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I. Säkerhet

Varningssymboler

Varningssymbol som anger förekomsten av stark 
strömstyrka.

Varningssymbol som upplyser om viktig drift- och 
underhållsinformation.

Varning
1. Inuti kontrollpanelen finns elektriska komponenter med hög ström-
styrka. Reparation av kontrollpanelen bör enbart utföras av personer 
med kvalificerade och professionella elkunskaper. För att undvika 
eldsvåda och elektriska stötar, får kontrollpanelen endast öppnas i 
torr miljö och när kabinen är bortkopplad från elnätet.

2. Ånggeneratorn och andra fuktiga metalldelar kan uppnå höga 
temperaturer. För att undvika brännskador, stäng av kabinens huvud-
ström och avvakta 30 minuter innan ång generatorn eller metallde-
larna vidrörs.

3. Modifikationer av elektrisk apparatur utan tillverkarens godkän-
nande kan ge upphov till fara för personer som använder kabinen. 

4. Barn bör endast använda kabinen under övervakning av vuxen.

Viktigt om denna bruksanvisning
1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder kabinen 
och kontrollpanelen. 

2. Spara denna bruksanvisning för framtida behov. Vid reparation, 
kontakta din lokala återförsäljare eller Arrow.

Viktigt om användning av kabinen och 
kontrollpanelen
1. Den vita slangen under ånggeneratorn ska lossas och riktas ner 
mot golvbrunnen.

2. Om kabinen och kontrollpanelen inte ska användas under en 
längre tid bör kabinen kopplas bort från elnätet.

3. Innan kabinen ansluts till elnätet, se till att alla kablar och sladdar 
är korrekt anslutna.

4. Strömkällans styrka måste stämma överens med spän ningstalet 
som anges på elektronikboxen, annars kommer den inte att fungera 
alternativt ta skada.

5. Stäng av kabinen via kontrollpanelen när den inte längre ska 
användas.

6. Om kontrollpanelen låst sig, koppla bort kabinen från elnätet under 
tio sekunder. Starta därefter om ka binen.

II. Snabbintroduktion

1. Elspecfikation och elboxspecifikation
 1) Spänning ............................................AC220V 

 2) Ånggenerator .....................................AC220V/3000W

 3) Bruksspänning ...................................AC180V ~ AC248V

 4) Frekvens ............................................50Hz

 5) Strömstyrka ........................................Max 23A

 6) Energiförbrukning ...............................<10W (i standby)

 7) Arbetstemperatur ...............................+5 °C ~ +40 °C

 8) Känslighet för radiostörningar ............20 dB µ V

Step-down-transformatorn följer IEC-standard (1500 V högspänning-
stest).

2. LCD-skärmens innehåll

 

3. Schematiskt diagram av kontrollpanelen

 

Knappar:

Funktionsval Vänster Bekräfta

Höger PÅ/AV



III. Bruksanvisning för kontrollpanel

2. PÅ/AV
Tryck på knappen  för att sätta på kontrollpanelen och systemet. 
Takbelysningen tänds. Tryck på knappen  igen för att stänga av 
systemet.

3. Låsning av kontrollpanelen
Om ingen knapp trycks in under 3 minuter, låses knapparna och 
LCD-skärmen visar texten “LOCK”. Håll inne -knappen tills 
“LOCK” försvinner för att låsa upp kontrollpanelen. 

4. Belysning
När kontrollpanelen är påslagen, tryck på  eller  tills ”Light” är 
markerad. Tryck på  upprepade gånger för att växla mellan 
belysningstyperna: 1) taklampa, 2) väggbelys ning, 3) både taklampa 
och väggbelysning, 4) släckt.

5. Ångbastu
Innan du startar ångbastufunktionen vrider du stråltyps reglaget till 
”Off”-läget och engreppsblandaren till full styrka. När du inte ska 
använda ångbastufunktionen längre, stäng av engreppsblandaren 
och vrid stråltypsreglaget till exempelvis handduschläget.

5.1 Starta ångbastun

När kontrollpanelen är påslagen, tryck på  eller  tills ”Steam” är 
markerat. Tryck på  för att sätta på ång generatorn, ångikonen 
på LCD-skärmen blinkar. Vatten intagsventilen öppnas automatiskt 
och vatten strömmar in i ånggeneratorns vattenbehållare.

När vattenbehållaren fyllts med tillräcklig mängd vatten stängs 
ventilen och ångfunktionen startar. Standardtemperaturen är 45° C 
och standardtiden är 45 minuter. Vid behov fylls behållaren på med 
mer vatten.

5.2 Temperatur

När ånggeneratorn är påslagen, tryck upprepade gånger på  tills 
temperaturangivelsen på LCD-skärmen blinkar. Tryck på  eller  
för att öka eller minska temperaturen från 25 °C till 48 °C.

5.3 Timer

När ånggeneratorn är påslagen, tryck upprepade gånger på  tills 
tidsangivelsen på LCD-skärmen blinkar. Tryck på  eller  för att 
öka eller minska timern från 10 till 60 minuter.

