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Toimituksen sisältö

(Oikeus muutoksiin pidätetään)

Ohjauslaitteen toimituksen sisältöön kuuluu:

1. Kiukaan anturipiirilevy ylikuumenemissuojalla, KTY-anturi ja anturin kotelo, kaksi kappa-
letta kiinnitysruuveja 3 x 25 mm ja anturin johto, pituus noin 2,0 m.

2. Muovipussi kolmella kiinnitysruuvilla 4 x 20 mm.

3. Varaosa, ylikuumenemissuoja

Tekniset tiedot

 Nimellisjännite:   400 V 3 N 50 Hz AC

Kytkentäteho:    maks. 9 kW ohminen kuorma (AC1 - käyttö) 

Lämmitysaikarajoitus:  6 h

Näyttö:    näyttö 40 x 22 mm

Mitat (korkeus-leveys-syvyys): 220 x 250 x 67 mm

Suojausluokka:   IPx4 EN 60529 mukaan roiskevesisuojattu

Saunakäytön säätöalue:  30 - 115°C

Anturijärjestelmä:   KTY-anturi turvalämpötilarajoittimella 142°C

 Säätöominaisuudet:   digitaalinen kahden pisteen säätö 

  Valo:     maks. 100 W 

 Ympäristön lämpötilat:  -10°C - +40°C

Varastointilämpötilat:   -20°C - +70°C
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Hyvä asiakas

Tämä saunan ohjauslaite on korkealaatui-
nen elektroninen laite, joko on kehitetty ja 
valmistettu uusimpien standardien ja laatu-
direktiivien mukaisesti.

Korostamme, että saunatilan miellyttävä tyy-
pillinen   saunailma edellyttää aina saunati-
lan, saunan lämmityslaitteen ja ohjaulaitteen 
optimaalista yhteistoimintaa.

Tällä korkeatasoisella saunan ohjauslaitteel-
la „teet palveluksen“ saunallesi ja monilla 
yksilöllisillä ohjelmointimahdollisuuksilla löy-
dät varmasti asetukset, joiden avulla todella 
nautit saunastasi.

Saunominen on aina yksilöllistä, sen vuoksi 
tarvitaan todella omaa kokemusta tai kaikki-
en perheenjäsenten kokemusta yksilöllisten 
asetusten löytämiseksi.

Tehdasasetus on suomalaiseen käyttöön 
95°C. Kosteaan käyttöön nämä asetukset ovat 
60 °C ja 60 % kosteus.

Oheen liitetyissä käyttöohjeissa on kuvattu, 
miten voit esivalita saunatilaasi „oman il-
maston“. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta 
voit käyttää nopeasti ja helposti ohjelmointi-
mahdollisuuksia.

Ota saunoessasi huomioon, että saunatilas-
sa on erilaisia lämpötiloja. Saunatilan katon 
alapuolella on kuuminta kun taas lattia-alu-
eella on selvästi lämpötilaeroja. Suhteellisen 
kosteuden laita on päinvastoin, se on alhai-
sin välittömästi katon alapuolella ja lattia-
alueella korkein.

Yleisiä ohjeita saunomiseen

Turvallisuussyistä on  ylikuumenemissuojal-
la varustettu  lämpötila-anturi sijoitettu sau-
natilan kattoon kiukaan yläpuolella olevalle 
alueelle, koska siellä on tavallisesti saunan 
kuumin alue.

Näin ollen ohjauslaitteen lämpötila-anturin ja 
saunatilan lämpömittarin välillä on aina läm-
pötilaeroja.

Kun esimerkiksi esivalitaan lämpötila 100 
°C, voi lämpömittari hyvinkin näyttää lämpö-
tilaa 85°C - 90°C. Se vastaa tällöin tavallisia 
saunatilan ilman arvoja.

Käytä vain saunatilaan soveltuvia (140° 
C:een lämpötila)   valaisimia.

Pidä aina huolta puhtaudesta. Käytä käsi- tai 
kylpypyyhkeitä, jotta hiki ei pääse valumaan 
puuosiin.

Jotta saunatila ei vahingoittuisi kostean käy-
tön vuoksi, suosittelemme saunatilan jälki-
lämmittämistä jokaisen kostean saunomisen 
jälkeen.

Lisäksi voidaan heikosti ilmastoiduissa tilois-
sa käyttää tuuletinta käytetyn kostean ilman 
poisjohtamiseen.

