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Instruktionsbok 
●●● 

 

 
En ny bastugeneration 
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●●● Gratulationer, 
till ditt inköp av infraröd bastu. Vi kan med säkerhet garantera dig att du kommer uppleva såväl nöje 
som välbehag och positiva hälsoeffekter, många år framöver. Bastubad i infraröd bastu ger en rad 
positiva effekter, så som smärtlindring, viktnedgång, hudstimulans och avkoppling tack vare den 
ökade blodcirkulationen vid användning.  
 
Läs noggrant igenom denna manual i sin helhet innan första nyttjandet av bastun. Vi rekommenderar 
att du sparar manualen för kontinuerlig läsning och framtida hänvisning. 
 
Vår tillväxt och framgång har erhållits genom fullständig kundnöjdhet, erkända hälsofördelar och 
kvalitativt hantverk. Vid framställning av våra produkter använder vi endast de bästa materialen 
ihop med toppmodern konstruktionsteknik och högsta möjliga säkerhetsstandard. 
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●●● Användningsvillkor 

1. Temperatur: +5℃~+40℃ (+41℉ ~ +104℉) 
2. Relativ luftfuktighet ≤85% 
3. Lufttryck: 700~1060 hpa 
4. Strömförsörjning: AC □110V  □ 120V   □230V  □240V 
    Frekvens:   □60Hz±1  □50Hz±1 
 

●●● Teknisk specifikation 

1. Funktioner styrs av en mikroprocessor, dvs via en kontrollenhet 
2. Temperaturen är reglerbar mellan 18℃ och 60℃ 
3. Tidsinställning: 0 till 60 minuter 
4. Digital temperatursensor  
5. Soft Touch-knappar 
6. Keramiska värmepaneler med lång livslängd 
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●●● Packningsinformation 

Ambience A1 och Ambience A2 packas i 2 kartonger. 
 
Det är viktigt att numret på kartongerna matchar. Exempelvis “NO. 001 1 of 2” matchar med “NO. 
001 2 of 2”. 

 
Ambience A3, A3C och A4 packas i 3 kartonger.  
 
Det är viktigt att numret på kartongerna matchar. Exempelvis “NO. 001 1 OF 3” matchar med “NO. 
001 2 OF 3” som i sin tur matchar med “NO. 001 3 OF 3”. 
 

 
 
OBS!  Vänligen blanda inte paket med olika serienummer. Delar från olika serier är inte 
alltid kompatibla. 
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Nedan följer bilder på varje enskild del av Ambience A2. Utförande kan variera på andra modeller. 
 
 
                    Frontpanel                    Bottenpanel 

                  

                    Takpanel                       Bakpanel 
                    
                    
 
 
 
 

Sidopanel 
                       Vänster                      Höger 

            

 
Bänkpanel       Bänkpanel med värmare 

      
 
 
 

Innehåll 
Bottenpanel 
Takpanel 
Bänkpanel 
Bänkpanel med värmare 
Frontpanel 
Panel vänster sida 
Panel höger sida 
Bakpanel 
Tillbehörslåda 
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1. Vänsterpanel   2. Digital kontrollpanel   3. Frontpanel 
4. Bottenpanel    5. Bänkpanel med värmare  6. Bänkpanel 
7. Högerpanel    8. Bakpanel     9. Takpanel 
10. Luftjoniserare   11. Lampa     12.Mugghållare 
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●●● Installationsinformation 

OBS! Elinstallation måste ske av certifierad elektriker. 
• Använd ej annan elektronik på samma säkring som bastun. 
• Bastun ska alltid placeras på en någorlunda plan yta. 
• Bastun måste placeras inomhus i torr omgivning. 
• Bastuns utsida får ej utsättas för vätska. Om golvet där bastun placeras är fuktigt, installera 

en golvseparator så att bastun hålls högt & torrt. 
• Förvara ej lättantändliga objekt eller kemiska substanser nära bastun. 
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●●● Monteringsinstruktioner 

Vid montage av bastun krävs minst 2 personer. Vänligen läs instruktionsboken i sin helhet innan 
och under montage, för garanterad korrekt montering av enheten. Du är välkommen att kontakta 
kundtjänst om du stöter på problem vid montage. 
OBS! Det finns två olika monteringsmetoder; nedan introducerar vi båda. 