5.4 Stänga av ångbastun

Ångbastufunktionen stängs automatiskt av när tiden på timern 
är slut. För att stänga av ångbastufunktionen manuellt, tryck på 

. Ångikonen slutar att blinka. Kom ihåg att stänga av en-
greppsblandaren och vrida stråltypsreglaget till exempelvis hand-
duschläget.

6. Radio
När kontrollpanelen är påslagen, tryck på  eller  tills ” Music” är 
markerat. Tryck på  för att sätta på radion. Texten ”FM” lyser på 
LCD-skärmen. För att stänga av radion, tryck på  upprepade 
gånger. Texten ”FM” slutar att lysa på LCD-skärmen. Radion når 
frekvensområdet FM 87.5 till 108.0 MHz.

6.1 Byte av radiokanal

När radion är påslagen, tryck på  upprepade gånger tills texten 
“FM MHz” visas på LCD-skärmen. Tryck på  eller  för att stega 
dig framåt respektive bakåt i frekvensområdet. Håll nere knappen 

 eller  i 2 sekunder för att automatiskt söka efter nästa eller 
föregående radiostation i frekvens området. Frekvensen visas på 
LCD-skärmen. När den automatiska sökningen nått slutet eller bör-
jan av frekvens området, stoppas sökningen. Håll nere knappen  
eller  igen för att åter påbörja sökningen. 

6.2 Volym

När radion är påslagen och texten ”Music” lyser, tryck på  up-
prepade gånger tills LCD-skärmen visar texten ”VOL”. Tryck på  
eller  för att öka eller minska volymen. Volymen kan ändras från 0 
till 20.

6.3 Spara en radiostation

När du vill spara en radiostation i kanalminnet, tryck på knappen  
upprepade gånger tills LCD-skärmen visar texten ”XX-CH”. Tryck på 

 eller  för att välja det kanalnummer du vill spara radiokanalen 
på. Du kan spara upp till 18 radiokanaler. Tryck på  för att spara 
radiokanalen på det valda kanalnumret.

6.4 Välja en radiostation

När radion är påslagen och texten ”FM” lyser, tryck på  upprepade 
gånger tills LCD-skärmen visar texten ”XX-CH”. Tryck på  eller  
för att byta radiokanal.

7. MP3-musik via USB-kontakt
När kontrollpanelen är påslagen, tryck på  eller  tills texten ”Mu-
sic” är markerad, tryck på  upprepade gånger tills LCD-skärmen 
visar texten ”MP3”. Tryck på  igen för att sänga av.

7.1 Byta MP3-låt

När MP3-funktionen är påslagen, tryck på  upprepade gånger tills 
LCD-skärmen visar texten ”MP3”. Tryck på  eller  för att hoppa 
till nästa eller föregående låt.

7.2 Volym

När MP3-funktionen är påslagen, tryck på  upprepade gånger tills 
LCD-skärmen visar texten ”VOL”. Tryck på  eller  för att öka eller 
minska volymen från värdet 0 till 20.

8 Växla mellan Celsius (C) och Fahrenheit (F)
När kontrollpanelen är påslagen, håll nere knappen  i 2 sekunder 
för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

IV. Rengöring
Vid rengöring av kabinen bör mjuk trasa samt rengöringsmedel 
användas. För att inte matta den glansiga ytan bör rengöringsmedel 
som innehåller slipmedel, aceton eller ammoniak ej användas. Kalk-
beläggning kan lösas med kalklösande rengöringsmedel. Avlopp och 
munstycken bör rengöras regelbundet för att förhindra igensättning. 
Förkromade delar bör poleras med varsamhet.

V. Automatisk felsökning
E1: Fel på temperatursensorn: Om sensorn är sönder eller en kort-
slutning inträffar, visar LCD-skärmen texten ”E1” och systemet piper 
två gånger. Knapparna på kontrollpanelen slutar att fungera. Koppla 
bort kabinen från elnätet och åtgärda felet.

E2: Fel på vattennivåmätare: Ånggeneratorn är påslagen och vatten-
nivåmätaren fungerar inte. Om vattennivån är lägre än vad mätaren 
avläser, fylls inget vatten på. Det kan bero på skada eller kalkavla-
gring. LCD-skärmen visar texten ”E2” och systemet piper två gånger. 
Stäng av ångfunktionen och vänta tills vattennivån är normal och 
texten ”E2” försvinner från LCD-skärmen. 

E3: Vattennivåmätningen blir fördröjd: När vattennivåmätaren sig-
nalerar felet ”E2” i över två minuter utan att strömmen bryts och felet 
åtgärdas, visar LCD-skärmen texten ”E3” och systemet piper två 
gånger. Bryt då strömmen till systemet och åtgärda felet.

E5: Överhettning på grund av för lite vatten: Om vattennivåmätaren 
inte fungerar och ånggeneratorn fortsätter att värma upp den tomma 
vattenbehållaren till över 108 °C, visas texten ”E5” och systemet 
piper två gånger. Bryt då strömmen till systemet, vänta tills vattenbe-
hållaren kallnat och åtgärda felet.

Om ett barn ska använda ångbastun på egen 
hand, se till att barnet är väl införstått med 
ångbastuns funktioner och kan hantera den 
korrekt.

Om kontrollpanelen låser sig, bryt strömmen 
tillfälligt genom att dra ut elkontakten.!


