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Instrukcja obsługi Jęz. polski strona 20
Podłączenie urządzenia musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. NALEŻY 
ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ! Po zainstalowaniu urządzenia prosimy przekazać instrukcję właścicielowi 
łaźni parowej lub osobie, która będzie administrowała obiektem.

Ję
z.

 p
o

ls
ki



Bruksanvisning h1 Tonic









Operating instructions h1
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Hier ist anzugeben, ob die Tastensperre 

aktiviert werden soll oder nicht (aktueller Status wird angezeigt) sowie ggf. die 

Zeitdauer bis zum Eintreten der Tastensperre

Hier kann eventuelles leichtes Vibrieren des Terminals bei Betätigung der Tasten 

eingestellt werden.



Das Glas mit Fensterputzmittel und weichem Lappen 

reinigen



Instrukcja obsługi panelu h1 Tonic

Opis symboli nawyświetlaczu:
1. Włącz/wyłącz
2. Temperatura
3. Programowanie godziny włączenia
4. Menu ustawień
5. Wskaźniki statusu – wskazują status niektórych funkcji (patrz 12, 13, 14, 15)
6. Do góry – jeden poziom wyżej w menu lub zwiększenie wartości podczas programowania
7. Oświetlenie – włącza lub wyłącza oświetlenie w łaźni parowej
8. OK – potwierdzenie wyboru
9. Do dołu – jeden poziom niżej w menu lub zmniejszenie wartości podczas programowania
10. Wróć – powrót o jeden poziom w menu lub podczas programowania
11. Menu główne - powrót do menu głównego (patrz rys. 1)
12. Wskaźnik włączenia urządzenia (generatora pary)
13. Wskaźnik zaprogramowanego timera w panelu h1 Tonic (opóźnione włączenie)
14. Wskaźnik włączonego oświetlenia
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Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia panelu h1 Tonic należy zaprogramować kilka ustawień 
podstawowych:

1. Wybierz region (Europa, USA lub inne regiony). Przewiń strzałkami „do góry” oraz „do 
dołu” i potwierdź OK.

2. Wybierz język. Przewiń strzałkami „do góry” oraz „do dołu” i potwierdź OK.

3. Wybierz prawidłowy produkt (łaźnia parowa). Przewiń strzałkami „do góry” 
oraz „do dołu” i potwierdź OK.

4. Ustaw odpowiedni cykl czasu pracy (od 1 do 23 godz.) i potwierdź OK.

5.  Ustaw aktualny czas na zegarze. Potwierdź

Czyszczenie

Szkło wyświetlacza można czyścić miękką szmatką oraz płynem do mycia szyb.

Start

W celu włączenia generatora pary porusz dłonią przed wyświetlaczem, żeby włączyło się 
podświetlenie.

Symbol włącz/wyłącz jest widoczny (jaśniejsze podświetlenie). Przyciśnij następnie OK. 
Miniatura symbolu włącz/wyłącz pojawi się w oknie wskaźników statusu (5), w celu 
poinformowania, że generator pary jest włączony. Jeżeli (1) nie jest zaznaczony należy 
przyciskiem „do góry” przewinąć do odpowiedniej pozycji. W celu wyłączenia należy 
przewinąć do (1) i wcisnąć OK.

Gdy generator pary jest włączony i nie są zmieniane ustawienia, wyświetlacz będzie 
pokazywał aktualną temperaturę w kabinie oraz czas.

Gdy generator pary zostanie wyłączony, wyświetlacz panelu również zgaśnie. Wyświetlacz 
włączy się automatycznie w momencie wykrycia ruchu dłoni przed wyświetlaczem.

Programowanie żądanej temperatury kąpieli

Symbolami „do góry” lub „do dołu” przewiń do momentu zaznaczenia symbolu temperatury 
(2) i naciśnij OK. Następnie symbolami „do góry” lub „do dołu” ustaw żądaną temperaturę i 
potwierdź OK.

Programowanie timera (godzina włączenia)

Istnieje możliwość zaprogramowania godziny (z 24-godzinnym wyprzedzeniem), o której 
chcemy, aby włączył się generator pary.