Jotta saunatilaan ei muodostu ilmavirtoja, 
kannattaa välttää tuulettimen käyttöä sauno-
misen aikana. Sitä käytetään vain saunatilan 
valmistajan suosituksesta.

Varmista aina ennen lämmitysta-

pahtuman alkua, että saunan läm-

mityslaitteen päällä ei ole mitään 

esineitä. Palovaara!
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• Fyysisesti ja henkisesti vammaisten sekä 
aistivammaisten (lapset mukaan luettuna) 
tai henkilöiden, joilta puuttu kokemusta ja/
tai tietämystä, ei pidä käyttää tätä laitetta 
ellei heillä ole mukanaan turvallisuudesta 
vastaavaa henkilöä tai heitä ei ole ohjattu 
laitteen käyttöön.

• Lapsia on valvottava ja varmistettava, että 
he eivät leiki laitteella.

• Huomio: Laitetta ei saa asentaa 
suljettuihin kytkinkaappeihin tai sul-
jettuihin puuverhouksiin!

• Sähköasennuksen saa tehdä vain valtuu-
tettu sähköasentaja.

• On noudatettava sähköntoimittajan mää-
räyksiä (EVU) sekä asiaankuuluvia VDE-
määräyksiä (DIN VDE 0100).

• Huomio hengenvaara: Älä koskaan 
suorita korjauksia itse. Laitteen kote-
lon suojuksen saa avata vain ammat-

tihenkilö.

• Noudata ehdottomasti asennusohjeessa 
annettuja mittatietoja, erityisesti lämpötila-
anturin asennuksessa. Kiukaan yläpuo-
lella esiintyvät lämpötilat ovat määrääviä 
lämpötilasäädölle. Lämpötilaraja-arvoja 
voidaan noudattaa ja saavuttaa saunatilan 
sijaintipaikan hyvin pienet lämpötilan vaih-
telut vain oikein suoritetulla asennuksella.

• Laitetta saa käyttää vain sen tarkoituksen 
mukaisesti kiukaiden / infrapunasäteilijöi-
den ohjaukseen 9 kW:iin asti. (Yhdessä 
  tehonkatkaisimen kanssa 36 kW:iin asti).

• Laite on irrotettava asennus- ja korjaustöi-
den ajaksi kaikista navoistaan verkosta, 
t.s. varokkeet tai pääkytkin on kytkettävä 
pois päältä.

• Kiukaanvalmistajan turvallisuus- ja asen-
nusohjeita on noudatettava. 

•   Ota huomioon myös saunatilanvalmista-
jan määräykset ja ohjeet.

Yleiset turvallisuusmääräykset

  Huomio!

  Hyvä asiakas

Voimassa olevien määräysten mukaisesti 
saa kiukaan sekä saunan ohjauksen säh-
köliitännät tehdä vain valtuutettu sähkö-
asennusliike. 

Haluamme korostaa jo nyt, että takuu-
vaateiden yhteydessä on esitettävä työn 
suorittaneen sähköasennusliikeen laskun 
kopio.
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Ohjauslaitteen asennus

Seinäkiinnitys

Ohjauslaitteen saa asentaa vain saunatilan 
ulkopuolelle.  Tarkoituksenmukainen asennus-
paikka on saunatilan ulkoseinä, johon on sisä-
puolelle kiinnitetty kiuas. Jos on jo olemassa 
tyhjät asennusputket sähköasennuksille, ne 
määräävät ohjauslaitteen sijainnin. Tee asen-
nus seuraavan ohjeen mukaisesti:  

Kuva 1

1. Tee porareiät Ø 3 mm mukana toimitetuille 
puuruuveille 4 x 20 mm kuvissa 3 + 3.1 
ilmoitettujen mittojen mukaisesti. 

2. Kierrä ylempään keskimmäiseen reikään 
puuruuvi. Tähän ruuviin ripustetaan oh-
jauslaite. Jätä sitä varten ruuvi n. 3 mm 
näkyville (kuva 3.2).

3. Ripusta ohjauslaite 3 mm ulkonevaan ruu-
viin, ylempään kiinnitysreikään. 

 Sijoita mukana toimitetut kuminysät ko-
telon takaseinämän aukkoihin ja asenna 
sen jälkeen liitosjohto aukkojen läpi. 

 Ruuvaa kotelon alaosa molemmista alem-
mista porarei'istä kiinni saunakaapin sei-
nään, kuva 4.