●●● Första metoden: Hur du fäster spännena 

(1) Bastuns placering 

När du väljer var bastun ska placeras är det viktigt att ha följande i åtanke: 
1. Strömkabeln till bastun måste vara lättåtkomlig. 
2. Platsen måste vara torr och plan. 
 
(2) Placering av bottenpanelen 

Placera bottenpanelen på golvet och försäkra dig om att klistermärket “FRONT” är placerat där du 
vill ha ingången till bastun. 

 
                FRONT 
 
(3) Montera bakpanelen och bottenpanelen 

Placera bakpanelen på den skårade delen av bottenpanelen. Arrangera spännena på bägge panelerna 
och sammanför dem om möjligt. Tänk på att bakpanelen inte har tillräckligt med bärkraft förrän 
sidopanelerna är på plats. 
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(4) Montera sidopanelerna 

Placera sidopanelerna på bottenpanelen och fäst spännena. Varje sidopanel har ett klistermärke som 
avgör vilken sida denna ska placeras. Panelen med märkningen ”LEFT PANEL” ska placeras på 
vänster sida, sett framifrån. 

 
 
（5）Montera bänkpanel med värmare 

För ner panelen i de vertikala styrskenorna på väggpanelerna. 
1. Panelen måste placeras så att klistermärket med märkningen ”TOP” är riktat uppåt och 

värmepanelen är riktad mot dig. 
2. Var försiktig så att du inte repar sidopanelerna när du placerar bänkpanelen. 

   

（6）Anslut kabeln til l värmepanelen 

Anslut kabeln från värmepanelen till kabeln på bakpanelen. Försäkra dig om att kabeln är ordentligt 
ansluten. 
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（7）  Montera bänkpanelen 

Placera bänkpanelen över de horisontella styrskenorna på sidopanelerna. Var försiktig så att 
sidopanelerna inte repas. Försäkra dig om att klistermärket med märkningen ”BACK” är riktad mot 
bakpanelen samt att de fina sidorna av bänkpanelen är riktade framåt och uppåt. 

  

           Back 
 

（8）Montera skydd för värmepaneler 

Skruva fast skyddet på bakpanelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
（9）Montera frontpanelen 

Placera frontpanelen ovanpå bottenpanelens skårade del, där ”FRONT”-märkningen sitter. Lås fast 
spännena på båda sidorna av panelen. 
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(10) Montera takpanel 

1. Placera takpanelen ovanpå väggpanelerna. Takpanelen måste placeras så att kablarna är placerade 
i det främre vänstra hörnet, börja med att placera denna del av taket. 
2. För genom kablarna från värmarna genom hålen i takpanelen. 
3. Placera resterande hörn av takpanelen och tryck till försiktigt så att takpanelen är fast åtsittande 
på väggpanelerna. 
4. Försäkra dig om att kablarna i vänster hörn inte kläms mellan panelerna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) Koppla in strömförsörjningskabel 

           

 
 
1. Öppna luckan placerad på takpanelen, där du finner kabelterminaler. 
2. Koppla enligt följande bild. 
   
 
 
 
 
(12) Anslut kontrollpanel 

Koppla enligt nedan bild. 
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(13) Anslut stereo och kontrollpanel 

OBS! Det finns två olika monteringsmetoder; nedan introducerar vi båda. 

●●● Första metoden: Stereon placerad på utsidan av bastun 
 
 
 
 
 
 
 
Alla kablar från kontrollsystemet på taket ska hänga ner från taket på insidan av takpanelen. Fäst 
kablarna enligt nedan bilder. 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
Skruva fast träskyddet enligt nedan bilder.  
 
 
 
 
 
 
 

●●● Andra metoden: Stereon placerad på insidan av bastun 
Fäst enligt nedan bilder. 
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 (14) Montera luftjoniserare 

1. Anslut strömkabeln. 
2. Häng upp luftjoniseraren med de medföljande skruvarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (15) Montera mugghållaren 

Montera enligt nedan bild. Om två hållare ingår, placera en på vänster sida och en på höger sida, 
mitt emot bänken. 

 

 

                       

 
(16) Montera dörrhandtag 

OBS! Det finns två olika monteringsmetoder; nedan introducerar vi båda. 
●●● Första metoden: 
1. Håll handtaget mot de två hålen på utsidan av dörren. 
2. Stick in skruven från insidan av dörren, ut genom hålet, skruva till den sitter fast. 
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●●● Andra metoden: 
Montera handtaget enligt bilderna nedan. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
(17) Anslut bastun till eluttaget och njut! 

