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Inledning  

Vi gratulerar till din nya ångkabin och att det skall bli en fantastisk upplevelse många år framöver.  

Installations manual finns i en av produktens förpackningar  

  

Mottagande  

1. Packa upp produkten från de emballage som den har fraktats i, samt kontrollera 

produkten och eventuella fraktskador. Eventuella fraktskador skall omgående, dock 

senast 5 dagar från det kunden tagit emot produkten meddela PM-hem AB. Glöm 

inte ange kundnummer och serie nummer via e-mail, telefon eller fax.   

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

           SERIENUMMER: 
  

  

……………………………………………………………………………………………..   



VARNING  

  

  

  

  

- Lyft inte 

produkten med hjälp av rör, slangar eller kablage  

- Stå inte i karet innan front har demonterats. Detta för att inte riskera front skadas pga. att 

fötterna inte är tillräckligt ut skruvade.  

- Var försiktig när front demonteras. Knacka/dra försiktigt bort front.  

- Var aktsam så inte glas kantstötts.   

  

  

  

    

  

  

  

  

  
Viktiga säkerhets instruktioner  

  

När man skall installera produkter med elektriska komponenter skall följa de normer som gäller.  

  

- Elanslutning SKALL utföras som fast installation och skall endast utföras av behörig 

fackman  

- Anslut elledningen via en allpolig brytare med minst 3mm brytavstånd  

- Jordfelsbrytare med max 30mA utlösningsström är ett krav att det finns   

  

- OBS: Jordfelsbrytarfunktionen skall regelbundet kontrolleras  

  



  

Övrigt  

- Organiska vätskor som exempelvis aceton, ammoniak eller bensin skall inte användas på 

produkten för rengöring.  

  

- Fukt bildas alltid i ett våtutrymme. God ventilation är därför viktig för inomhusklimat. Tala 

med expertis på området för att tillse att ventilationen är tillräcklig.  

  

- Glaspartierna är i 6mm härdat säkerhetsglas. Fördelen med härdat glas är att glaset spricker i 

små bitar om olyckan skulle vara framme. Detta minskar risken för att skada sig jämfört med 

de långa, vassa skärvor som uppstår när ohärdat glas går sönder.  

  

- Använd aldrig elektroniska apparater i samband med ångbad.  

  

- Barn skall aldrig lämnas ensamma.  

  

- Personer som kräver medicinsk behandling, sockersjuka, hjärtbesvär, högt eller lågt 

blodtryck, eller gravida kvinnor bör först konsultera med läkare innan man badar ångbad.  

  

- Undvik att ångbad direkt efter måltid eller när alkohol har intagits. Var även försiktig med 

att ångbada efter ansträngande motion.  

  

- Var försiktig med att ångbada för länge. Det kan medföra yrsel, dåsighet och nedsatt 

uppmärksamhet.   

  

- Om produkten inte används under en tid bör el och vattentillförsel stängas av, samt det 

skall göras en regelbunden kontroll av samtliga slangar och vattenanslutningar.  

  

  

  

  

  

  

Översikt kontrollpanel  



 
  

1. På/Av      11: Ångfunktion  

2. Panellås symbol      12: Led belysning  

3. Bluetooth symbol     13: Ljusstyrka  

4. Symbol för tid      14: Bluetooth funktion  

5. LCD display      15: SET programmering  

6. Symbol för temperatur  16: Funktion - 7. Symbol för ljus   17:  Funktion +  

8. Fläkt funktion        

9. Ångfunktion  

10. Fläkt  

  

  

  

  

  

  



Instruktioner:  

Denna kontrollpanel är utrustad med touch funktion. Undvik att spruta vatten direkt på 

touchpanelen.  Detta för att förhindra felmeddelande eller låsning av touchpanelen.  

Touchpanelen är vattentät och man kan inte trycka på 2 knappar samtidigt på panelen.   

När man väljer en funktion på panelen hörs ett “biip” för att indikera att funktionen är vald.  

  

Instruktion på hur Touchpanelen fungerar  

  

a) Standby läge  

Systemet är i standby läge efter att man har kopplat in strömmen på produkten. En röd 

lampa ”prick” lyser i displayen längst ned till höger och visar att produkten är inkopplad.  

