
3. Stoomfunctie 

3.1. Wanneer het systeem is ingeschakeld, draai aan de knop om de stoomfunctie te selecteren. 

Druk vervolgens op de knop om de stoomfunctie aan/uit te schakelen. 

 

3.2. Wanneer het systeem is ingeschakeld, draai aan de knop om de temperatuur instelling te 

selecteren. Druk kort op de knop om de temperatuur in te kunnen stellen. Om de 

temperatuur in te stellen kunt u draaien aan de draaiknop. Nu zal het “TEMPSET” icoon op 

het paneel knipperen. De kleurenbalk geeft verschillende kleuren aan afhankelijk van de 

ingestelde temperatuur (van 25 – 110 graden). 

 

3.3. Tijdinstelling stoom: Wanneer het systeem is ingeschakeld, draai aan de knop om de 

instelling te selecteren zoals in figuur 2. Druk kort op de knop om de 

temperatuurinstellingen te openen.  

Installeer de tijd. De standaard tijd is 90 minuten en u kunt een tijd installeren tussen 0-90 

minuten (per minuut te installeren). Indien het nodig is de tijd langer dan 90 minuten te 

installeren, stel hem dan eerst in op 90 minuten. Druk vervolgens 5 seconden op de knop tot 

hij een pieptoon afgeeft. Daarna kunt u de sauna tijd instellen per 30 minuten. Druk kort op 

de draaiknop om uit deze installatie te gaan. 

 

4. Bluetooth-muziek functie 

4.1. Wanneer het systeem is ingeschakeld, kunt u draaien aan de draaiknop om de bluetooth 

functie te selecteren. Vervolgens kunt u verbinding maken met de Bluetooth via uw mobiele 

telefoon. De naam van het Bluetooth apparaat is “CAR-MUSIC” en indien er om een 

wachtwoord wordt gevraagd kunt u 0000 invullen.  

Wanneer de verbinding met Bluetooth is gemaakt, zal het Bluetooth-icoon boven in de 

blauwe balk verschijnen.  

 

5. Tijd instellingen 

5.1. Wanneer het systeem is ingeschakeld, kunt u draaien aan de draaiknop om de instelling te 

selecteren. Druk op de knop om de tijd instelling te selecteren. Vervolgens kunt u draaien 

aan de draaiknop om de tijd te installeren. 

 

6. Temperatuur-eenheid instellingen 

6.1. Wanneer het systeem is ingeschakeld, kunt u draaien aan de draaiknop om de instelling te 

selecteren. Druk 1 seconde op de knop om van temperatuur-eenheid te wisselen (Celsius / 

Fahrenheit). 

 

 



Gebruikershandleiding 
 

 

 

1. AAN/UIT 

1.1. Inschakelen 

Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, zal uit de display een geluid klinken. Als er 

binnen 1 minuut geen gebruik wordt gedetecteerd, zal het paneel automatisch 

vergrendelen. Druk op de draaiknop om hem te ontgrendelen. 

 

1.2. Systeem- aan 

Als het systeem op slaapstand staat, druk dan 1 seconde op het paneel om het systeem op 

te starten. Het beeldscherm zal worden getoond om de huidige kamertemperaturen aan te 

geven. Een 12V licht zal automatisch aan gaan tegelijkertijd met het AC220V vermogen. 

 

1.3. Afsluiten 

Druk in de weergavestatus voor invoer van functieselectie 2 seconden op de shuttle om het 

systeem af te sluiten en alle open functies te sluiten. De laatste efficiënte werking heeft een 

vertraging van 60 minuten om het systeem uit te schakelen (als het aftellen van de 

verwarming nog niet is afgelopen en het zal wachten tot de verwarming is gestopt, wordt de 

vertraging van 1 uur uitgeschakeld). 

 

2. Verlichtingsfunctie 

2.1. druk op elk moment op de toets op het aanraakpaneel om de 12V-verlichting te openen. 

 

2.2. Als het systeem is ingeschakeld, gebruik je de draaiknop om de functie-interface te 

selecteren die wordt weergegeven in 10 en druk je op de draaiknop om tegelijkertijd het 

12V- en 220V-licht in te schakelen. 

 

Gebruikersinstructies 

1. Dit paneel is voorzien van touch toetsen. Bij het gebruik van het 

paneel, gelieve er rekening mee te houden dat het niet in directe 

aanraking komt met waterstralen van de douche. Dit kan een 

storing of vergrendeling van het paneel veroorzaken. 

2. Alle functietoetsen op het paneel zijn het beste aanraakgebied. 

3. Dit paneel heeft spatwater optimalisatie. Wanneer misbruik 

wordt gedetecteerd, druk tegelijkertijd op twee of meer toetsen. 

Het paneel zal niet reageren en binnen 1 seconde hervatten 

4. Wanneer u de knop op het paneel aanraakt en het systeem werkt 

efficiënt, dan hoort u een pieptoon. 

5. LET OP!! Het reservoir waar de stenen zich in bevinden wordt 

heet.  

 


