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Bruksanvisning 

A B c 

D 

A. Belysning - Tander och slacker belysningen 
B. lndikatorer fbr belysning, dorrkontakt, senare start och for alt visa om aggregate! ar igang. 
C. Start, slang av samt felindikering 
D. Staller in onskat varde. 
E. Funktionsval temperatur, senare start, driftstid och fukt (anvands endast av vissa produkter). 
F. Knappar fbr funktionsval. 

Vid fOrsta start 
Stall aggregatets strombrytare i ON lage. lndikatordioderna (B) kommer borja blinka nagra ganger. Del 
visar alt manoverpanelen ansluter till bastuaggregatet. Nar kontakt uppnalts slutar dioderna alt blinka 
och diod 1-7 (D) motsvarande install! program nr. kommer alt blinka 4 ganger for alt visa vilket som ar 
install!, delta gars aven efter alla stromavbrott.. 
Pure ar vid leverans installd fbr alt reglera ett bastuaggregat till maximalt 110°C och maximal drifts lid 6 
timmar. Del ar mojligt alt andra maximal temperatur och maximal driftstid. 

Total! finns 9 st grundinstallningar/program av temperatur och driftstid. Dessa ar: 

Proa ram Max. temoeratur Max. driftstid Produkt 
1 110 °C 6h Bastu, Combi 
2 110 °C 10 h Bastu, Combi 
3 110 °C 24 h Bastu, Combi 
4 90 °C 1 h Bastu, Combi 
5 90 °C 24 h Bastu, Combi 
6 55 °C 10 h AnQa 
7 55 °C 24 h AnQa 
8 52 °C 1 h Ana a 
9 52 °C 1 h Ana a 
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Man kan enbart stalla in program som ar avsedda fbr produkten. Man kan alltsa inte anvanda program 
avsedd fbr anga med ett bastu- eller Combi aggregat. 

For alt andra program gor sa har: 
1. Anslut manoverpanel till aggregat och vanta pa alt de fat! kontakt med varandra. Efter start far det 

inte ga langre an 5 minuter innan andring av program inleds. 
2. Tryck pa vanster pil , ON dioden (C) borjar blinka for alt visa alt man trycker. Efter 5 sekunder lyser 

den med fast sken. Da slapper man knappen. 
3. Tryck pa hoger pil , nod dioderna borjar blinka (F). Efter 5 sek overgar de till fast sken och dioden 

fbr programval lands (D). Da slapper man knappen. 
4. Stega till onskat program och konfirmera med ON. 
5. Systemet startar om. 
6. Vid uppstart blinkar dioden for aktivt program 4 ggr. 

Skall man vid ett senare tillfalle andra program maste man gora panelen spanningslosfor alt gora ovan
staende procedur inom 5 minuter efter omstart. 

Start. 

For alt starta bastun tryck pa knappen (C). Senaste temperaturinstallning och driftstid anvands. Alt 
bastuaggregatet startas indikeras av alt symbolen lands i indikatorfaltet. 
For alt stanga av bastun fore driftstidens utgang , tryck ater pa samma knapp. 

lnstallning av temperatur 8 
Anvand forst funktionsvalsknapparna (F) fbr alt valja temperaturinstallning. Darefter anvands - och + 
knapparna fbr alt valja onskad temperatur 1-10. Vil ken temperatur som erhalls beror pa installd max 
temperatur, alltsa vilket program som ar install!. Del gar aven bra alt andra temperatur under pagaende 
bad om sa onskas. For Combiaggregat galler andra temperaturer. Se under installning av fukt. 

lnstalld temperatur (ungefarliga varden , °C) 
Max. temperatur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55 °C 20 24 28 32 36 39 43 47 51 55 
90 °C 30 37 43 50 57 63 70 77 83 90 
110 °C 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 

Nar man stall! in onskad temperatur och bastuaggregatet startas visas en fast lysande indikering pa 
installd temperatur och en blinkande indikering pa aktuell temperatur. Nar den aktuella temperaturen 
uppnar installt varde slutar blinkningen. 

