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h1 Kurulum talimatları 
h1 kontrol paneli sauna odasının 
içerisine veya dışına, buhar odasının 
dışına yerleştirilebilir. Sauna odasının 
içerisine yerleştirilmesi durumunda en üst 
noktası yerden 90 cm yüksekliği 
aşmamalıdır. Monte edilecek uygun alanı 
işaretleyin ve elektrik kablolarını montaj 
plakasındaki açıklıktan geçirin (şekil 3). 
Tespit vidası için delik plakanın alt 
kısmında olmalıdır. Klemenslerin elektrik bağlantısı aşağıdaki bağlantı şemasında 
(şekil 3,6 ve 7) gösterildiği gibidir.  
Bu işlemi kolayca yapabilmek 
için klemens bloğu elektronik 
kartından çıkarabilirsiniz.  
Kontrol panelinin elektronik 
kartını ve camını yukarı doğru 
kaydırın ve alt kısmından 
bastırarak montaj plakası 
üzerine yerleştirin. (şekil 4). 
Tespit vidasını yerine takın 
(şekil 5). 
 

    

       Bağlantı şeması 

 
Elektronik kart üzerindeki 19 ve 20 no’lu klemensler aracılığıyla h1 paneli için isteğe 
bağlı olarak harici anahtar da bağlanabilir (eğer bir gösterge sinyali istiyorsanız 21 
nol’lu klemense bağlayabilirsiniz). Bağlantı şemasına bakınız (şekil 6). 
Anlık bağlantı: Düğmeye her basıldığında sırasıyla açılır ve kapanır. 
Sabit bağlantı: Maksimum çalışma süresi için ayarlandıktan sonra, panel aktif halde 
olduğu sürece bağlantı sağlanır. 
Isıtıcı açık iken; harici anahtar üzerindeki gösterge lambası yanar. Eğer panel ileriki 
bir zamanda çalışmaya programlandı ise; gösterge lambası yanıp söner. 
Harici anahtar Combi Compact ile kullanılamaz. 

 

 



h1 Kullanım talimatları  

 

Sembollerin anlamları: 

1. Açma/kapatma 
2. Sıcaklık 
3. Program başlangıç zamanı 
4. Menü ayarları 
5. Durum göstergesi (şekil 10) – Geçerli fonksiyon durumlarını gösterir (bakınız 

12,13,14,15 ve 16) 
6. Yukarı – Menüde bir adım yukarı çıkar veya girilen değeri bir kademe yükseltir. 
7. Işıklandırma – Sauna / buhar odasında ışıklandırmanın açılması / kapanması 
8. OK – Seçim onayı 
9. Aşağı - Menüde bir adım aşağı gider veya girilen değeri bir kademe azaltır. 
10. Geri – Menüde bir adım geri döner veya girilen değerin bir adım gerisine gider. 
11. Ev – Ana menüye geri dönersiniz. 
12. Sauna / buhar jeneratörünün açık olduğunu belirtir. 
13. h1 başka bir zamanda çalışmaya programlandığını gösterir. 
14. Aydınlatmanın açık olduğunu belirtir. 
15. Panelin kilitli olduğunu ifade eder. 
16. Nem (sadece Combi Compact) – Haznedeki yaklaşık su miktarını gösterir. 

Sembolun içi doluysa = hazne dolu. Sembolün içi yarı doluysa = hazne yarı dolu. 
Sembol yanıp sönüyorsa (içi dolu değilse) = hazne boş. 

17. Nem (sadece Combi Compact) 



Başlangıç ayarı  

h1 ilk defa aktif hale getirilirken yapılması gereken bir dizi ana ayar adımı vardır: 
 
1. Bölge ayarı (Europe, USA, Other). Yukarı ve aşağı oklarıyla seçiminizi yapın ve 

OK tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. 
2. Dil seçimi. Yukarı ve aşağı oklarıyla seçiminizi yapın ve OK tuşuna basarak 

onaylayın. 
3. İlgili ürün seçimi (sauna, steam bath, Combi Compact). Yukarı ve aşağı oklarıyla 

seçiminizi yapın ve OK tuşuna basarak onaylayın. 
4. İstenilen çalışma zamanı ayarı (buhar odası için 1 - 23 saat; sauna için 1 – 12 

saat) ve OK tuşuna basarak onaylanır. 
5. Geçerli saati ayarlayın ve OK tuşuna basarak onaylayın. 