●●● Andra metoden: Hur du fäster hakarna. 

Det är möjligt att bastun levereras med denna typ av hakar istället för ovan nämnda spännen, 
montera då enligt följande beskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Placera bakpanelen i urskärningen på golvpanelen. 

2. Placera frontpanelen på golvpanelen vid området där 

klistermärket med märkningen “FRONT” är placerad. 

3. Placera vänster och höger panel ovanifrån, så att de inre hakarna 

matchar respektive på fram- och bakpanelen. 
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4. Resterande steg av monteringen är samma oavsett om bastun 

levereras med spännen (metod 1) eller hakar (metod 2). 
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●●● Digital kontrollpanel 

Vänligen referera till den panel du har fått levererad. 

Kontrollsystem MP3 och MP2 instruktioner 

              
            MP3 kontrollpanel                          MP2 kontrollpanel 

 
Anslut elkabeln till elnätet. 
 
A) Uppstart 
1. Tryck på “Power” för att starta bastun, lysdioden “Power” börjar då lysa och visar att bastun är 
aktiv. 
2. Tryck på “SET” (På modellen MP3 sitter denna knapp mellan knapparna TEMP+ och TEMP-) 
för att starta. Om inget annat val görs kommer bastun automatiskt att starta ett förvalt program; 40℃ 
i 38 minuter (fabriksinställning). 
 
B) Ställ in temperatur och tid 
1. Tryck på “SET” än en gång, lysdioden ”Set” börjar då lysa. 
2. Tryck på “TEMP+/-“ för att välja temperatur. Håll knappen intryckt för att ändra värdet snabbare. 
Tryck på “SET” igen för att slutföra valet. Displayen kommer nu att visa bastuns nuvarande 
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temperatur. 
3.  Tryck på “TIME+/-“ för att ställa in hur länge bastun ska vara igång. Håll knappen intryckt för 
att ändra värdet snabbare. Displayen kommer nu att visa nedräkning fram till bastun går i viloläge. 
 
C) Stäng av bastun 
Tryck på ”Power” igen för att stänga av bastun. 
 
D) Byt mellan℉ och ℃ 
När enheten befinner sig i neutral läge, tryck på “℉/℃” för att alternera mellan de olika lägena. 
 
E) Belysning 
Tryck på knappen föreställande en glödlampa för att tända och släcka belysningen. 
 
Tänk på: Om bastun ska stå oanvänd under en längre period - bryt strömmen.  
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●●● Luftjoniserare 

Jonisatorn producerar negativt laddade gasjoner som renar luften. 
 

 
 
Välj läge mellan joniserare och ozongenerator. 

 

                                              
 
Ersättning av doftbricka 
 
 
 

1.  Skruva loss jonisatorn från väggen. 
2.  Ta av bakstycket från jonisatorn 
3.  Doftbrickan är nu synlig 
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●●● Användning av bastun 

Läs all hälso- och säkerhetsinformation. Om du är osäker på om du kan nyttja infraröd bastu, 
vänligen rådgör med läkare. Om du känner yrsel eller obehag vid användning, gå genast ut ur bastun. 
1. Ställ in bastun på en behaglig temperatur, vanligtvis 40-50℃. 
2. Låt bastun värma upp i 8-15 minuter innan du påbörjar sessionen. 
3. 6-15 minuter efter att du börjat basta kommer du börja perspirera. Vi rekommenderar att en 
bastusession inte överstiger 30 minuter. 
4. När den inställda temperaturen är uppnådd stängs värmarna av och slås på sporadiskt, för att 
upprätthålla den önskade temperaturen. 
5. Dörr eller takventil kan när som helst öppnas för att introducera ny fräsch luft till basturummet. 
6. Den infraröda strålningen penetrerar kroppen utan att påverka luften mellan huden och 
värmepanelen, därför kan du njuta av alla dess fördelar även om dörren och takventilen är öppen 
för ventilation. 
7. Drick vätska innan, under tiden och efter bastusessionen. På så sätt återfår du vätskan som förloras 
av perspiration. 
8. En varm dusch innan bastusessionen ökar perspirationen ytterligare. Tänk på att torka kroppen 
fullständigt innan du går in i bastun, detta då överflödigt vatten kan orsaka fläckar på trät. 
9. För att hålla bastun ren och torr under sessionen är det viktigt att placera en handduk på bänken, 
alternativt även en handduk på golvet samt en att torka kroppen med. 