lnstallning av senare start (O] 
Man kan stalla in alt bastuaggregatet skall starta efter en viss lid. For alt kunna gora det kravs alt en 
dorrkontakt ar inkopplad (se "lnkoppling av dorrkontakt och dess funktion"). Anvand funktionsvalsknap
parna (F) for alt valja klocksymbolen. Anvand darefter - och + knapparna for alt valja antal timmar tills 
aggregate! skall starta (1-1 O timmar). Aktivera senare start genom alt trycka pa Start knappen (C). 

lndikeringssymbolen fbr senare start lands (i fall B) och vald tidsfbrdrojningsdiod borjar blinka. Den 
blinkande indikeringen stegas ned och visar alltid aktuell lid kvar tills aggregate! startar. Nar aggregat 
startar overgar panel till alt visa installd temperatur automatiskt. 

Dorrkontakten som skall anvandas ar Tylo artikelnummer 90908035. 
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lnstallning av onskad badtid t•~ 
bnskad badtid stalls i OFF lage. Anvand fbrst funktionsvalsknapparna (F) fbr alt valja driftstidsinstall
ningen. Darefter anvands - och + knapparna for alt valja onskad driftstid 1-10. Driftstiden beror pa 
installd Maximal driftstid , alltsa vilket program som ar install!. 

LED indikatorer 
Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 h 6 min 12 min 18 min 24 min 30 min 36 min 42 min 48 min 54 min 1 h 
6h 1 h 2h 3h 4h 5h 6h 
10 h 1 h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10 h 
24 h 2h 4h 6h 8h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h 24 h 

lnstallning av onskad fukt (Combi) 

Anvand fbrst funktionsvalsknapparna (F) fbr alt valja fuktinstallning. Darefter anvands - och + knappar
na fbr alt valja onskad fukt 0-1 O. o (avstangd) valjs genom att trycka pa < nar fukt ar installd pa 1. Varje 
steg pa skalan indikerar hur lange elementet i vattentanken gar. Vilken temperatur som erhalls beror 
pa installd max temperatur. Bade fukt och temperatur kan andras under drift. Under uppvarmningen av 
bastun sa beror angproduktionen pa installd temperaturniva. For temperaturinstallning 1-5 sa prioriteras 
fukt och fbr 6-10 sa prioriteras temperatur. Med fukt prioriterat sa kbrs angproduktion enligt installning 
och nar temperatur ar prioriterad sa kors fukt forst nar installd temperatur ar uppnadd. 

lnstalld temperatur Combi (ungefarliga varden , °C) 

Max temperatur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

90 °C 60 63 67 70 73 77 80 83 87 90 

110 °C 40 48 56 63 71 79 87 94 102 110 

lnstalld fukt 

Fukt prioriteras Temperatur prioriteras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tank pa (min :sek) 01 :45 02:00 02:17 02:33 02:47 03:05 03:20 03:35 03:50 Kontinuerlig 

Tank av (min:sek) 02:23 02:08 01:51 01:35 01 :21 01:03 00:48 00:33 00:18 lngen paus 

lnkoppling av dorrkontakt och dess funktion liJ 
Del ar mojligt alt ansluta en magnetkontakt for detektering av om dorren ar oppen. Den kontakt som 
skall anvandas ar Tylo artikelnummer 90908035. Magnetkontakten kopplas till aggregate! enligt medfol
jande instruktion. lnkoppling av dorrkontakt kravs for alt funktionen senare start skall kunna anvandas. 
For alt anvanda externbrytare kravs ocksa alt dorrkontakt ar inkopplad. Om man programmerat aggre
gate! fbr senare start och nagon efter alt programme! aktiverats oppnar dorren sa avbryts programme! 
och indikeringslampan lands. For alt ater aktivera programme! fbr senare start tryck pa start knappen 
och slang dorren inom 60 sekunder. 
Om panelen ar placerad inne i bastun sa har man 60 sekunder pa sig alt ga ut och stanga dorren efter 
alt man aktiverat senare start. 