Kuva 3
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Kuva 3.2

3

Ylempi kiinnitysreikä

Kiinnitysreiät

Kuva 3.1

noin 34 cm

1
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Irrota ohjauslaitteen suojakansi. Avaa kotelon 
yläosassa oleva ruuvi ja vedä kotelon yläosa 
ulos kääntämällä ylöspäin (kuva 1).

Pinta-asennus seinään

Kuva 4

Läpiviennit:
Verkon syöttöjohto
Kiukaan syöttöjohto
Höyrystimen syöttöjohto
Lamppu
Puhallin

Läpivienti 
anturin 
johdoille
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Kuva 6

Läpiviennit:
Verkon syöttöjohto
Kiukaan syöttöjohto
Höyrystimen syöttöjohto
Lamppu
Puhallin

Läpivienti 
anturin 
johdoille

Uppoasennus seinään

1. Tee vähintään 3,5 cm syvä aukko seinään 
kuvassa 5 esitettyjen mittojen mukaisesti.

 Sijoita mukana toimitetut kuminysät kote-
lon takaseinämän aukkoihin ja asenna sen 
jälkeen liitosjohto aukkojen läpi.

Sijoita ohjauslaite seinäaukkoon ja kiinnitä 
se 4 puuruuvilla. 

2
0

 c
m

21 cm
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Reiät ohjauslaitteen kiin-
nittämiseksi seinäauk-
koon.

Kuva 5
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Anturijohtojen  liitäntä

Anturin ja verkon johtoja ei saa asentaa yh-
dessä tai saman läpiviennin läpi. Yhteinen 
asennus voi aiheuttaa häiriöitä elektronii-
kassa, esimerkiksi kontaktorien "nakutusta". 
Jos yhteinen asennus on välttämätöntä tai 
johto on yli 3 m pitkä, pitää käyttää suojattua 
anturin johtoa (4 x 0,5 mm²).

Tällöin suojus on liitettävä ohjauslaitteen 
maadoitukseen. 

Ota huomioon, että seuraavat mittatiedot 
liittyvät arvoihin, jotka on määrätty laitetar-
kastuksessa EN 60335-2-53 mukaan. Peri-
aatteessa  kiukaan anturi pitää asentaa paik-
kaan, jossa odotetaan olevan korkeimmat 
lämpötilat. Yleiskuva anturin asennuspai-
kasta esitetään kuvissa 7 - 9.

1. Kiukaan anturi asennetaan saunatilaan 
kokoon 2 x 2 m asti kuvien 7 ja 8 mukaan, 
suurempiin saunatiloihin kuvien 7 ja 9 mu-
kaan.

20 cm

Kuva 7

Kotelo

p
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e
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n
a
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e
n

Anturin piirilevy
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n
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Kuva 10

Kuva 8 Kuva 9

2. Poraa johdon läpivientiä varten reikä, ta-
vallisesti mallilaudan keskelle.

3. Vedä anturin johto porareiän läpi ja liitä 
anturin johto kuvan 10 mukaan.

4. Liitä rajoittimen johto (valkoinen) ja  läm-
pötila-anturin johto (punainen) kuvan 10 
mukaan anturin piirilevyyn: Lukitse lopuksi 
anturin piirilevy koteloon.

5. Vie anturin johdot ohjauslait-
teelle ja asenna ne oikean joh-
don läpiviennin kautta laitteeseen.
Asenna anturin johdot ohjauslait-
teen sisällä kuvan 11 mukaisesti.
Päätä anturin johdot kuvan 12 mukaisesti. 
Tätä varten piirilevystä vedetään irti pisto-
ke X2 ja se työnnetään liittämisen jälkeen 
takaisin paikalleen.

Kiukaan anturin  asennus
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X1

X2

F1

Porareikä

Saunan katto

Anturin kotelo keskel-
lä mallilautaa

Anturin johdot

Kuva 11

142°C

K
T

Y
 1

0
/5

Sensor

Limiter

X2

Kuva 12

6. Ohjauslaitteen täydellisen asennuksen ja 
asianmukaisen käytön jälkeen pitää tar-
kastaa   ylikuumenemissuoja oikosulun va-
ralta. Irrota tässä tarkoituksessa yksi antu-
rin kotelon valkoisista johdoista. Näyttöön 
tulee vastaava virheilmoitus.

12:00

Lämpö -

sulake

punainen

valkoinen
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Sähköliitännät

Sähköliitännät saa suorittaa vain hyväk-

sytty sähköasentaja noudattamalla paikal-

lisen sähköntoimittajan määräyksiä sekä 

VDE-määräyksiä. 

