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Installations- och bruksanvisning  
Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig 
el-installatör. SPARA ANVISNINGEN! Efter installation överlämnas denna till bastun/ångbadets ägare eller till den som 
sköter anläggningen.  
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Installationsanvisning  
Manöverpanelen kan installeras inne i eller utanför basturum/ångrum. Vid montering inne i basturum får den 
övre kanten placeras högst 90 cm från golv. 
 
Montering på vägg kan göras med den medföljande konsolen eller med hjälp av medföljande dubbelsidiga 
adhesiv. Om konsolen skall användas fästs manöverpanelen på konsolen med adhesiv. 
 
För montering av manöverpanel direkt på vägg krävs ett genomgående hål på 30 mm. 
 
Montering med konsol 
Använd konsolen för att markera skruvhålen på väggen. Skruva i skruvarna så att konsolen sitter stadigt men 
fortfarande går att lossa. 
 
Ta bort konsolen från väggen. Använd adhesiv för att fästa manöverpanelen mot konsolen. Tänk på att positionera 
kontakten enligt bilden (sett underifrån skall låstungans position vara åt vänster).  
 
 
 
 
 
 
Fäst konsolen så lågt som möjligt på manöverpanelen. Montera upp panelen på väggen. Använd medföljande 
manöverpanelsledning för att ansluta manöverpanelen till bastuaggregatet. Är manöverpanelsledningen för lång 
går den att klippa av till lämplig längd och använda medföljande extrakontakt. OBS det krävs specialtång för detta 
(crimptång för RJ10). 
 
Montering utan konsol 
Fäst det dubbelhäftande adhesivet på manöverpanelen. Innan panelen fästs mot vägg skall manöverpanelen 
kopplas samman med aggregatet för kontroll att allt fungerar innan manöverpanelen permanent fästs mot 
väggen. Därefter tas skyddet på adhesivet bort. Som extra fuktspärr  och vidhäftning kan silicon läggas i spåret på 
manöverpanelens baksida. Koppla därefter ihop manöverpanelen med ledningen, trä genom kontakten genom 
hålet i väggen och tryck fast manöverpanelen mot väggen. 
 
Vill man montera manöverpanelen utan konsol men behöver dra ledningen utanpå väggen kan följande 
principlösning användas (Se bild). Tänk på att hålet i väggen där kontakten skall gå igenom måste vara minst 30 
mm. 
 
 
 
 



Bruksanvisning 

A. Belysning – Tänder och släcker belysningen 
B. Indikatorer för belysning, dörrkontakt, senare start och för att visa om aggregatet är igång. 
C. Start, stäng av samt felindikering 
D. Ställer in önskat värde. 
E. Funktionsval temperatur, senare start, driftstid och fukt (används endast av vissa produkter). 
F. Knappar för funktionsval. 

A B C 

D 

E 

F 

Vid första start 
Ställ aggregatets strömbrytare i ON läge. Indikatordioderna (B) kommer börja blinka några gånger. Det visar att 
manöverpanelen ansluter till bastuaggregatet. När kontakt uppnåtts slutar dioderna att blinka och diod 1-7 (D) 
motsvarande inställt program nr. kommer att blinka 4 gånger för att visa vilket som är inställt, detta görs även 
efter alla strömavbrott.. 
Pure är vid leverans inställd för att reglera ett bastuaggregat till maximalt 110°C och maximal driftstid 6 timmar. 
Det är möjligt att ändra maximal temperatur och maximal driftstid. 
 
Totalt finns 7 st grundinställningar (program) av temperatur och driftstid.  Dessa är: 
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Program 
Max 
temp 

Max 
driftstid 

1 110 °C 6 h 

2 110 °C 10 h 

3 110 °C 24 h 

4 90°C 1 h 

5 90°C 24 h 

6 55°C 10 h 

7 55°C 24 h 



För att ändra program gör så här: 
1. Anslut manöverpanel till aggregat och vänta på att de fått kontakt med varandra. 
2. Tryck på de två nedre vänstra knapparna (D & F) samtidigt och håll kvar. Tryck på de 2 nedre högra knapparna 

(D & F) samtidigt och vänta 5 sekunder. 
3. Släpp de högra knapparna först, därefter de vänstra. Om inställningsläget är aktivt så lyser de nedre dioderna 

(E). Om inte gå till punkt 2. 
4. Ställ in önskat program med + och – knapparna (D). Programmet indikeras av dioderna 1-10 (D). Bekräfta med 

Start knappen (C). 
5. Panelen startas om inom ca: 15 sekunder om programändringen lyckats, indikatordioderna (B) blinkar. När 

kontakt uppnåtts med bastuaggregat slutar dioderna (B) att blinka och diod 1-7 (D) motsvarande inställt 
programnummer kommer att blinka 5 gånger för att visa vilket som är inställt, detta görs även efter alla 
strömavbrott. 
 

Start 
 
För att starta bastun tryck på knappen (C). Senaste temperaturinställning och driftstid används. Att 
bastuaggregatet startas indikeras av att symbolen tänds i indikatorfältet.  
För att stänga av bastun före driftstidens utgång, tryck åter på samma knapp.  
 
Inställning av temperatur 
 
Använd först funktionsvalsknapparna (F) för att välja temperaturinställning. Därefter används – och + knapparna 
för att välja önskad temperatur 1-10. Vilken temperatur som erhålls beror på inställd max temperatur. Det går 
även bra att ändra temperatur under pågående bad om så önskas. 
 