  

b) Aktivera systemet  

När systemet är i standby läge och man vill aktivera systemet, tryck på knapp  (1) för 

att starta systemet.  

När systemet är påslaget så är det igång i 60 minuter för att sedan stängas av 

automatiskt.  

  

c) Stäng av systemet   

Tryck på knapp  (1) för att stänga av systemet. Alla funktioner stängs av och systemet 

går i standby läge.   

  

Panellås  

  

Systemet har automatiskt panellås som aktiveras efter cirka 30 sekunder om man använder 

funktioner på panelen. Detta indikeras med lås ikon   (B) på panelen.   

  

För att låsa upp panelen trycker man på knapp  (1) i två sekunder. Panelen låses 

automatiskt efter cirka 30 sekunder igen.  

  

Fläkt  

  

För att starta fläkten, tryck på  (10). Indikator lampa (8) lyser när fläkt är igång. För att 

stänga av fläkt, tryck på samma knapp igen.  

  

Bluetooth  



  

a) Generell information  

  

När systemet är aktiverat kan man trycka på knapp    (14) för att starta Bluetooth. För att 
stänga av Bluetooth tryck på symbol Bluetooth  

OBS:. Kod till Bluetooth är 1234  

  

  

b) Justera volym  

  

När man har på Bletooth kan man justera ljudet genom att använda knapp  (16) för att  

minska och knapp  (17) för att höja ljudet. Volymen kan justeras från 1-15. Gällande volym 

visas i display (ex 5db).  

  

LED Belysning  

  

a) Tryck på ljusknapp  (12) för att starta belysning. Färgen på LED 

belysningen startar alltid med vit färg.   

Tryck på ljusknapp  (12) 3 gånger för att stänga av belysningen.  

  

b) Justering av färg  

  

När belysningen är påslagen kan man trycka på knapp   (12) för att 

belysningen skall ändra sig i 7 olika färger.   

 Önskas en speciell färg, så trycker man på knapp  (12) för att få önskad färg.  

Trycker man på knapp  (12) efter låsning av färg stängs LED belysningen av.  

  

  

Ljusstyrka  

  

OBS: LED belysningen måste vara påslagen innan justering av belysning kan göras.  

  

Använd knapp  (13) för att reglera ljusstyrkan på LED belysningen. Varje tryck på knapp 

 (13) ändrar styrkan. Det finns 3 olika steg på ljusstyrkan.   



  

Steam / Ång funktion  

a) Generell användning när systemet är startat kan man trycka på knapp  (11) för att 

starta/stoppa steamfunktionen. När ångaggregatet är startat lyser indikatorlampa för 

steamer. Vid uppstart av ångaggregatet är standardtiden 45 minuter och temperaturen 

40ºC.  

  

b) Justering av tid och temperatur  

  

När steamfunktionen är aktiverad kan man trycka på SET knapp  (15) för inställning.   Nu 

blinkar ”Min” ikon (E) i displayen (ex. 45min) och nu kan man justera tiden man vill att 

ångaggregatet skall vara igång.  

Man kan justera tiden mellan 5 minuter (min) till 60 minuter (max).  

Tryck SET knapp  (15) igen för att justera temperaturen. Nu visas ” ºC” ikon (F) blinkar i 

displayen (ex. 39 ºC).  

Man kan justera temperaturen mellan 25 ºC (min) och 60 ºC (max).  

För att justera tid eller temperatur använder man knapp  (16) för att minska alternativ 

knapp  (17) för att öka tid eller temperatur.  

  

Avkalkning av steamer aggregat  

  

a) Generell information  

  

När steam/ångfunktion har används cirka 60 gånger så kommer det 

att blinka ,  tre gånger i displayen när man stänger av 

ångfunktionen. Detta är en indikation på att det kan vara lämpligt att 

utföra en rengöring av ångaggregatet.   

  

Viktigt: Systemet skall vara avslaget.  

  

  

  

  

b) Rengöring steg 1av 2  

  

Använd medföljande slang och tratt som följde med produkten.  

  



Skruva av den kromade ”hatten” på panelen och muttern För 

att sedan montera slang/tratt.   