Periaatteessa saa asentaa vain yhden kiinte-
än liitännän verkkoon, joka varataan yhdelle 
laitteelle ja jonka avulla on mahdollista vä-
hintään 3 mm kontaktivälin leveydellä erottaa 
laitteisto kaikilta navoiltaan verkosta.

Kaikkien sähköasennusten ja kaikkien liitos-
johtojen, jotka asennetaan saunatilan sisälle, 
pitää kestää vähintään 170° C:een lämpötila. 

.

Verkon syöttöjohto viedään ohjauslaitteeseen 
ja liitetään verkon tuloliittimiin.

Kiuas asennetaan valmistajan asennusohjei-
den mukaisesti ilmantuloaukon eteen.

Silikonijohto viedään tyhjissä asennusputkis-
sa ohjauslaitteeseen ja liitetään vastaaviin 
liittimiin kytkentäkaavion mukaisesti.

Ohje: Jos ei ole tyhjiä putkia, poraa ilman-
tuloaukon viereen reikä ja asenna reiän läpi 
kiukaan syöttöjohto/syöttöjohdot ulos ja liitä 
ne vastaaviin ohjauslaitteen liittimiin. Siliko-
nijohto pitää suojata ulkoisilta vaikutuksilta 
ja asentaa peitettynä. Käytä tarkoitukseen 
sopivaa johtokanavaa tai PVC-putkea, jonka 
kautta johto asennetaan kuormaosaan asti. 

Kiukaan liitäntä

Saunan valaisimen pitää vastata suojausluok-
kaa "suojattu roiskevedeltä" (IPx4) ja kestää 
ympäristön lämpötila. Saunan valaisimen voi 
asentaa mihin kohtaan tahansa, ei kuitenkaan 
milloinkaan kiukaan kuumailmavirran nousun 
läheisyyteen. Saa käyttää vain hehkulamp-
puja!

Saunan valaisimen  liitäntä
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Asennuskaavio

35

4

5

 400 V 3 N AC 50 Hz

 

ECON

X1

X2

F1

F2

 
Pii rilevyn
a l a o s a s -
sa 

Liittimien järjestys piirilevyllä
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Saunan lämmityslaitteen liitäntä

400 V 3 N AC 50 Hz

max. 100 W

NWVU NL1 L2 L3 L
ig

h
t

X1

N N

P max. 9 kW

ECON
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Käyttö

Yleistä

Kun kaikki laitteiston osat on asennettu ja kaikki suojakannet kiinnitetty, voit ottaa saunasi 
käyttöön.

Seuraavilla sivuilla esittelemme eri vaihtoehdot ohjausjärjestelmän käytölle.

Käyttöliittymä

Käyttöpainikkeet

= saunan valaisin

= laitteisto päälle - pois

= ohjelmointitila

= arvon korottaminen

= arvon laskeminen

MODE
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Perusnäytön valmiustila

Perusnäyttö käytössä

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

30° C
Lämpötila

näytetään, kun laitteisto on valmiustilakäy-
tössä.

Tähän näyttöön palataan myös muista valik-
kokohdista, kun > 15 sekunnin kuluessa ei 
ole suoritettu mitään toimintoja.

näytetään, kun laitteisto on käytössä. Näyttö 
vaihtelee asetetun lämpötilan ja jäljellä ole-
van lämmitysajan (auto-stop) välillä.

Tähän näyttöön palataan myös muista valik-
kokohdista, kun > 15 sekunnin kuluessa ei 
ole suoritettu mitään toimintoja.

Energiansäästönäyttö

12:34

Lämmitysvaiheen aikana lämpömittari täyt-
tyy näytön oikealla puolella.

12:00

5 : 59
Auto-Stop

Kaikkiin asetuksiin pätee:

Näytön yläosassa näytetään.

Ajankohtainen kellonaika

Kellosymboli

Lamppusymboli  
(kun valo on kytkettynä päälle)

12 : 00

Lisäksi voidaan näyttää valitun käyttötavan 
perusteella seuraavat symbolit.

Lapsisuoja aktiivinen

Jos laitetta ei käytetä, se kytkeytyy ener-
giansäästötilaan.

5 minuutin kulutta näytetään tietokoneellasi 
liikkuva kellonaika, samalla tavoin kuin näy-
tönsäästäjän käytössä. Seuraavien 15 mi-
nuutin kuluttua näytön taustavalo sammuu.