Om dorren oppnas under drift och star oppen mer an 5 minuter slangs aggregate! av och felkod 19 
visas pa panelen. 
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Anvandning av externbrytare 

En externbrytare fbr alt starta/stanga av aggregate! pa en annan plats an vid manoverpanelen kan 
kopplas in. Da kravs aven alt en dorrkontakt installeras. For inkopplingsanvisning se externbrytarens • 
inkopplingsschema. Vi rekommenderar alt anvanda Tylo 's externbrytare (art1kelnummer 90908045). Da 
fas aven indikering via LED om bastun ar pa, programmerad for senare start samt felstatus pa eventuell 
inkopplad magnetkontakt till dorr 
Fast sken indikerar alt aggregate! ar paslaget. 
Langsam! blinkande visar alt aggregate! ar programmerat fbr senare start. 
Snabb blinkning indikerar alt dorren oppnats da aggregate! varit programmerat fbr senare start. Alterna
tivt har dorren stat! oppen mer an 5 min under drift eller sa har dorren oppnats efter alt bastuaggregatet 
stangts av. Da kravs en aterstallning pa manoverpanelen. 

Felmedelande 

Om fel skulle uppsta pa aggregat eller kringutrustning (manoverpanel , temperatursensor etc.) sa visas 
elt felmedelande med hjalp av LED indikeringen. Felmedelande visas genom alt LED:ar fbr indikering 
blinkar samtidigt som en LED i 1-1 O skalan lyser fast eller blinkar. Om den lyser med fast sken innebar 
det felmedelande 1-1 O och om den blinkar sa indikeras felmedelande 11-20. 

Foljande felkoder finns (de som indikeras som - anvands ej i denna applikation): 

1. Temperatursensor ej ansluten eller felaktig 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Kretskort i aggregat overheltat 
Nivaelektroder i tank kortslutna (Combi) 
Kontakt mellan aggregat och manoverpanel fbrlorad 
Kontakt med temperatursensor/fukt sensor forlorad 

8. Kommunikation med klocka fbrlorad 
9. Spanningen till klockan avbruten 
10. -
11. -
12. Nivaelektroder ur funktion. Avbrolt mid. (Combi) 
13. Tempsensor trasig 
14. Kommunikationsproblem med aggregate! 
15. Temperaturskydd har lost ut och maste aterstallas 
16. For manga fuktsensorer anslutna 
17. -
18. -
19. Darren har varit oppen mer an 5 minuter nar bastun ar pa. 
20. Dorr har varit oppen. Kontrollera bastun. 

Vid vissa felfall kan man prova med alt spanningen till aggregate! slas av en kort period for alt sedan 
ater startas. Delta galler framst om elt problem uppstalt vid kommunikation mellan inkopplade enheter. 

Vid fel nummer 3 sa slangs automatiskt aggregate! av. Nar temperaturen sjunkit ca 20°C sa kommer 
bastuaggregatet ater alt kunna startas. Del ar mycket viktigt alt undersoka varfor aggregate! overhet
tats. Del kan bland annal bero pa felaktig ventilation eller alt aggregate! maste rengoras fran sonder
smulade stenar. 

For ovriga fel eller om felet ej avhjalps med ovanstaende vanligen kontakta aterforsaljare. Kontrollera 
aggregatets dataetikelt for alt notera vilken typ , serienummer, tillverkningsar samt notera aven eventu
ell felkod pa manoverpanel , delta underlaltar vid kontakt med Tylo kundsupport. 
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for the senses 

ALLMAN INFORMATION 

Grattis till ditt nya bastuaggregat! Folj denna bruksanvisning noga 
for att ta ut mesta mojliga av din produkt. 
Torrbastu och vatbastu ar badformer som har sitt Ursprung langt 
tillbaka i historien. Dessa heta bastubad njuts bast i temperaturer 
mellan 70-90°C. 

FORE ANVANDNING 

Forsta gangen du anvander aggregatet 
Fyll stenmagasinet 

OBS! Anviind endast sten av typ diabas (Tylo Bas
tusten)! "Vanlig" sten kan skada aggregatet. 
Keramiska stenar far inte anviindas! Keramiska ste
nar kan skada aggregatet. Aggregatets garanti giiller 
inte vid skador som orsakats av keramiska stenar. 

