Handleiding voor de Xenz display bediening
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Montage instructies Xenz display
De Xenz display kan binnen of buiten het
stoombad worden geplaatst. Wanneer de
display in een stoomruimte wordt
geplaatst, moet de bovenkant ten hoogste
160 cm van de vloer worden geplaatst en
niet boven de stoomuitlaat! (zie
afbeelding 1)

Afbeelding 1

Begin, indien nodig, met het vastzetten van de afdichting (zie afbeelding 2). Dit moet gebeuren
wanneer de Xenz display in een zeer vochtige omgeving wordt geplaatst. Schroef het achterstuk op de juiste
plaats zodat elektrische kabels door de bedoelde opening lopen, rondom goed afkitten zodat er geen water
in de display kan lopen. Let erop dat het gat voor de borgschroef aan de onderkant komt. Sluit de kabels
volgens het koppelschema aan op de aansluitstrook (zie afbeeldingen 3). Zie het koppelschema dat wordt
meegeleverd met de stoomtechniek.

Om het aansluiten te

vergemakkelijken kan de display
open worden gemaakt. Schuif het
glazen gedeelte en de printplaat
van het bedieningspaneel van
onderaf omhoog in het
achterstuk en druk de onderkant
in. (zie afbeelding 4). Bevestig de
borgschroef in de onderkant ( zie
afbeelding 5).
Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5
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Verklaring van symbolen
1.
2.
3.
4.

Aan/uit
Temperatuur
Programmeren van de starttijd
Het menu, instellingen

5. Statusbalk (afbeelding 8) Geeft de status aan voor bepaalde functies (zie 12, 13, 14 en 15 ) functie 16 is
n.v.t.
6. Omhoog - een stap omhoog in het menu of verhoogt de waarde van de voeding
7. Verlichting – Schakelt de verlichting in het stoombad in/uit
8. OK - Bevestig uw keuze
9. Omlaag - een stap omlaag in het menu of vermindert de waarde van de voeding
10. Terug - een stap terug in het menu of in de voeding
11. Home - u gaat naar het hoofdmenu (afbeelding 6)
12. Geeft aan dat de stoomgenerator aan staat
13. Geeft aan dat de Xenz display is geprogrammeerd om later te starten
14. Geeft aan dat de verlichting aan is
15. Geeft aan dat het paneel is vergrendeld
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Bij de eerste ingebruikname
Bij de eerste ingebruikname van de Xenz display moet een aantal basisinstellingen worden opgegeven:
1.
2.
3.
4.
5.

Stel de regio in (Europa, VS, Overig). Gebruik pijl omhoog en omlaag en bevestig met OK.
Kies de taal. Gebruik pijl omhoog en omlaag en bevestig met OK.
Stel het juiste product in (stoombad). Gebruik pijl omhoog en omlaag en bevestig met OK.
Geef de gewenste bedrijfstijd aan (1-23 u voor stoombad ) en bevestig met OK.
Stel de huidige tijd in en bevestig met OK.

Start
U start de stoomgenerator door uw hand voor het scherm te bewegen zodat dit oplicht. Het pictogram voor
On/Off wordt aangegeven (brandt feller). Druk vervolgens op OK. Een pictogram voor Aan/Uit gaat
branden in de statusbalk (5) om aan te geven dat de stoomgenerator aan staat. Wanneer (1) niet wordt
aangegeven, gebruikt u de knop om naar de juiste positie te gaan. Om uit te schakelen gaat u naar (1) en
drukt u op OK.
Wanneer de stoomgenerator in bedrijf is, worden de huidige temperatuur en de tijd aangegeven wanneer
geen instellingen worden gewijzigd.
Wanneer de stoomgenerator is uitgeschakeld, zal het bedieningspaneel doven. Het bedieningspaneel wordt
automatisch geactiveerd als u uw hand ervoor beweegt.