●●● Varning 

   Denna enhet är ej lämplig för personer med nedsatt fysisk eller psykisk funktion. Ej heller 
för personer utan erfarenhet och kunskap, såvida de ej fått instruktioner från personen som 
ansvarar för deras säkerhet. Var alltid uppmärksam om barn använder bastun.  
 
1. Läs och följ instruktionerna noggrant. 
2. När du installerar och använder elektrisk utrustning, ska alltid säkerhetskrav följas. 
3. Använd inte bastun direkt efter ett ansträngande träningspass. Vänta minst 30 minuter så att 
kroppen hinner svalna fullständigt. 

●●● Säkerhetsinstruktioner 

a. Undvik brand genom att aldrig torka tyg i, eller lämna tyg i bastun. 
b. Använd aldrig metallverktyg nära värmepanelerna när bastun är inkopplad och rör inte lampan. 
Om lampan behöver bytas, koppla från strömmen och vänta tills lampan har svalnat innan du ersätter 
den. 
c. Spruta aldrig vatten på värmepanelerna. 
d. Låt bastun vila minst 1 timme efter 4 timmar kontinuerligt användande. 
e. Stäng av bastun om ingen använder den. 
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f. Använd inte bastun vid följande tillstånd: 
1) Öppet sår 
2) Ögonsjukdom 
3) Svår solbränna 
4) Hög ålder eller allmänt svag person, särskilt personer som lider av sjukdom, gravida och spädbarn 
avrådes starkt från användande. Barn under 6 år bör inte använda bastun, barn över 6 år kan använda 
bastun under uppsikt av vuxen. 
5) Vid sjukdom relaterad till temperatur, rådfråga läkare innan användning av bastun. 
6) Personer som lider av fetma eller tidigare haft hjärt- och kärlsjukdom bör rådfråga läkare innan 
användning. 
7) Personer som medicinerar bör rådfråga läkare innan användning. 
8) Djur får ej vistas i bastun. 
9) Använd inte bastun om du är påverkad av alkohol. Bruka ej alkohol, droger eller medicin innan 
eller under användning, då detta kan leda till medvetslöshet. 
 

●●● Begränsad garanti 

Bastun är garanterat fri från defekter i material och tillverkning. 
1) Värmepaneler     18 månader 
2) Tillverkning     18 månader 
3) Elkomponenter              18 månader 
4) Radio-enhet      12 månader 
Garantin gäller endast ordinarie inköpare av produkten och upphävs om bastuns ägandeskap 
överlåtes till någon annan. 
Frakt mellan kund och tillverkare är kundens ansvar. Detta inkluderar fraktkostnader som uppstår 
vid service. 
Garantin är ogiltig om bastun har modifierats, felanvänts eller misshandlats. Garantin gäller ej 
skador som uppstår på grund av felhantering. 
Oavsett omständigheter ansvarar vi inte för skador på person eller egendom. Vissa stater tillåter ej 
frånsägande av ansvar, därmed behöver detta inte gälla dig. 

 
This warranty extends only to the original retail purchaser of the sauna and terminates upon 
transfer of ownership. Freight charges to and from the customer are the responsibility of the 
customer. This includes freight charges for parts shipped to enable the services of your sauna. 
This warranty is void if the sauna has been altered, misused, or abused. Such instances shall 
include operation or maintenance of the sauna in deviation to the published instructions. The 

Vänligen fyll i nedan tabell, detta då du behöver informationen vid nyttjande av garantin. 
Inköpsdatum  
Leveransdatum  
Modellnummer  
Serienummer  
Återförsäljare (namn & telefonnummer) Hemfint AB - 044-590 88 85 
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warranty extends only to the manufacturing defects and does not cover any damages resulting 
from mishandling of the product by the owner. 
We shall not be liable for the loss of use of the sauna or other incidental or consequential 
damages. Under no circumstances shall we or any of its representatives be held liable for 
injury to any persons or damages to any properties. Some states do not allow exclusion or 
limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may 
not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other 
rights that vary from state to state. Specifications are subject to change without notice. 
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●●● Vanliga frågor 

FÖRSÄKRA DIG OM ATT STRÖMEN ÄR FRÅNKOPPLAD INNAN DU 
TESTAR FÖLJANDE.  
Om strömkabeln är skadad, måste denna bytas av certifierad tekniker. 

