
 
 
 
TYLÖ CC 100 KONTROL PANELİ KULLANMA TALİMATI 
 
Fonksiyonlar 
 
1- ON:  Açma 
2- OFF: Kapatma 
3- TEMP: Isı ayarlama 
4- LIGHT: Aydınlatma 
5- Sola hareket 
6- Sağa hareket 
7- Isı ve zamanı azaltmak için aşağı hareket 
8- Isı ve zamanı yükseltmek için yukarı hareket 
9- MENÜ: Ayarlar menüsü 
10- INFO: Bilgi menüsü 
11- Ekran 
 
MENU 
 
1- Zaman Ayarı  (Tımer Setting) 
2- Standby Ayarı (Standby Setting) 
3- Saat Ayarı (Clock setting) 
4- Dil Seçimi  (Language Setting) 
5- Kodlama  (Code Setting) 
 
1-Zaman Ayarı: Önce bulunduğunuz günü ve saati ayarlayın. (bkz. Saat ayarı). Menüye 
basın, ekranda zaman ayarları komutu görülecektir. Onaylamak için aşağı okuna basın. 
Gün seçmek için sağ ve sol okları kullanın. Seçtiğiniz gün içinde ayar yapabilmek için aşağı 
okunu kullanın. Her gün için 4 program yapabilirsiniz. Program numarasını (1,2,3,4) 
seçebilmek için sağ ve sol okları kullanın. Programlar içinde yaptığınız ayarlamalar 
saunanızın otomatik olarak ayarladığınız zamanlarda açılıp kapanmasını sağlayacaktır. 
Zaman ayarı yapabilmek için tekrar aşağı okuna basın. Saat ve dakikayı değiştirmek için 
sağ ve sol okları, zaman ayarı yapmak için aşağı ve yukarı okları kullanın. 
Sıcaklık ve nemi istediğiniz değerlere getirebilmek için de aynı işlemi tekrarlayın. 
Ayarladığınız değerleri ekranda görebilmek için sağ oku kullanarak ON konumuna 
getiriniz. Hergün için aynı işlemi yaptıktan sonra, menü tuşuna basıp zaman ayarına 
(timer setting) geri dönerek ON tuşuna basarsanız ayarlar aktif hale gelecektir. Sauna  
çalışma zamanı gelinceye kadar bir kırmızı LED yanıp söner. Açılış zamanı gelince ışık 
sürekli olarak yanmaya başlar. Kapanma zamanına gelince otomatik olarak kapanacaktır. 
 
 
 



 
 
 
2-Stand by Ayarı: Menü tuşuna basın, sağ yada sol okları kullanarak stand by ayarına 
gidin. Aşağı okuna basarak programlamaya geçin, sağ ok ile ON/OFF 'a geçin. Başlama 
saati ayarı için aşağı yukarı oklarını kullanın, sonra sağ ok ile dakika ayarına geçin, aşağı 
yukarı okları ile dakika ayarını yapın. Birden fazla değiştirme gerekirse: kapanma saati 
ayarına geçmek için sağ oka basın ve aşağı yukarı okları ile saati ayarlayın. Sağ oka 
basarak sıcaklık ayarına geçin, sıcaklık ayarını aşağı yukarı oklarını kullanarak yapın. Sağ 
okuna yine basarak ON/OFF ayarına geçin. ON/OFF modunu aşağı yukarı okları ile 
ayarlayın. Şimdi stand by programlanmıştır ve sauna yada buhar odası çalışıncaya kadar 
kırmızı bir LED yanıp sönecektir. Ayarlanan saate gelince bu ışık sürekli yanmaya 
başlayacaktır. (Stand by konumunda ekranda bu durum görünecek ve ne zaman çalışmanın 
başlayacağı yazacaktır.) ON 'a bastığınız andan itibaren sıcaklık önceden ayarlanan 
değere gelinceye kadar hızla yükselecektir. 1 saat sonra sistem otomatik olarak  
stand by 'a geçer, yani her ON tuşuna basıldığında 1 saatlik banyo seansı başlar.  
 
NOT : Eğer çalışma başlama zamanı hemde stand by aynı zamana ayarlanırsa çalıştırma 
zamanı öne geçer. Birden fazla değişiklik gerekirse saunayı OFF'a getirin, aynı  
ayarlara başlamak için menü tuşuna  basın. Stand by 'a geçmek için sağ veya sol okları 
kullanın,  aşağı oku ile programlamaya başlayın. Sağ ok ile ON/OFF ' geçin. Aşağı yukarı 
okları ile ON/OFF ' u değiştirin. 
 