Mitä tahansa painiketta painamalla voit pala-
ta takaisin valmiustilan perusnäyttöön.
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Muutettava arvo

Kun haluat muuttaa yksittäiset arvot toivei-
desi mukaisiksi, valitse valmiustilanäytössä 
painikkeella  tai haluamasi parametri.

12:00

30° C
Lämpötila

Lyhyellä MODE   -painikkeen painalluksella 
pääset ohjelmointitasolle.

Parametrin nimi näkyy tummalla taustalla ja 
muutettava arvo vilkkuu.

Vilkkuvan arvon voit muuttaa  tai  
-painikkeilla. 

Kaikki valmiustilassa tehtävät asetukset 
vahvistetaan painamalla MODE  > 3 sekuntia 
ja ne tallentuvat laitteeseen.

 

Parametri lakkaa vilkkumasta ja uusi arvo on 
voimassa siihen asti kunnes sitä muutetaan.

12:00

30° C
Lämpötila

Muutettava parametri

12:00

30° C
Lämpötila

Jos > 15 sekunnin aikana ei paineta mitään 
painiketta, laite palaa takaisin perusnäyt-
töön. Siihen mennessä tehtyjä muutoksia ei 
tallenneta.

Saunatilan valaisin

Aina kun saunalaitteisto kytketään päälle, 
saunatilan valo syttyy automaattisesti. Näy-
tön yläosassa vasemmalla näytetään 
-symboli. Kun saunalaitteisto kytketään pois 
päältä, saunatilan valo sammuu 30 minuutin 
viiveellä.

Saunalaitteiston tilasta riippumatta saunati-
lan valo voidaan sytyttää tai sammuttaa pai-
nikkeella  .

12:00

30° C
Lämpötila

Arvot, jotka vilkkuvat näytössä, voidaan 
muuttaa, ja ne esitetään tässä ohjeessa vie-
ressä kuvatulla tavalla.

Lämpötila

Parametrit, jotka esitetään tummalla taustal-
la, voidaan mukauttaa.

30 ° C
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12:00

Life - Guard

Ensimmäinen käyttöönotto

12:00

FR

SE

ES FI

12:00

0 : 000 : 00

Kellonaika

12:00

DE

GB

NL

PL

I

RU

12:00

12 : 00

Kellonaika

12:00

12 : 00

Kellonaika

12:00

12 : 30

Kellonaika

12:00

Life - Guard

> 3 sekuntia

> 3 sekuntia

> 3 sekuntia

12:00

12 : 30

Kellonaika

MODE

MODE

MODE

MODE
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Kielen vaihtaminen

12:00

12 : 30

Kellonaika

12:00

30° C
Lämpötila

MODE&

Kellonajan muuttaminen

12:00

DE

GB

NL

PL

I

RU

12:00

DE

GB

NL

PL

I

RU

12:00

FR

SE

ES FI

12:00

12 : 30

Kellonaika

> 3 sekuntia

12:00

12 : 30

Kellonaika

12:00

30° C
Lämpötila

MODE&

MODE

MODE

MODE

12:00

12 : 30

Kellonaika

12:00

15 : 30

Kellonaika

12:00

15 : 30

Kellonaika

12:00

15 : 45

Kellonaika

> 3 sekuntiaMODE

MODE
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12:00

15 : 45

Kellonaika

15 sekuntia

12:00

30° C
Lämpötila

Life-Guardin aktivoiminen

Life-Guard on määritettävissä oleva, suh-
teellisen lyhyt aika, esim. 20 minuuttia, jonka 
jälkeen saunalaitteisto sekä saunan valaisin 
kytkeytyvät pois päältä. Tämän ajan kuluttua 
laitteisto voidaan painamalla MODE  -painiketta 
kytkeä uudelleen päälle asetetuksi ajaksi.

12:00

12 : 30

Kellonaika

MODE&

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

Life - Guard

12:00

Life - Guard

> 3 sekuntia

12:00

12 : 30

Kellonaika

MODE
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Lapsisuojan aktivoiminen / aktivoin-

nin poisto
Kun lapsisuoja on aktivoituna (näytön ylä-
osassa näkyy avainsymboli), ainoastaan 
saunan valaisimen voi kytkeä päälle. Mit-
kään muut painikkeet eivät toimi. Lapsisuo-
jan voi aktivoida tai poistaa sen aktivoinnin 
sekä valmiustilassa että myös käytön aika-
na. Käytön aikana laitteiston voi vielä kytkeä 
pois päältä.