Instellen van de gewenste stoomtemperatuur
Gebruik de pijl omhoog of omlaag om het temperatuurpictogram aan te geven (2) en druk op OK. Stel de gewenste
temperatuur in met de knoppen omhoog of omlaag en bevestig met OK

Instellen van de gewenste starttijd
U kunt tot één etmaal vooruit een tijdstip instellen waarop de sauna of de stoomgenerator
aangaat.
Gebruik de pijl omhoog of omlaag om het klokpictogram (3) aan te geven en druk op OK. Selecteer de
starttijd en stel de gewenste tijd in met pijl omhoog en omlaag, en stel de juiste tijd in. Elk cijfer wordt
bevestigd door op OK te drukken. Wanneer er een tijd is geprogrammeerd, wordt dit aangegeven met een
klokpictogram in de statusbalk van het basismenu.
Wanneer een tijd eerder is geprogrammeerd, kan deze worden geactiveerd met Activate (Activeren) onder het
klokpictogram en worden bevestigd met OK.
Voor het activeren van een programmering gaat u naar (3); gebruik pijl omlaag en ga naar Activate en bevestig
met OK.
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Het menu instellingen
In het menu Instellingen staan extra functies voor het vergemakkelijken van storing zoeken en voor het instellen
van diverse parameters. In dit menu kunt u de h1 ook terugzetten op de fabrieksinstellingen. Het menu
bevat de volgende submenu´s:
•

Tijd - Hiermee stelt u de timer in

•

Taal – Hiermee verandert u de ingestelde taal

•

Display – Hiermee stelt u de lichtsterkte op het display in, en de tijd waarop het wordt uitgeschakeld

•

Automatische toets vergrendeling – Tijd (Stelt de tijd in tot automatische toets vergrendeling in werking
treedt)

•
•

Aan/uit (Automatische toets vergrendeling aan/uit)
Service – Verdere parameterinstellingen

•

Trilstand – Voor het instellen van trilstand bij indrukken van de knop

Vergrendeling van het paneel
Het paneel kan worden vergrendeld zodat onbevoegden geen instellingen kunnen wijzigen; druk
hiervoor tegelijk op de knoppen Home (11) en Terug (10) gedurende 2 seconden. Een pictogram met
sleutel wordt weergegeven op de statusbalk. Om het paneel te ontgrendelen drukt u nogmaals
gelijktijdig op de knoppen Home en Terug gedurende 2 seconden. De verlichting functioneert ook
wanneer het paneel is vergrendeld.

Status
Aangeven van tijd en temperatuur op dezelfde wijze als in het hoofdmenu (afbeelding 6) ook als de
kachel uit staat.

Timer instellen
Stel de huidige tijd in door elk cijfer aan te passen met pijl omhoog en omlaag (6, 9). Bevestig met OK.

Taal
Stel de gewenste taal in door te selecteren met pijl omhoog en omlaag. Bevestig met OK Display
Sluimeren – Aangeven hoeveel seconden het scherm moet oplichten voordat het wordt
uitgeschakeld

Display

Sluimeren – Aangeven hoeveel seconden het scherm moet oplichten voordat het wordt
uitgeschakeld

Automatische toetsvergrendeling.
Aangeven of automatische toetsvergrendeling moet worden geactiveerd of niet (huidige status
wordt getoond), en de tijdsduur tot de automatische toetsvergrendeling wordt geactiveerd.
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Trilstand

Hier kunt u selecteren of u het paneel wilt laten trillen of niet wanneer u op de knoppen drukt.

Service

In het servicemenu kunt u onder andere parameters wijzigen die zijn ingesteld bij de eerste installatie. Geef
code 124 op om het servicemenu te openen.

Het menu bevat de volgende submenu´s:
•

Limiet bad tijd – Geef de gewenste bedrijfstijd op.

•

Temperatuurgrens – Geef de maximaal instelbare temperatuur aan (standaard is 55°C voor
stoomgenerator).

•
•
•

Temperatuurschaal – Geeft de temperatuur aan in Celsius of Fahrenheit.
Tijdsindeling – Geeft de tijd aan in de indeling van 12 of 24 uur.
Verlichting – Constant (standaard Aan/uit)
o Kort (voor trafo met ingebouwde drukknopregeling voor het licht)

•
•
•
•

Schoonmaken (alleen stoom) – Schoonmaaktijd (interval tussen herinneringen voor schoonmaken)
o Bedrijfstijd (geeft aan hoe lang de stoomgenerator in bedrijf is)

Factory reset– Alle eerder ingestelde parameters worden teruggezet naar de basisinstelling. Zie ”Bij
eerste ingebruikname” op pagina 6. Hiervoor moet u Code 421 opgeven.
Schoonmaken
Reinig het glas van de Xenz display met ruitenschoonmaakmiddel en een zachte doek.
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