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Information gällande bastun 
 

Bastuaggregatet: 

Nu är det andra gången som bastuaggregatet har förstörts genom felaktig användning! 

Det kastas kallt vatten i mängder på aggregat och elelement innan stenarna har blivit varma så att 

aggregatet sprängs. Se bild nedan. 

 

 

Vi har nu installerat en annan typ av aggregat som har mer effekt och blir varmt snabbare. Vi ber er 

att använda bastun med vett och att inte förstöra även detta aggregat – då blir det inget mer 

bastande. 

Om det nya aggregatet fortsatt används på fel sätt kommer det att slå ifrån automatiskt. 

Det nya bastuaggregatet heter Tylö Sense. 
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Så här sköts det nya aggregatet: 

Vatten ska försiktigt hällas på stenarna (inte på värmeelementen) när det blivit hett. Om stenarna 

inte är varma – häll inget vatten! 

Bastun måste ha luftcirkulation. Luften kommer in genom spalten under dörren och dras av värmen 

genom aggregatet och ut genom ventilen i taket. Detta flöde får INTE hindras för då blir aggregatet 

överhettat och säkerhetsbrytaren slår ifrån. 

Således får man absolut INTE täppa igen luftcirkulationen genom att trycka in papper i 

utsugsventilen! 

 

 

 

Inställning av bastun med Pure-panelen: 

Bastun är grundinställd på att kunna användas med en maxtemperatur på 110 grader och en maxtid 

på sex timmar. 

Dessa kan komma att programmeras om ifall användare inte använder bastun på rätt sätt. 
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Detta aggregat blir varmt snabbare än det gamla och behöver antagligen inte användas med 

maxtemperatur. (Det tar dock längre tid för stenarna att bli varma än värmeelementen, så se till att 

dessa är varma innan det slängs vatten på dem). Börja med lägre temperatur än max (t.ex. 8) och öka 

temperaturen om det inte räcker. 

 

 

 

1. Start 

Tryck på startknappen ( 1. på bilden) 

2. Inställning av temperaturen 

Välj temperaturinställning med funktionsvalsknapparna ( 2. på bilden) 

Välj 8 till att börja med. 

 

Temperaturen väljs med knapparna (–) och (+). 1 är lägsta temperatur och 10 är maxtemperatur. 

Se tabell nedan för ungefärliga värden. 

En fast lysande indikering visas på inställd temperatur och en blinkande indikering på aktuell 

temperatur. 

Max 
temp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

110 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 

  



Brf SveaEtt den 15 december 2019 

 

[4] 
 

3. Inställning av tid 

Välj önskad badtid med funktionsvalsknapparna ( 3. på bilden) 

Välj 2h. 

Sedan väljs temperaturen med knapparna (–) och (+). Se tabell för värden. 

 

Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 h 1h 2h 3h 4h 5h 6h - - - - 

  

4. Stäng av bastun efter användning! 

 

Övrigt: 

Vi kommer också att införskaffa en ny termometer till bastun, då den befintliga har blivit utsatt för 

skadegörelse. 

 

 

 

 

Skräp: 

Skräp tas med av bastuanvändare. Det är ej tillåtet att lämna kvar burkar, smutsiga blöjor osv. i 

bastun.  

Nu ser vi tillsammans till att ta hand om vår gemensamma anläggning bättre. 

 

Hälsningar 

Styrelsen 

 