12:00

30° C
Lämpötila

& > 3 sekuntia

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

30° C
Lämpötila

Aktivointi

Valmiustila Käyttö

Aktivoinnin poisto

12:00

30° C
Lämpötila

& > 3 sekuntia

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

30° C
Lämpötila

Saunalaitteiston päälle kytkeminen

12:00

30° C
Lämpötila

Saunalaitteiston kytkeminen pois 

päältä suomalaisessa käytössä

Auto-stop-aika

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

30° C
Lämpötila

> 3 sekuntia

12:00

5 : 59
Auto-Stop

12:00

5 : 59
Auto-Stop
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Saunalaitteiston päälle kytkeminen 

Life-Guardin kanssa

Kiuas lämmittää aivan normaalista, ilman 
"Life-Guardia". Toiminnon "Life-Guard" 
aktivoimiseksi.

12:00

14 min

Life - Guard

MODE

"Life-Guard" -ajan kuluttua saunan kiuas kyt-
keytyy pois päältä ja asetettu "Life-Guard" 
-aika vilkkuu.

Nyt voit ottaa uudelleen käyttöön

MODE

tai kytkeä laitteiston pois päältä.

> 3 sekuntia

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

14 min

Life - Guard

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

5 : 59
Auto-Stop

12:00

15 min

Life - Guard
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Yksilölliset asetukset

Saunatilan lämpötila

Valmiustilassa

12:00

85° C
Lämpötila

> 3 sekuntia

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

30° C
Lämpötila

Käytössä

12:00

30° C
Lämpötila

MODE

MODE

12:00

85° C
Lämpötila

MODE

12:00

85° C
Lämpötila

Asetusalue:  Suomalainen käyttö  30 - 115°C 
      

12:00

85° C
Lämpötila

> 3 sekuntia

12:00

30° C
Lämpötila

MODE

Seuraaksi esittelemme mahdollisuudet, jotka sinulla on käytettävissäsi, ohjauksen mukaut-
tamiseen omien tarpeidesi mukaiseksi .Yksittäiset parametrit voit muuttaa valmiustilassa tai 
käytötilassa ja muutokset tallentuvat laitteeseen. Käytötilassa tehdyt muutokset vaikuttavat 
heti.
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Auto-Stop

Auto-Stop on aika, johon lämmitysaika on rajoitettu. Kun tämä aika on kulunut umpeen, 
saunalaitteisto kytkeytyy itsestään pois päältä.

Aika voidaan asettaa välille 0:01 - 6:00 tuntia.

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

6:00
Auto-stop

MODE

Valmiustilassa Käytössä

12:00

6:00
Auto-Stop

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

6:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

MODE

MODE

12:00

6:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

MODE

12:00

5 : 59
Auto-Stop
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12:00

3:30
Auto-stop

> 3 sekuntiaMODE

12:00

3:30
Auto-stop

15 sekuntia

> 3 sekuntiaMODE

12:00

30° C
Lämpötila

> 3 sekuntia

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

3:30
Auto-stop

12:00

30° C
Lämpötila
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Life-Guard

12:00

30° C
Lämpötila

12:00

20 min

Life - Guard

MODE

Valmiustilassa

12:00

20 min

Life - Guard

12:00

15 min

Life - Guard

MODE

Tässä voit määrittää ajan, jonka jälkeen saunalaitteisto kytkeytyy pois päältä, ja painamalla 
MODE  -painiketta voit käynnistää sen uudelleen "Life-Guard"- ajan kuluttua.

Tämän asetuksen voi tehdä vain valmiustilassa, kun toiminto "Life-Guard" on aktivoituna.

12:00

15 min

Life - Guard

12:00

30° C
Lämpötila

15 sekuntia

12:00

30° C
Lämpötila

> 3 sekuntia
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Avaa avoimesta laitteesta neljä ruuvia, joilla piirilevy on kiinnitetty.

Avattavat ruuvit

X1

X2

F1

F2

X2

F1

F2

Laitteen sulakkeet
Piirilevyn takapuolella on 2 hienosulaketta 

 F1 =  T 2A         elektroniikan sulake, primääri sekä valo ja puhallin

 F2 = T 250 mA  elektroniikan sulake, sekundääri

Molemmat sulakkeet ovat piirilevyn takapuolella.

Huomio! Jätä tällaiset työt ainoastaan ammattilaisen suoritettavaksi. Erota laite kaikilta na-
voiltaan verkosta, kun teet töitä ohjauslaitteelle.