Kullanım sıklığı değişik olan otel ve umumi yerler için stand by fonksiyonu kullanılmaz. 
Saunanın kullanılmadığı durumlarda (günün yoğun olmadığı saatlerde) cihaz stand by 
konumuna alınır. Bu durumda enerji tasarrufu sağlanır ve ON tuşuna basıldığında hızla 
istenen sıcaklığa gelmesi sağlanır. Stand by özelliği ile 1 yılda önemli ölçüde tasarruf 
sağlanır.Aşağıdaki örnek size uygun bir banyo süresini nasıl kolayca programlayacağınızı 
göstermektedir. 
 
Stand by örnekleri: 
 
Sauna sabah 8,00-20,00 saatleri arasında açıktır. Kullanım frekansları değişmektedir. 
 
a. Gün boyunca, az sayıda kullanıcı değişik zamanlarda gelmektedir. Sistemi saat 8,00-
20,00 arasında stand by’ a ayarlayın. Sauna kullanılacağı zaman paneldeki ON tuşuna 
basın. 
b. Az sayıda kullanıcı değişik zamanlarda gelmekte ve sonra kapanıncaya kadar sürekli 
ve yoğun bir kullanma talebi olmaktadır. Sistemi saat 8,00 ile 20,00 arasında stand by’ a 
ve 14,00 ile 20,00 saatleri arasında sabit ON’ a programlayın. 
c. Yoğun ve sürekli kullanım 8,00-10,00, 13,00-14,00 ve 18,00-20,00 saatleri arasında 
olmaktadır. Günün diğer saatlerinde ise zaman zaman ve seyrek bir kullanım talebi 
olmaktadır. Saat 8,00 ile 20,00 saatleri arasında stand by’a ve yoğun saatler aralığı için 
ise ON’ a programlayın. 
 



 
 
 
 
3-Saat Ayarı: Menü tuşuna basın. Saat ayarlarına geçmek için sağ ve sol oklara basın. 
Programlama moduna geçmek için aşağı okuna basın. Gün ayarı için aşağı ve yukarı oklarını 
kullanın. Saat ayarı için sağ okuna basın, aşağı yukarı okları ile saat ayarını yapın. Yine sağ 
oku ile dakika ayrına geçin, aşağı yukarı okları ile ayar yapın. Menüye basarak 
programlamadan çıkın.  
 
4-Dil Seçimi: Menüye basın, sağ ve sol okları kullanarak dili seçin. Programlama modunu 
başlatmak için aşağı okuna basın. Dili seçmek için sağ ve sol oklara basın. Çıkmak için 
yukarı okuna basın. Dil değiştirmek için menü tuşuna basın. 
 
5-Kodlama: Menü tuşuna basın ve kod ayarlarını ( Code Setting) seçin ve aşağı okuna 
basın. Sol ve sağ okları kullanarak 1995 değerini girin ve tekrar menü tuşuna basın. Sağ 
oku kullanarak ON moduna gelin. Menüye basarak kodu aktif hale getirin.  
 
Şifre değişikliği için: Yukarıdaki işlemleri tekrarlayın. ON/OFF moduna gelince sol oku 
kullanarak kod değişikliğini (change code) seçin. Aşağı yukarı okları kullanarak yeni 
kodunuz girin ve menü tuşuna basın.  
 
Kodlama ayarların başkaları tarafından izinsiz müdahalesini önler. 
 
 
Kodu çözmek için menü tuşuna basın , sağ ve sol okları kullanarak kod ayarlarına gelin ve 
aşağı tuşuna basıp kodunuzu girin. Menü tuşuna basın, sağ okla OFF moduna gelerek 
tekrar menü tuşuna basın. Böylece kilit açılmış olacaktır. (Elektrik kesildiğinde kod 
kendiliğinden 1995 olur). 
 
MANUEL ON/OFF 
 
Banyo sıcaklığının ayarlanması için TEMP tuşuna basın. Önceki ayarlanmış sıcaklık değeri 
görünür. Aşağı yukarı okları ile sıcaklık ayarını yapabilirsiniz. Manuel olarak saunayı 
açmak için ON tuşuna, kapatmak için OFF tuşuna basın. Eğer kapatmayı unutursanız 
cihaz kontrol panelinin modeline bağlı olarak  3 veya 12 saat sonra otomatik olarak 
kapanacaktır. 
 
 

 
 
 
  
  
 



 
 
 
 