 
 

 
Başlatma  
 
Öncelikle ekranın önünde elinizi hareket ettirin. Ekran ışığı yanacaktır. Açma/kapama 
sembolü belirginleşecektir. OK tuşuna basın. Sauna ısıtıcısı / buhar jeneratörü 
açıldığında durum göstergesindeki küçük açma/kapama ikonu yanacaktır. Eğer 
açma/kapama (1) ikonu yanmadıysa, yukarı okuna basarak doğru pozisyona getirin. 
Kapatmak için yine açma/kapama (1) sembolüne gidin ve OK tuşuna basın. 
 
Sauna ısıtıcısı / buhar jeneratörü çalışırken, ayarlarda herhangi bir değişiklik 
yapılmadığı sürece geçerli sıcaklık ve zaman gösterilecektir.  
 
Sauna ısıtıcısı / buhar jeneratörü kapandığında, kontrol panelindeki ışıklandırma 
sönecektir. Panelin önünde elinizi hareket ettirdiğinizde ekran tekrar otomatik olarak 
aktif hale gelir. 
 
 
 

Sıcaklık ayarı  
 
Aşağı veya yukarı okuyla sıcaklık sembolü (2) üzerine gelin ve OK tuşuna basın. 
İstenilen sıcaklığı ayarlamak için yine aşağı ve yukarı oklarıyla seçiminizi yapın ve OK 
tuşuna basarak onaylayın. 
 
h1 kontrol panelini Combi Compact ısıtıcı ile kullanırken; 70°C’den fazla sıcaklığa 
ayarlandığında önceliğin sauna moduna verileceğini; 70°C’den az sıcaklığa 
ayarlandığında önceliğin buhar moduna verileceğini unutmayınız. Bu öncelikleri 
ayarlar menüsünden değiştirmek mümkündür. 
 
 
 
 
 
 
 



Nem değeri ayarı (sadece Combi Compact)  
 
Aşağı veya yukarı okuyla nem sembolü (16) üzerine gelin ve OK tuşuna basın. 0 - 10 
arası nem değeri ayarlanabilir. 0 = Kuru sauna, 10 = maksimum nem. 
 
Hazne içindeki su seviyesi durum göstergesindeki su damlası ikonunda gösterilir. Su 
damlası ikonunun içi doluyken su haznesi dolu, ikon yarı doluyken hazne yarı dolu 
anlamına gelir. Su damlası ikonunun içi boş ve yanıp sönüyorsa hazne boş demektir. 
Su haznesi boş iken banyo başlatılırsa tekrarlayan sesli bir sinyal gelir. Eğer su banyo 
sırasında biter ise; ikon yanıp söner ve tekrarlayan sesli ikaz alınır. Hazne su ile 
doldurulurken, ikon yarı doludan tam doluya döner ve dolduğunda bir ikaz sesi alınır. 
 
 

Klasik sauna modu (sadece Combi Compact)  
 
Önceden ayarlanan zaman geçtiğinde veya ısıtıcı kapatma butonuna basılarak 
kapatıldığında sauna ısıtıcısı otomatik olarak klasik sauna moduna geçer (su 
haznesinin kullanımda olması ve nem oranının 1 – 10 arası bir değere ayarlanmış 
olması koşuluyla). 
Isıtıcı 20 dakika boyunca klasik sauna modunda çalışır ve kapanır. Klasik sauna 
modu kapatma ikonuna basılarak elle de sona erdirilebilir. 
 

Klasik sauna modu çalışırken, açma ikonu klasik sauna modu ikonuna dönüşür.  
 
 

Çalışma zamanı ayarı  
 
24 saat öncesinden sauna ısıtıcısı veya buhar jeneratörünün çalışmaya başlama 
zamanını ayarlayabilirsiniz. 
 
Başlangıç zamanını ayarlamak için yukarı ve aşağı oklarıyla saat sembolünü (3)  
işaretleyin ve OK tuşuna basın. İstenilen başlangıç saatini ayarlamak için yukarı ve 
aşağı oklarını kullanın ve OK tuşuna basarak onaylayın. Başlangıç zamanı 
ayarlandığında durum göstergesindeki saat sembolü yanacaktır. 
 