Fyll stenmagasinet runt elementen fran botten till topp, ca 50 mm 
over aggregatets framre ovankant, utan att pressa stenarna pa 
plats. Atgang: ca 20 kg sten. 
Stenarna ska placeras glest sa att luftcirkulationen i stenutrymmet 
blir sa bra som mojligt. Rorelementen far inte kilas ihop och inte 
heller kilas fast mot stommen. 

Bastustenarna ska: 
tala hog varme och de varmevaxlingar som uppstar vid bad
kastning. 
rengoras fore anvandning. 
ha en ojamn yta sa att vattnet "fastnar" pa stenarnas yta och 
forangas mer effektivt. 
vara 30-60 mm stora sa att luften kan cirkulera i stenutrym
met. Pa detta satt forlangs livslangden pa rorelementen. 

OBS! Placera aldrig stenar ovanpa sidoluftskamrar
na. Overtiickning pa detta siitt hindrar luftcirkulatio
nen, aggregatet blir overhettat och temperaturskyd
det utloser. 

Fig 1: Patyl/ning av stenmagasinet 

1. Stenmagasinet 
2. Sidokamrar 

Kor aggregatet tor att ta bort nylukt 
For att ta bort "nylukten" fran bastuaggregatet: 
Varm upp bastun till ca. 90°C i ca. en timme. 
Latt rokutveckling kan forekomma. 

Fore varje anvandning 
Kontrollera foljande 
Kontrollera att: 

inga olampliga foremal finns i basturummet, pa eller i bastu
aggregatet. 
dorr och eventuellt fonster till basturum ar stangt. 
bastudorren kan oppnas utat med ett latt tryck. 

Observera 

FARA! Personer med nedsatt fysisk el/er psykisk 
prestationsformaga, handikapp, el/er liten erfarenhet 
av el/er kunskap om utrustningens anviindning (t.ex. 
barn), far endast anviinda utrustningen under upp
sikt av el/er enligt instruktioner fran den person som 
ansvarar for deras siikerhet! 

FARA! Beroring av aggregatets ovandel ger 
brannskador. Ty/o rekommenderar att aggre
gatskydd alltid anvands. 

.&. FARA! Se till att barn inte /eker nara aggregatet! 

FARA! Bastubad kan vara pilfrestande for perso
ner med svag ha/sa. Radgor med /akare. 

FARA! Doftessenser etc kan innebara risk for 
antandning om de halls outspadda pa stenmaga
sinet. 

FARA! Overtackning av bastuaggregatet medfor 
brandfara. 

~ NOTERA! Basturummet ska/I endast anvandas tor 
~ bastubad! 

Sia pa huvudstrombrytaren 

Nedtill pa bastuaggregatet finns en huvudstrombrytare. 
Sia pa huvudstrombrytaren om den ej ar paslagen (se Fig 2). 

Fig 2: Placering av huvudstrombrytaren 

1. Huvudstrombrytaren 

.&. OBS! 

Basturummet ska/I inspekteras innan en omstart av 
aggregatet sker 
Basturummet ska/I inspekteras innan aggregatet 
stalls i standby-lage for en fordrojd start 
Bastudorren ar utrustad med en brytare som bryter 
standby-/aget om dorren oppnas nar standby-/aget ar 
aktiverat via fjarstyrningssystemet 
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ANVANDNING 

Funktioner 

Doftbehallaren 

I.\ FARA! Doftessenser etc. kan innebara risk for 
~ antandning om de halls outspadda pa stenmaga

sinet! 

For att erhalla valdoft i bastun med Tylo Bastudoft stank nagra 
droppar Tylo Bastudoft i doftbehallarens vatten. 
Du kan aven stanka nagra droppar bastudoft i en bastustava fylld 
med vatten som sedan badkastas pa tillrackligt varma stenar. 
Anvand en bastuskopa vid badkastning pa de heta stenarna. 

Tylo Bastudoft finns i olika varianter och dofter. For sortiment se 
www.tylo.com. 

