E-Controle Paneel Instructie
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Knop

Functie

Knop

Functie

Aan/Uit knop

Buitenverlichting aan/uit
(indien van toepassing)

Voorprogrammeren/tijd instellen
Langere tijd instellen (zie 5)

Wisseling tussen ℃ en
℉
Temperatuur aanwijzing

Zoeken naar MP3

Temperatuur Instelling
Hoger/Lager

Zoeken naar FM Kanaal
Kies Memory zender onder Memory
channel mode
Druk “-” voor langere tijd in om FM
zender te zoeken
Druk “+” voor langere tijd in om FM
zender te verwijderen
Volume Regeling

USB ingang

Start/stop muziek
verander van FM zender

Audio aan/uit

Foutcode melding
Schakelen tussen Radio en MP3 en CD
speler(niet meegeleverd!)
Binnenverlichting Aan/Uit

Zone Heater-1 aan/uit
en percentage sterkte

Kleurentherapie bediening

Zone Heater-2 aan/uit
en percentage sterkte
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1. Sluit de Sauna aan op een stopcontact
2. Druk op de Power on/off knop om de Sauna aan te zetten.
3. Instellen van Saunabeurt: als de sauna uit staat ,druk dan 5 seconden
op de

knop ,het scherm geeft nu “appointment time” ,die kunt u nu

instellen. Als u na het instellen 5 seconden wacht is de tijd van de
saunabeurt vanzelf ingesteld. Het Power lampje zal nu flikkeren. De sauna
zal automatisch starten na het instellen van de gewenste tijd. De
temperatuur loopt op tot 65 graden (indien niet door u veranderd) en uw
saunabeurt kan maximaal 60 minuten duren.
4. Einde instelling Saunabeurt: druk de power knop voor 5 seconden
in,het power lampje zal niet meer flikkeren,de instelling van de
saunabeurt is beeindigd. Of druk op de power knop om de sauna opnieuw
te starten, dit zal de ingestelde saunabeurt ook beeindigen.
5. Langdurige saunasessie: druk

gedurende langere tijd in, dan

kunt u de lange saunasessie modus instellen, u kunt een tijd van 1 tot 4
uur instellen. Deze instelling wordt na 5 seconden opgeslagen.
6. Einde langdurige saunasessie: druk

tot 1 uur, druk dan

voor 5 seconden in, dit eindigt het programma .
7. Temperatuur Display: Druk op de pijltjes Up of Down om de
gewenste temperatuur in te stellen. Druk beide pijltjes tegelijk in om te
switchen tussen aanduiding in Fahrenheit en Celsius.
(Als u geen tijd en temperatuur instelt zal de sauna na het aan zetten
van zelf opwarmen tot 54 graden Celsius in 38 minuten)

8. Druk op de Outside knop voor het aan/uit schakelen van de buiten
verlichting
9. Druk op de Inside knop voor het aan/uit schakelen van de binnen
verlichting
10. Chromo knop: Druk op de Chromo knop om de kleurentherapie lamp
aan te zetten. U kunt van kleur veranderen door de knop nogmaals in te
drukken. Dit kunt u meerdere malen doen om van kleur te veranderen, de
lamp zal in de gewenste kleur blijven branden. Als u de lamp alleen aan
zet zal de kleur automatisch veranderen. Om de lamp weer uit te zetten
moet u de knop 3 seconden ingedrukt houden.
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11. USB/MP3/Audio Player: Plaats de USB stick aan de binnenzijde in het
bedieningspaneel.en selecteer de optie MP3Player/Audio om de MP3 spelere aft e
spleen.
12. Oxygen Ionizer: Aan de zijkant kunt u de gewenste stand instellen.

13. Na uw sauna sessie: Druk op de On/Off knop om de cabine uit te
schakelen, trek desgewenst ook de stekker uit het stopcontact.
14. Nadat u alles geinstalleerd heft steekt u de stekker in het stopcontact,
druk

of

voor 2 seconden in.

Als u nu luid “B” hoort, betekent dit dat het systeem automatisch de
stroomtest doet. Het system zal de juiste waarde automatisch opslaan.
Als de aangesloten stroom afwijkt van de opgeslagen stroomsterkte zal
het system een foutcode geven. Het is nodig deze test te doen nadat
alles is geinstalleerd anders zal het system ook een foutcode geven.

Error Code Instruction
E0-Temperatuur sensor heeft geen voeding, controleer of bedrading vast zit.
E1-Temperatuur sensor doet het niet, vervang de sensor.
E2-Een of meer stralers van zone 1 hebben geen of te weinig voeding,

controleer de bedrading van het systeem. Druk 5 seconden op deze

deze

of

toets van zone 1, dan test het systeem de voeding automatisch.

E3- Een of meer stralers van zone 1 werken niet goed. Controleer de
bedrading van de stralers en vervang indien nodig de straler die dan nog niet
werkt. U kunt ook eerst 2 stralers wisselen om te kijken of het aan de
bedrading of de straler ligt!
E4- Zone 1 krijgt meer stroom dan waarvoor het system geschikt is.
4

E5- Zone 1 geeft meer dan de ingestelde 100% als vermogen.
U kunt dit testen op dezelfde manier als onder E2
E6- Een of meer stralers van zone 2 hebben geen of te weinig voeding,

controleer de bedrading van het systeem. Druk 5 seconden op deze

deze

of

toets van zone 2, dan test het systeem de voeding automatisch.

E7- Een of meer stralers van zone 2 werken niet goed. Controleer de
bedrading van de stralers en vervang indien nodig de straler die dan nog niet
werkt. U kunt ook eerst 2 stralers wisselen om te kijken of het aan de
bedrading of de straler ligt!

E8- Zone 2 krijgt meer stroom dan waarvoor het systeem geschikt is.
E9- Zone 2 geeft meer dan de ingestelde 100% als vermogen.
U kunt dit testen op dezelfde manier als onder E6.
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