Symbolami „do góry” lub „do dołu” przewiń do momentu zaznaczenia symbolu
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programowania godziny włączenia (3) i naciśnij OK. Ustaw godzinę włączenia przewijając 
symbolami „do góry” lub „do dołu”. Każdą cyfrę należy potwierdzić OK. Zaprogramowanie 
timera jest sygnalizowane pojawieniem się symbolu zegara w oknie wskaźników statusu, w 
menu głównym.

Jeżeli timer został zaprogramowany wcześniej, istnieje możliwość uruchomienia programu 
poprzez wybranie „Włączyć” pod symbolem zegara i potwierdzenie OK.

W celu wyłączenia zaprogramowanego timera należy przejść do (3); symbolem „do dołu” 
należy przewinąć do „Wyłączyć” i potwierdzić OK.

Menu ustawień

W menu ustawień dostępne są dodatkowe funkcje przeznaczone do łatwego usuwania ew. 
usterek oraz programowania innych parametrów. Istnieje również możliwość powrotu do 
ustawień fabrycznych.

Dostępne są następujące podmenu:

Status – wskazanie aktualnej temperatury i czasu

Godzina/zegar – ustawianie zegara

Język – zmiana wybranego języka

Wyświetlacz – ustawienie jasności i czasu podświetlenia wyświetlacza

Serwis – ustawienia dodatkowych parametrów

Blokada Panelu

W celu uniknięcia przypadkowych zmian ustawień panelu lub ingerencji osób niepowołanych, 
można panel zablokować naciskając i przytrzymując na czas 2 sekund równocześnie dwa 
przyciski Home(11) i Back (10). W linii stanu ukaże się symbol klucza. Odblokowanie panelu 
następuje po ponownym naciśnięciu w/w dwóch przycisków na ok. 2 sekundy.

Status

Wyświetlanie czasu i temperatury w taki sam sposób jak w menu głównym (rys. 1) nawet jak 
piec lub generator jest wyłączony.

Godzina/zegar

Ustawianie aktualnego czasu symbolami „do góry” lub „do dołu” (dla każdej cyfry oddzielnie; 6, 
9). Potwierdzenie OK.

Język

Zmiana wybranego wcześniej języka tekstów na wyświetlaczu symbolami „do góry” lub „do 
dołu”. Potwierdzenie OK.



Wyświetlacz
Czas podświetlenia wyświetlacza – podaj ile sekund ma być włączone podświetlenie.

Serwis
W tym podmenu można m.in. zmienić ustawienia parametrów zaprogramowanych podczas 
pierwszego uruchomienia. Kod dostępu do podmenu Serwis – 124.

Dostępne są następujące parametry:

Maks. cykl czasu pracy – należy podać czas jak długo ma działać piec lub generator 

od momentu włączenia.

Maks. temperatura – należy podać maksymalną temperaturę kąpieli (domyślnie dla 

łaźni parowej jest 55°C).

°C lub °F – wybór jednostki pomiaru temperatury: stopnie Celsiusa °C lub Fahrenheita °F.

Zegar 24- lub 12-godzinny – wybór formatu zegara 12- lub 24 godzinny.

Ustawienia fabryczne fabryczne – ustawienia wszystkich zaprogramowanych 

wcześniej parametrów zostaną przywrócone do wartości fabrycznych i uruchamiane jest 
programowanie jak przy pierwszym uruchomieniu (patrz ”Pierwsze uruchomienie”, str. 21). 
Należy podać kod 421 w celu potwierdzenia tego wyboru.

Test – funkcja dostępna dla serwisu Tylö, w celu przeprowadzania testów i podczas 

usuwania ew. usterek.

Czyszczenie
Szkło wyświetlacza można czyścić miękką szmatką oraz płynem do mycia szyb.
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Producent: TYLÖ AB, Svarvaregatan 6, S-30250 Halmstad, Szwecja
tel. +46 35 299 00 00, fax: +46 35 299 01 98
Internet www.tylo.com
Generalny przedstawiciel TYLÖ w Polsce: Koperfam Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo,
tel. +48 22 774 11 22, fax +48 22 774 17 11
e-mail info@koperfam.pl, www.koperfam.pl
W przypadku jakichkolwiek problemów należy kontaktować się ze sprzedawcą, u którego 
zakupione zostało urządzenie.

© Copyright Tylö 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja tego dokumentu tak w pełni 
jak i częściowo jest zabroniona bez pisemnej zgody Tylö. 



Руководство пользователя h1 Tonic









Käyttöohje h1 Tonic