1. Kontrollpanelen reagerar inte  
Koppla bort strömmen från bastun och vänta 1 minut. Koppla in strömmen igen. 

2. “Power”-lysdioden lyser ej 
Återställ (tryck på) överbelastningsskyddet enligt nedan bilder. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Lampa fungerar ej 
Byt lampa  

Dra ut lamparmaturen tillsammans med lampan. Avlägsna metallklämman och ersätt lampan. Det 
är viktigt att armaturen sättes ihop på samma sätt som tidigare. 
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4. Värmepanel fungerar ej 
 Problem Förklaring Lösning 
1 Vissa delar av värmepanelen blir 

inte varma. 
Värmepanelen är trasig. Ersätt med ny 

värmepanel. 
Delar av värmepanelen är inte 
korrekt anslutna. 

Spänn anslutningar. 

2 Inga av värmepanelerna blir 
varma. 

Trasigt relä. Ersätt relät. 
Trasig kontrollpanel. Ersätt kontrollpanel 
Ej korrekt ansluten. Återanslut enheten. 

3 Bänkvärmepanelen är kall. Värmepanelen är ej korrekt 
ansluten till uttaget på 
bakpanelen. 

Kontrollera att 
anslutningen är fast 
åtsittande. 

 
Byt keramisk värmepanel 

Ta först bort värmepanelens metallskydd. 
1. Skruva bort skruvarna och lägg åt sidan. 
2. Skruva av hatten från det keramiska röret, ta bort rörskyddet och avlägsna mutter samt kabel. 
3. Upprepa steg 2 på andra sidan av röret. Ta även bort rörets fixeringsvajer. 
När du monterar det nya röret, gå från steg 3 till 1. 
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●●● Underhåll 

Rengöring  

Rengör värmepanelernas metallskydd med en våt trasa, om nödvändigt applicera en liten mängd 
handtvål på trasan. Rengör basturummet med en våt bomullstrasa. Använd inte bensin, alkohol eller 
starka kemikalier. 
Tänk på: Alla kemikalier som kan skada trämaterial kommer att skada bastun 
och dess ytskikt. 
 
Transport och förvaring 

1. Undvik att utsätta bastun för regn, snö och kraftiga stötar vid transport. 
2. Förvara ej i fuktig miljö. 
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Ambience A4, modellspecifika instruktioner 

 

Denna modell har två stycken bänkar. Styrskenorna till dessa är placerade på fram- och bakpanelen. 
Innan bänkarna kan monteras måste samtliga väggpaneler monteras. 
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Ambience A3C, modellspecifika instruktioner 

1. Placera bottenpanelen på golvet. 

 
2. Placera vänster bakpanel i skåran på bottenpanelen. Lås fast spännena. 

 
3. Placera höger bakpanel och lås fast spännena. 

 
4. Placera vänster och höger sidopanel. Panelen märkt “LEFT” ska placeras på vänster sida, sett 
framifrån. Sidopanelerna fästes i bakpanelen. 

 
5. Börja med att placera bänkpanel med värmare på höger sida, lägg inte på bänkpanelen på 
höger sida innan den vänstra bänkpanel med värmare är på plats. 
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6. Placera frontpanelen på bottenpanelen och lås spännena. 
7. Placera takpanelen ovanpå väggpanelerna. 
（1）Takpanelen måste placeras så att kablarna är placerade i det främre vänstra hörnet, börja med 
att placera denna del av taket. 
（2）Placera resterande hörn av takpanelen och tryck till försiktigt så att takpanelen är fast åtsittande 
på väggpanelerna. 
(3) Försäkra dig om att kablarna i vänster hörn inte kläms mellan panelerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extern lampa  

För att slå på ytterbelysningen, använd lampströmbrytaren placerad vid det vänstra hörnet. 
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●●● Fäst takpanel 

De svarta punkterna visar var spikarna ska sättas. Använd dig av M4X30 eller motsvarande. 
Observera att bastumodell Ambience A1 inte har några spikhål i panelen. 
 
Ambience A2, 

 
 
Ambience A3, 
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Ambience A4, 

 
Ambience A3C, 
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