Fig 3: Ytter/igare funktioner 
1. Doftbehallare 
2. Luftfuktare 

Luftfuktaren 

FARA! Om man haller vatten i luftfuktaren efter att 
den ar upphettad finns det en stor risk att kokande 
vatten skvatter ut mot de badande. Det ar inte lamp-
ligt att sta framfor el/er sitta pa laven framfor aggre
gat om vatten halls luftfuktaren, da hett vatten kan 
skvatta ut ganska kraftfullt. 

For att erhalla en behaglig grundfuktighet i bastun fyll den inbygg
da luftfuktaren (se Fig 3) med vatten innan bastun 
kopplas pa. 

-(J-
o 

TIPS! Droppa garna nagra droppar bastudoft tillsam
mans med vattnet i den inbyggda luftfuktaren! 

EFTER ANV ANON ING 

Sia av huvudstrombrytaren 
Nedtill pa bastuaggregatet finns en huvudstrombrytare. 
Denna huvudstrombrytare bor slas av nar bastun ej skall vara i 
bruk under langre tidsperioder t. ex. nagra veckor. 

Fig 4: Placering av huvudstrombrytaren 

UNDERHALL 

Rengoring av doftbehallaren och luftfuktaren 
Rengor vid behov doftbehallaren och luftfuktaren 
For att rengora doftbehallaren och luftfuktaren: 
Lyft av doftbehallaren/luftfuktaren och skolj den under rinnande 
vatten. 

Fig 5: Rengoring av doftbehallaren och luftfuktaren 

Kontrollera stenmagasinet 
Kontrollera stenmagasinet minst en gang per ar eller lika manga 
ganger per ar som aggregatet anvands per vecka. 
Exempel: Aggregatet anvands i snitt 3 ganger i veckan, kontroll
era stenmagasinet 3 ganger om aret. 

VARN/NG! Om stenmagasinet satts igen med grus 
och smasten kan rorelementen ta skada till foljd av 
overhettning da luftgenomstromningen inte blir 
tillracklig. 

For att kontrollera stenmagasinet: 

1. Tag bort all sten ur magasinet. 

2. Rengor magasinet fran smasten, grus och kalk. 

3. Lagg tillbaka hel, felfri sten och ersatt vid behov med ny sten 
(se Avsnittet Fyll stenmagasinet, sidan 1 ). 

FELSOKNING 

Felsokning bastuaggregatet 

Tabell 1: Fe/sokning bastuaggregat 

Symptom Mojlig orsak Atgard 

Aggregatet funge- Huvudstrombryta- Sia pa huvudstrom-
rar ej. ren ar avslagen. brytaren. 

Aggregatet funge- Sakringar i elcen- Byt ut/aterstall sak-
rar ej. tralen har utlosts. ringar i elcentralen. 

Aggregatet funge- Det interna tempe- Kontrollera och at-
rar ej. raturskyddet har garda orsaker till att 

utlost. temperaturskyddet 
For mer information utlost. 
se Avsnittet Om osakerhet 
Temperaturskyddet. foreligger till varfor 

temperaturskyddet 
lost ut kontakta 
fackman. 

Sakringar/jordfels- Aggregatet har ej Stang av aggrega-
brytare i elcentralen anvants under en tet och anvand det 
utloser sa fort langre tid sa att ej . Kontakta tack-
aggregatet slas pa, rorelementen har man for undersok-
eller under drift. tatt isolationsfel. ning, alternativt 

vand dig till ater-
forsaljaren inom 
garantitid. 

Temperaturskyddet 
Temperaturskyddet i aggregatet ar till for att skydda komponenter, 
rorelement samt travirke i bastun fran overhettning. Om tempe
raturskyddet utlost sa bryts spanningen till manoverpanelen. Nar 
temperaturen i bastun gatt ned kan detta aterstallas. lnnan detta 
gors skall orsaken till overhettning klarlaggas. Aterstallningen 
gors genom att man trycker pa den roda knappen under aggrega
tet (se Fig 6). 

Fig 6: Aterstallning av temperaturskyddet 
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