Önceden programlanmış bir zaman ayarı kullanılmak isteniyorsa; yukarı ve aşağı 
oklarıyla saat sembolü (3) üzerine gelinir, OK tuşuna basılır. Çıkan ekranda aşağı 
okuyla Activate yazısı üzerine gelip, OK tuşuna basılarak onaylanır. 
 
Programlanmış zaman ayarını devreden çıkarmak için; yukarı ve aşağı oklarıyla saat 
sembolü (3) üzerine gelinir, OK tuşuna basılır. Çıkan ekranda aşağı okuyla 
Deactivate yazısı üzerine gelip, OK tuşuna basılarak onaylanır. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ayarlar menüsü  
 
Ayarlar menüsünde bir dizi ekstra fonksiyon bulunmaktadır. Geçerli parametreleri 
ayarlamak ve sorun gidermeyi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu menüden 
h1 paneli fabrika ayarlarına döndürmek de mümkündür. Aşağıda belirtilen alt-
menüleri içermektedir: 
 
Durum – Geçerli zaman ve sıcaklığı gösterir. 
Zaman – Saat ayarı 
Dil – Dil ayarı değiştirilebilir. 
Ekran – Ekran parlaklığı ayarı ve ekranın kararma süresi 
Servis – Diğer parametre ayarları 
 
 
Paneli kilitleme 
 
Yetkisi olmayan kişilerin program değerlerinde değişiklik yapmasını önlemek için; Ev 
(11) ve Geri (10) ikonlarına aynı anda 2 saniye basılı tutulmasıyla kontrol paneli 
kilitlenir. Durum göstergesinde anahtar sembolü belirir. Kilitten çıkarmak için yine Ev 
(11) ve Geri (10) ikonlarına aynı anda 2 saniye basılı tutulur. 
 
 
Durum 
 
Isıtıcı kapalı olsa bile ana menüde sıcaklık ve zamanı gösterir. 
 
 
Saat Ayarı 
 
Yukarı (6) ve aşağı (9) oklarını kullanarak doğru zamanı ayarlayın ve OK tuşuna 
basarak onaylayın. 
 
 
Dil 
 
Yukarı ve aşağı oklarıyla istenilen dili ayarlayın ve OK tuşuna basarak onaylayın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekran  
 
Uyku – Kontrol panelini kullandıktan ne kadar süre sonra ekranın kararmasını 
istiyorsanız saniye olarak giriniz. 
 
 
Otomatik kilit 
 
Otomatik kilidi aktif hale getirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (ekranda geçerli 
durum gözükür). Otomatik kilidi aktif hale getirmeden önce ne kadar süre aktif 
kalmasını istiyorsanız süresini giriniz. 
 
 
Titreşim 
 
Bir butona bastığınızda panel hafifçe titrer. Eğer titremesini istemiyorsanız buradan 
değiştirebilirsiniz. 
 
 
Servis 
 
Servis menüsünden ilk kurulum yapılırken ayarlanan parametreleri değiştirebilirsiniz. 
Servis menüsüne girebilmek için 124 kodu girilmelidir. 
 
Buradan aşağıda belirtilen alt menülere ulaşılabilir: 
 
Maksimum çalışma zamanı – İstenilen çalışma zamanını girin. 
 
Maksimum sıcaklık – Maksimum sıcaklık limitini girin (Geçerli değerler sauna 
için 110°C, buhar banyosu için 55°C’dir. 
 
°C veya °F – Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden sıcaklık göstergesi 
 
24 saat veya 12 saat – 24 saat veya 12 saate göre zaman göstergesi 
 
Sıcaklık/Nem önceliği (sadece Combi Compact)  
Isıtıcı için istenilen öncelik seçimi: 
Auto – Varsayılan ayarlı sıcaklık değerine göre öncelik verilir. 
Temperature – Sauna ısıtması önceliklidir. 
Humidity – Buhar üretimi önceliklidir. 
 
Fabrika ayarlarına dönüş - Önceden ayarlanmış tüm parametreler iptal edilir 
ve ilk kurulum ayarı yapılması gerekir. İlk kurulum ayarları için sayfa 14’e bakınız. Bu 
işlem için 421 kodunu girmeniz gerekir. 
 
Test – Fonksiyonları test etme ve sorun giderme için Tylö mühendisleri tarafından 
kullanılır. 
 
Temizleme – Camı özel bir cam temizleyici ve yumuşak bir bez kullanarak 
temizleyin. 
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