  

Blanda 500ml varmt vatten med 4-5 teskedar citronsyra   

(kan köpas på apotek/butik). Häll i blandningen i tratten och kontrollera att all vätska rinner 

igenom.  

  

Koppla bort tratt/slang från panelen och montera tillbaka muttern.  

  

Varning!  

  

Avbryt INTE reningsprocessen då det kan vara skadligt att använda ångfunktionen med 

citronsyra i när man badar ångbastu.  

    

  

c) Rengöring steg 2 av 2  

  

Viktigt: Systemet skall vara avslaget.  

  

När systemet är avslaget, tryck och håll inne knapp  (11) I 3 sekunder tills   visas 

I displayen. Ångaggregatet gör nu en rengöring automatiskt som består av flera steg. Hela 

rengöringsprocessen tar cirka 14 minuter.  

  

Om man stänger av systemet innan rengöringsprocessen är klar, så avbryts hela denna 

process. Då får man starta om denna process utan att fylla på med varmt vatten och citronsyra 

(steg1)  

  

  

  



Funktioner på 3 grepps termostatblandare  

  

A) Funktionväljare  

Takdusch     

  

Handdusch   

  

Massagemunstycken    

  

B) Flödeskontroll   

  

- val av mängd vatten som skall komma  

  

  

  

C) Justering av temperatur  

  

- Vrid åt höger för kallare vatten  

- Vrid åt vänster för varmare vatten  

  

  

För att få varmare än 38Cº tryck ned spärren för att vrida mer till vänster.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A   

B   

C   



Felkoder I display  

Om fel skulle upptäckas, kommer motsvarande felkod visas på display enligt följande:  

Felkod  Felorsak  Åtgärd  

E0  Kommunikations fel I 

temperatursensor  

Kontrollera om det är dålig kontakt eller  

någon lös kabel i steamduschen  

E1  Kommunikationsfel av 

temperatursensor kortslutning i 

kretsen  

Kontrollera kabel för synliga skador eller brott  

E2  För hög temperatur uppmätt av 

temperatursensor (över 72 

grader)  

Kontrollera magnetventil och kablage vid 

ångaggregat  

E4  Fel vid magnetventil för 

utgående vatten/ånga  

Kontrollera magnetventil och kablage vid 

ångaggregat.  

E5   Fel på vattenintag eller dränering 

vid ångaggregat  

Kontrollera chip för styrning av magnetventil  

E6   Fel på vattenintag till 

ångaggregat  

Kontrollera om det kommer fram vatten till 

ångaggregat  

E8  Fel på temperatur givare  Kontrollera om kabel till givare är lös/dålig 

kontakt eller skadad..  

  

Teknisk data  

  

  

Elektrisk anslutning  AC 220V-240 V  Frekvens   50Hz-60Hz  

Säkring  15A  Effekt   3028W  

IP Klass  IPX5       

  

Parametrar  

  

Komponent  Strömstyrka  Frekvens  Effekt   Antal  

Ångaggregat  Ac 220V-240V  50Hz/60Hz  3kW   1  

Belysning  Ac 12V  50Hz/60Hz  5W   1  

Fläkt  AC 12V  -----  3W   1  

Magnetventil  

  

AC 12V  -----  5W   2  

Högtalare  -----  -----  8Ω/10W   1  

  



Garanti/Service/Reparation  

  

Garanti på produkten är 2 år.  

  

Vid eventuellt fel skickas en ny reservdel till kund där kunden själv byter ut del som är 

trasig. Vid begäran från PM-hem skall kort tas på trasig komponent och skickas till 

PMhem AB.   

  

Om PM-hem AB anser att felet är av en sådan art att det är nödvändigt att serviceman 

från PM-hem AB skall åtgärda felet skall kunden tillse att produkten är lättåtkomlig för 

serviceman. Det är kundens uppgift att demontera kakel eller andra inklädningsmaterial 

som kan vara hinder för service eller reparation.    

  

PM-hem AB ersätter inte om kakel eller dylikt måste demonteras för service eller 

reparation.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Vid frågor eller reklamation skall alltid kundnummer anges.  

  

  


