1. Aan/uit knop
Aan: Druk ongeveer 1 seconde op de aan/uit knop.
Uit: Druk ongeveer 2 seconde op de aan/uit knop.
2. Infraroodstralers
Druk op de knop van de infraroodstraler tot het icoontje zichtbaar wordt op het
bedieningspaneel. Druk nogmaals om de stralers uit te zetten, het systeem wordt
hierdoor automatisch afgesloten. Zodra de temperatuur in de ruimte onder de 3 graden
ligt, zal het systeem opnieuw worden opgestart.
3. De stoomfunctie
Druk op de knop voor de stoomfunctie om de aan te zetten, druk nogmaals om deze
weer uit te zetten.
Aandachtpunt: De infrarood en de stoom kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden,
maar deze kunnen wel direct worden geswitcht.
4. Tijd/temperatuur instellen
Druk op het icoontje met daarop een temperatuurmeter en een klok om de stoom in te
stellen. Druk voor de eerste keer om de tijd in te stellen. De tijd kan worden ingesteld
van 1 tot en met 60 minuten. Druk nogmaals op het icoontje om de temperatuur in te
stellen, deze kan worden ingesteld vanaf 35 t/m 60 graden Celsius.
5. Kleurentherapie
Druk op de lichtknop om de kleur aan te passen met de hand, deze knop werkt
circulair met de kleuren wit, groen, rood en blauw. Mocht u de cabine uitzetten maar
het licht niet, dan zal deze binnen een kwartier vanzelf uitgaan.
6. Ventilatie
Druk éenmaal op de ventilatieknop om de ventilatie aan te zetten, zodra u nogmaals
drukt gaat deze uit.
7. Radiofunctie
Om de radio aan te zetten dient u eenmaal op de knop met de muzieknoten drukken.
Als eerste ziet u de optie mp3 deze kunt u gebruiken door een mp3 of een usb-stick
aan te sluiten aan de achterkant van de cabine. Drukt u nogmaals op dezelfde knop dan
kunt u de radio gebruiken, om van frequentie of geluid te wisselen . Als u voor de 3de
keer op deze knop drukt kunt u uw apparaat verbinden met de cabine door middel van
bluetooth. Met de vierde en tevens laatste druk op de knop kunt u gebruik maken van
de aux kabel die zich achter de cabine bevindt.
Als de radiofunctie op mp3 of aux staat dan kunt u door middel van de pijltjes
doorgaan naar het volgende muzieknummer of teruggaan naar het vorige
muzieknummer.
8. Vergrendelingspaneel op slot
Na het paneel enige tijd niet te hebben gebruikt zal deze automatisch worden
vergrendeld. Mocht u de vergrendeling willen opheffen dan kunt u ongeveer 2
seconden de aan/uit knop ingedrukt houden dan is het paneel ontgrendeld.