Avaa kotelo kappaleessa Asennus esitetyn kuvauksen mukaisesti.
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Virheilmoitukset

Ohjauslaite valvoo jatkuvasta antureita oikosulkujen ja häiriöiden varalta. Virheilmoitukset 
tulevat näyttöön seuraavalla tavalla:

12:00

Anturi -

virhe

12:00

Anturin

oikosulku

12:00

Lämpö -

sulake

= Häiriö huoneanturipiirissä

Lämpötila-anturi (KTY) on vaurioitu-
nut tai lämpötila-anturin johdossa on 
häiriö. 

= Oikosulku huoneanturipiirissä

Lämpötila-anturi (KTY) on vaurioitu-
nut tai lämpötila-anturin johdossa on 
oikosulku. 

= Häiriö rajoitinpiirissä 
Lämpötilarajoitin (142°C) 
on lauennut tai lämpötilara-
joittimen johdossa on häiriö. 

Näyttö Syy Korjaus

Ammattiasentaja tarkas-
taa johdot ja anturin KTY.

KTY 20°C noin 2 k W
mahdollisesti vaihdetta-
va.

Ammattiasentaja tarkas-
taa johdot ja anturin KTY.

Ammattiasentaja tarkas-
taa johdot ja lämpötilara-
joittimen.
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Häiriötilanteessa paina laitteiston kytkimen 
vasemman puoleista kytkintä ensimmäi-
seen lukituspisteeseen (kytkimen asento 0). 
Laite on nyt kytketty kokonaan pois päältä. 

Laitekytkin (Switch-off)

Ohjauslaitteen yläsivulla on laitekytkin. Täl-
lä kytkimellä voit häiriötilanteessa kytkeä 
elektroniikan irti verkosta. 

.

Kun laite on pois päältä, voit sytyttää valon 
saunatilaan painamalla kytkimen vasenta 
osaa toiseen lukituspisteeseen (kytkimen 
asento II).

Laite on uudelleen käyttövalmiina, kun pai-
nat kytkimen alkuperäiseen asentoonsa 
(kytkimen asento I).

 Laitekytkin

= laite on 
kytketty-
nä pääl-
le

= laite on 
kytketty-
nä pois 
päältä

= valo palaa

Laitekytkin

I     0    II

I     0    II

I     0    II

I     0    II
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Huollon osoite

EOS Saunatechnik GmbH

Adolf-Weiß-Straße 43

35759 Driedorf-Mademühlen, Germany

Puh: +49 (0)2775 82-514

Faksi: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-sauna.de 
www.eos-sauna.de

Takuu

Takuu on tällä hetkellä voimassa olevien laillis-
ten määräysten mukainen.

Valmistajan takuu

-  Takuu astuu voimaan ostotositteen päivämää-
rällä ja on voimassa kaupallisessa käytössä 2 
vuotta ja yksityiskäytössä 3 vuotta.

-  Takuuseen liittyvät suoritukset toteutuvat vain, 
kun laitteen ostotosite voidaan esittää.

-  Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman val-
mistajan nimenomaista hyväksyntää, mitkään 
takuuvaatimukset eivät ole voimassa.

-  Takuu ei koske myöskään vikoja, jotka aiheutu-
vat valtuuttamattomien henkilöiden suorittamis-
ta korjauksista tai muutoksista tai asiattomasta 
käytöstä.

-  Takuuvaatimusten yhteydessä on ilmoitettava 
sekä sarjanumero että tuotenumero yhdessä 
laitepiirustuksen ja todistusvoimaisen virheku-
vauksen kanssa.

-  Takuu kattaa viallisten laiteosien hyvityksen lu-
kuun ottamatta normaalia kulumista.

Reklamaatioiden yhteydessä laite on lähetettä-
vä alkuperäispakkauksessaan tai vastaavassa 
soveltuvassa pakkauksessa (HUOMIO: Kuljetus-
vaurioiden vaara) huolto-osastollemme. 

Lähetä laite aina yhdessä tämän täytetyn takuuto-
distuksen kanssa.

Emme voi vastata mahdollisista syntyvistä lähe-
tys- ja palautuslähetyskustannuksista.

Käänny Saksan ulkopuolella takuuvaatimusten 
yhteydessä laitteen myyjän puoleen. Suora ta-
kuukäsittely palvelukeskuksemme kanssa ei ole 
tässä tapauksessa mahdollista. 