 
 
 
 
 
 
När man ställt in önskad temperatur och bastuaggregatet startas visas en fast lysande indikering på inställd 
temperatur och en blinkande indikering på aktuell temperatur. När den aktuella temperaturen uppnår inställt 
värde slutar blinkningen. 
 
Inställning av senare start 
 
Man kan ställa in att bastuaggregatet skall starta efter en viss tid. För att kunna göra det krävs att en dörrkontakt 
är inkopplad (se ”Inkoppling av dörrkontakt och dess funktion”). Använd funktionsvalsknapparna (F) för att välja 
klocksymbolen. Använd därefter  –  och + knapparna för att välja antal timmar tills aggregatet skall starta (1-10 
timmar). Aktivera senare start genom att trycka på Start knappen (C).  
 
Indikeringssymbolen för senare start tänds (i fält B) och vald tidsfördröjningsdiod börjar blinka. Den blinkande 
indikeringen stegas ned och visar alltid aktuell tid  kvar tills aggregatet startar. När aggregat startar övergår panel 
till att visa inställd temperatur automatiskt. 
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Inställning av önskad badtid 
 
Ställs i OFF läge Använd först funktionsvalsknapparna (F) för att välja driftstidsinställningen. Därefter används  
– och + knapparna för att välja önskad driftstid 1-10. Driftstiden beror på inställd Maximal driftstid. 
 
 
 
 
 
 
 
Inkoppling av dörrkontakt och dess funktion 
 
Det är möjligt att ansluta en magnetkontakt för detektering av om dörren är öppen. Magnetkontakten kopplas till 
aggregatet enligt medföljande instruktion. Inkoppling av dörrkontakt krävs för att funktionen senare start skall 
kunna användas. För att använda externbrytare krävs också att dörrkontakt är inkopplad. Om man programmerat 
aggregatet för senare start och någon efter att programmet aktiverats öppnar dörren så avbryts programmet och 
indikeringslampan tänds. För att åter aktivera programmet för senare start tryck på start knappen och stäng 
dörren inom 60 sekunder.  
Om panelen är placerad inne i bastun så har man 60 sekunder på sig att gå ut och stänga dörren efter att man 
aktiverat senare start. 
  
Om dörren öppnas under drift och står öppen mer än 5 minuter stängs aggregatet av och felkod 19 visas på 
panelen. 
 
Användning av externbrytare 
En externbrytare för att starta/stänga av aggregatet på en annan plats än vid manöverpanelen kan kopplas in. Då 
krävs även att en dörrkontakt installeras. För inkopplingsanvisning se externbrytarens inkopplingsschema. Vi 
rekommenderar att använda Tylös externbrytare (artikelnummer  90908045). Då fås även indikering via LED om 
bastun är på, programmerad för senare start samt felstatus på eventuell inkopplad magnetkontakt till dörr  
Fast sken indikerar att aggregatet är påslaget. 
Långsamt blinkande visar att aggregatet är programmerat för senare start. 
Snabb blinkning indikerar att  dörren öppnats då aggregatet varit programmerat för senare start. Alternativt har 
dörren stått öppen mer än 5 min under drift eller så har dörren öppnats efter att bastuaggregatet stängts av. Då 
krävs en återställning på manöverpanelen.  
 
Felmedelande 
Om fel skulle uppstå på aggregat eller kringutrustning (manöverpanel, temperatursensor etc) så visas ett 
felmedelande med hjälp av LED indikeringen. Felmedelande visas genom att LED:ar för indikering blinkar 
samtidigt som en LED i 1-10 skalan lyser fast eller blinkar. Om den lyser med fast sken innebär det felmedelande 
1-10 och om den blinkar så indikeras felmedelande 11-20.  
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Följande felkoder finns (de som indikeras som  –  används ej i denna applikation): 
 
1 Temperatursensor ej ansluten eller felaktig 
2 - 
3 Kretskort i aggregat överhettat 
4 - 
5 - 
6 Kontakt mellan aggregat och manöverpanel förlorad 
7 Kontakt med temperatursensor/fukt sensor förlorad 
8 - 
9 Kommunikation med klocka förlorad 
10 Spänningen till klockan avbruten 
11 - 
12 - 
13 Fuktsensor trasig 
14 Tempsensor trasig 
15 Kommunikationsproblem med aggregatet 
16 Temperaturskydd har löst ut och måste återställas 
17 För många fuktsensorer anslutna 
18 För många temperatursensorer anslutna 
19 Dörren har varit öppen mer än 5 minuter när bastun är på. 
20 Dörren har öppnats mer än 60 sekunder efter senaste avstängning eller Senarelagd start aktiverat och dörr har öppnats mer än 60 sek efter 

aktivering. 
 
Vid vissa felfall kan man prova med att spänningen till aggregatet slås av en kort period för att sedan åter startas. 
Detta gäller främst om ett problem uppstått vid kommunikation mellan inkopplade enheter. 
 
Vid fel nummer 3 så stängs automatiskt aggregatet  av. När temperaturen sjunkit ca 20°C så kommer 
bastuaggregatet åter att kunna startas. Det är mycket viktigt att undersöka varför aggregatet överhettats. Det kan 
bland annat bero på felaktig ventilation eller att aggregatet måste rengöras från söndersmulade stenar. 
 
För övriga fel eller om felet ej avhjälps med ovanstående vänligen kontakta återförsäljare. Kontrollera aggregatets 
dataetikett för att notera vilken typ, serienummer, tillverkningsår  samt notera även eventuell felkod  på 
manöverpanel, detta underlättar vid kontakt med Tylö kundsupport. 
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