Myyntipäivämäärä:

Myyjän leima ja

allekirjoitus:
Säilytä tämä osoite huolellisesti yhdessä asen-
nusohjeen kanssa.

Jotta voimme käsitellä kysymyksesi nopeasti ja 
asiantuntevasti, ilmoita meille aina tyyppikilpeen 
merkityt tiedot kuten tyyppimerkintä, tuotenume-
ro ja sarjanumero.
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3) Asennus- ja toimintaongel-

mat

• Lue ensin mukana toimitettu 

ohje kokonaan ja ota myös 
ennen kaikkea huomioon 
siinä mainitut pystytys-  
tai  asennusohjeet.

•  Myyjän pitää aina olla ensi-

sijainen   yhteyshenkilö, 
koska hän on parhaiten pe-
rehtynyt „omiin“ tuotteisiinsa  
ja tuntee mahdolliset ongel-
matapaukset.

•  Tuotteen toimintaongelmis-

sa tarkasta ensin, onko tava-
rassa kyseessä esinevirhe. 
Tehtaalla suoritetun laatutar-
kastuksen ansiosta viat ovat 
hyvin harvinaisia uusissa lait-
teissa.

2) Virheellinen toimitus

• Lakimääräinen takuuaika on 
2 vuotta. Jos toimitettu tuote 

on puutteellinen, puuttuu 
tarvikkeita tai on toimitettu 
väärä tuote tai virheellinen 
määrä, ota yhteyttä myyjään. 
Hän selvittää kanssasi yksi-
tyiskohdat ja huolehtii välittö-
mästä asiakasystävällisestä 
ratkaisusta.

• Edullisia palautuslähetyksiä 
varten saat Saksassa valmis-
tajalta RMA-numeron. 

• Jokaisen tuotteen pa-
lautuslähetys pitää 
tehdä tuotteen alku-

peräispakkauksessa täydel-

lisellä toimituslaajuudella.  
Pakkaa tavara vahingoittumi-
sen estämiseksi. Älä ota vir-
heellisen toimituksen tuotetta 
käyttöön!

1) Kuljetusvauriot

•  Tarkasta heti pakkauksen si-
sältö ja ilmoita jokainen kul-
jetusvauriokuljetusliikkeel-

lesi  (Pakettipalvelu/  
huolintaliike).

• Älä käytä vahingoittunutta ta-
varaa!

• Teetäkuljetusliikkeellä kirjal-

linen vahvistus vaurioista.

•  Ilmoita vahingosta heti pu-

helimitse myyjälle. Hän so-
pii sen jälkeen kanssasi me-
nettelytavan.

• Jos kuljetuspakkaus on va-
hingoittunut, käytä lisäksi 
suurempaa suojapakkausta. 
Liitä oheen ehdottomasti 

kuljetusyrityksen vahinko-

vahvistus!

Palautuslähetysmenettely (RMA) – Ohjeita kaikkiin palautuslähetyksiin!

Hyvä asiakas, hyvät asiakkaat

Toivomme, että sinulla on paljon iloa tilaamastasi tuotteesta. Jos et kuitenkaan ole täysin tyytyväinen, 
pyydämme sinua huomioimaan tarkkaan seuraavat menettelytavat. Vain niiden avulla voidaan taata 
nopea ja kitkaton palautuslähetysmenettely.

Ota ehdottomasti huomioon kaikissa palautuslähetyksissä!

• Täytä RMA-tosite aina täydellisesti ja liitä se yhdessä laskun kopion kanssa palautuslähetykseen! 

Älä liimaa sitä tavaraan tai pakkaukseen. Ilman näitä asiakirjoja käsittely ei ole mahdollinen

• Vastaanottajan maksettavaksi jätettyjä lähetyksiä ei hyväksytä ja ne toimitetaan lähettäjän kus-
tannuksella takaisin! Pyydä aina RMA-nro edullista palautuslähetystä varten.

• Lähetä tavara takaisin sellaisena, että siinä ei ole näkyviä jälkiä käytöstä muuttumattomassa,  
täydellisessä toimituslaajuudessaan ja vahingoittumattomassa alkuperäispakkauksessa.

• Käytä lisäksi lujaa ja murtumatonta lisäpakkausta , pehmusta se mahdollisesti vaahtomuo-
villa, lehdillä tms. Kuljetusvaurioista, jotka johtuvat puutteellisesta pakkauksesta, vastaa lähettä-
jä.    

Valituslaji:


