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Toimituslaajuus
(Oikeus muutoksiin pidätetään)
1. Tehonkatkaisin
2. Ohjauslaitteen käyttöosa suojakotelolla
3. Ohjausjohto n. 5 m
4. Kiukaan anturipiirilevy ylikuumenemissuojalla, KTY-anturi ja anturin kotelo, kaksi kappaletta kiinnitysruuveja 3 x 25 mm ja anturijohto n. 1,7 m pitkä, valkoinen ja punainen.
5. Muovipussi 7 kiinnitysruuvilla 4 x 20 mm.
6. Varaosa, ylikuumenemissuoja
7. 4 kaapelisidettä
8. Porausmalline
9. Kosketuskynä

Lisävarusteena kytkettävät:
Värivalomoduuli

Tuotenro: 94.2761

EmoLux - värivalomoduuli

Tuotenro: 94.5152

GSM „Handy“
Kaukokäynnistysmoduuli

Tuotenro: 94.4905

emoti
on

of

sauna
.
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Tekniset tiedot

Lämmitysrajoitus:
Näyttö:
Suojausluokka:
Säätöalue, saunakäyttö:
Säätöalue, kostea käyttö:
Säätöalue, infrapunakäyttö
Kosteuden ohjaus:
Anturijärjestelmä:
Vedentason valvonta:
Säätöomainaisuudet:
Tuulettimen teho:
Valo:
Värivalo (lisävaruste):
Jälkilämmitys:
Virhenäyttö:
Ympäristön lämpötila:
Varastointilämpötila:

230 V N AC 50 Hz
maks. 3,3 kW ohminen kuorma (AC1 - käyttö)
2 kW + 1 kW höyrystinlaitteelle laajennettavissa
tehokatkaisimen liitännällä
6 h, 12 h,
Kosketusnäyttö
IPx4 EN 60529 mukaan roiskevesisuojattu
70 - 110°C
30 - 70°C
30 - 80° C
aikaan suhteutettu höyrystimen ohjaus
KTY-anturi turvalämpötilarajoittimella142°C
Vedenpuute höyrystimessä kytkee automaattisesti pois
päältä
Digitaalinen kakden pisteen säätö
min. 25W
maks.100 W maks. 500 mA (vain tuuletin
ilman käynnistyskondensaattoria)
min 25W maks.100 W maks. 500 mA
maks. 100 W väriä kohden
0-60 min. kostean ohjelman poiskytkemisen jälkeen
Varoituskolmiolla (vilkkuva) ja virhekoodilla kosketusnäytössä
-10°C - +35°C
-20°C - +60°C
8

Nimellisjännite:
Kytkentäteho:
Ilmatointikäyttö:
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Yleiset turvallisuusmääräykset
•

Huomio: Laitetta ei saa asentaa suljettuihin kytkinkaappeihin tai suljettuihin puuverhouksiin!

• Sähköasennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
• On noudatettava sähköntoimittajan määräyksiä (EVU) sekä asiaankuuluvia VDEmääräyksiä (DIN VDE 0100).
•

Huomio hengenvaara: Älä koskaan
suorita korjauksia itse. Kotelon suojan saa avata vain ammattihenkilö.

• Noudata ehdottomasti asennusohjeessa
annettuja mittatietoja, erityisesti lämpötilaanturin asennuksessa. Kiukaan yläpuolella esiintyvät lämpötilat ovat määrääviä
lämpötilasäädölle. Lämpötilaraja-arvoja
voidaan noudattaa ja saavuttaa saunatilan
sijaintipaikan hyvin pienet lämpötilan vaihtelut vain oikein suoritetulla asennuksella.

Varmista aina ennen lämmitystapahtuman alkua, että saunan lämmityslaitteen päällä ei ole mitään esineitä.
Palovaara!

• Laitetta saa käyttää vain sen tarkoituksen
mukaisesti kiukaiden / infrapunasäteilimien ohjaukseen 3,3 kW:iin asti. (Yhdessä
tehonkatkaisimen kanssa 36 kW:iin asti).
• Laite on irrotettava asennus- ja korjaustöiden ajaksi kaikista navoistaan verkosta,
t.s. varokkeet tai pääkytkin on kytkettävä
pois päältä.
• Kiukaanvalmistajan turvallisuus- ja asennusohjeita on noudatettava.
• Ota huomioon myös saunatilanvalmistajan määräykset ja ohjeet.
• Heikosti ilmastoiduissa tiloissa voidaan
käyttää tuuletinta käytetyn, kostean ilman
poisjohtamiseen.

Huomio!
Hyvä asiakas
Voimassa olevien määräysten mukaisesti
saa kiukaan sekä saunan ohjauksen sähköliitännät tehdä vain valtuutettu sähköasennusliike.
Haluamme korostaa jo nyt, että takuuvaateiden yhteydessä on esitettävä työn
suorittaneen sähköasennusliikeen laskun
kopio.
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Asennus
Tehoosa
Tehonohjauslaitteen saa asentaa vain saunatilan ulkopuolelle. Valitse asennuspaikaksi
saunatilan ulkoseinä tai katto. Jos on jo olemassa tyhjät putket sähköasennuksille, ne
määräävät tehonohjauslaitteen paikan. Tee
asennus seuraavan ohjeen mukaisesti:

Ohjausjohdon asennus
Toimitukseen kuuluu 5 m:n pituinen ohjausjohto, joka yhdistää teho- ja ohjaus-osat.

Pistoke
käyttöosalle

Pistoke
kuormaosalle

Kuva 2
Tämä johto asennetaan kuorma- ja käyttöosan väliin.
Kuva 1
1. Irrota teho-osan suojus. Paina matalalla ruuvitaltalla kiinnitysnokkaa sisään ja
vedä irti kotelon yläosa kääntämällä ylös
(kuva 1).

Asenna suurempi pistoke johdon vapaan
sisäänviennin läpi (ei koskaan yhdessä virtaa johtavan johdon kanssa) kuormaosaan
ja vie se oikealla olevaan, kiukaan anturin
vieressä olevaan pistokkeeseen (kuva 2a).
Työnnä pistoke oikeaan liittimeen kunnes se
lukkiutuu.

Porareiät Ø 5 mm mukana toimitetuille
puuruuveille 4 x 20 mm porataan kuv. 3
ilmoitettujen mittojen mukaan.
2. Kierrä ylempään keskimmäiseen reikään puuruuvi. Tähän ruuviin ripustetaan
teho-osa. Jätä sitä varten ruuvista n. 3
mm:ä avoimeksi (kuva 4).
3. Ripusta teho-osa 3 mm:iä ulkonevaan
ruuviin ylempään kiinnitysreikään.
Sijoita mukana toimitetut kuminysät kotelon takaseinämän aukkoihin ja asenna
sen jälkeen liitosjohto aukkojen läpi.

Ohjausjohto
asennettuna

Kuva 2a
FIN
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Ruuvaa kotelon alaosa molemmista alemmista porarei'istä kiinni saunatilan seinään
tai kattoon (kuva 5).

17,4 cm

Seinä tai katto

19 cm

Kuva 3

3

Kuva 4

Kiinnitysreiät
ylempi kiinnitysreikä

Läpiviennit:
Verkon syöttöjohto
Kiukaan syöttöjohto
Höyrystimen syöttöjohto
Lamppu
Tuuletin

8

Anturin
johdon
läpivienti

Kuva 5
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Ohjausjohdon asennus

Käyttöosa
Asennus
Käyttöosan saa asentaa vain saunatilan ulkopuolelle. Asennuspaikaksi kannattaa valita saunatilan ulkoseinä. Jos on jo olemassa
tyhjät putket sähköasennuksille, ne määrittävät käyttöosan sijainnin. Asennus tehdään
saunatilan seinään. Tee asennus seuraavan
ohjeen mukaisesti:

Ohjausjohdon saa asentaa vain eristeen ja
saunatilan ulkoseinän väliin (kuva 7).
(Eristys on tehtävä siten, että ulkoseinän lämpötila voi nousta enimmillään 75°
C:seen.)

Eristys
Saunatilan
sisäseinä

Määritä
tarkka
asennuspaikka.
Ota huomioon mittatiedot kuvasta 6.

ca. 200

Ohjausjohto
Saunatilan
ulkoseinä

min. 300

Kuva 7

127

108

88

30 mm

97

Asenna nyt ohjausjohto suojakotelon aukon
läpi.

Kuva 6

Varmista, että mitkään johdot tai saunatilan rakenneosat eivät voi vahingoittua
asennusalueella.

Työnnä ohjausjohdon pistoke käyttöosan liittimeen. (kuva 8), kunnes se lukkiutuu. Näin
se on varmistettu tahattomalta irtoamiselta.

Seinäleikkausten teossa voit käyttää oheen
liitettyä porausmallinetta (painosnro 2934
4100).
Kiinnitä porausmalline saunatilan seinään
ja leikkaa seinäaukot. Noudata mittoja tarkkaan.

Kuva 8
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Puskuripariston purkautumisen estämiseksi
koskettimien väliin on jännitetty kosketussuoja. Se pitää vetää ulos (kuva 9).

Kosketussuoja

Kuva 9

Työnnä lopuksi suojakotelo kuvan 10 mukaisesti seinäaukkoon, työnnä sen jälkeen
ohjausosa suojakoteloon ja kiinnitä se 4 mukana toimitetulla ruuvilla 4 x 20 saunatilan
seinään. Tähän tarvitset TORX-ruuvitaltan
T20.

Kuva 10
10
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Sähköliitännät

Höyrystimen liitäntä

Sähköliitännät saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja noudattamalla paikallisen sähköntoimittajan määräyksiä sekä
VDE-määräyksiä.

Höyrystimen liitännässä käytetään silikoniliitosjohtoa 4 x 1,5
mm² .

Liitäntä tehdään ensisijaisesti 230 V
verkkoon.

Huomio:
Va r m i s t a
höyrystimen liitännässä, että vesihauteen (WB) ja vedenpuutteen (WM) liitäntä
on tehty oikein. Jos nämä johdot vaihtuvat,
höyrystimen vedenpuutetoiminto ei toimi,
koska termostaatti on ohitettu. Seurauksena
on höyrystimen ylikuumeneminen.
On olemassa palovaara!!

Kaikkien sähköasennusten ja kaikkien liitosjohtojen, jotka asennetaan saunatilan sisälle,
pitää kestää vähintään 170°C:een lämpötila.
Ohjauslaite tunnistaa vedenpuutteen, kun ohjauslaitteen WM-tulossa on nollapotentiaali.
Verkon syöttöjohto asennetaan kuormanohjauslaitteeseen ja liitetään verkon tuloliittimiin.

Infrapunasäteilijän / infrapunalämmityslevyjen liitäntä
Kiukaan liitäntä

Asenna kiuas ja höyrystin valmistajan asennusohjeiden mukaisesti ilmantuloaukon
eteen.
Asenna silikonijohto tyhjien putkien läpi
kuormaosaan ja kytke se vastaaviin liittimiin
kytkentäkaavion mukaisesti.
Ohje: Jos ei ole tyhjiä putkia, poraa ilmantuloaukon viereen reikä ja asenna reiän läpi
kiukaan syöttöjohto/syöttöjohdot ulos ja kytke
ne vastaaviin ohjauslaitteen liittimiin. Silikonijohto pitää suojata ulkoisilta vaikutuksilta ja
asentaa peitettynä. Käytä tarkoitukseen sopivaa kaapelikanavaa tai PVC-putkea, jonka
kautta johto asennetaan kuormaosaan asti.

Koska kytkentävirta on suuri, varokkeen
pitää olla 16 A automaattivaroke vähintään
K-ominaisuuksilla.
Varmista, että säteilijän maksimiteho 3,3 kW
ei ylity.
Kun käytetään infrapunaemittereitä yhdistelmäsaunoissa, on tarkastettava, että
asennetut emitterit ovat standardin DIN EN
60335-2-53 mukaiset.

FIN
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Värivalomoduulin kytkentä

Saunavalaisimen liitäntä

Saunavalaisimen pitää vastata suojausluokkaa "suojattu roiskevedeltä" (IPx4) ja kestää
ympäristön lämpötila.

Yksityiskohdat on esitetty värivalomoduulin
asennusohjeessa.

Saunavalaisimen voi asentaa mihin kohtaan
tahansa, ei kuitenkaan milloinkaan kiukaan
kuumailmavirran nousun läheisyyteen, ja niin
kauas kuin mahdollista infrapunasäteilijästä
(säteily ei saa kohdistua suoraan siihen).

GSM-moduulin liitäntä
emo

tio

n

of

sau

na.

Yksityiskohdat on esitetty GSM-moduulin
asennusohjeessa.

Tuulettimen liitäntä
Tehokatkaisimen (LSG) liitäntä
LSG
Tuulettimen suojausluokan pitää vastata
suojausluokkaa "roiskevesisuojattu" (IPx4)
ja kestää ympäristön lämpötila.

Yksityiskohdat on esitetty LSG:n asennusohjeessa.

Tuulettimen saa asentaa mihin kohtaan
tahansa, ei kuitenkaan milloinkaan kiukaan
kuumailmavirran nousun lähelle, ja niin
kauksi kuin mahdollista infrapunasäteilijän
asennuspaikasta (suora säteily ei saa kohdistua siihen).

12
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Asennuskaavio

IR - Emitter 1

3

IR - Emitter 2

IntraTouch
Terminal

3

IR - Emitter 3

3

IR - Emitter 4
3
3

IR - Emitter 5
6

4
= alternativ

InfraTouch
Bi-O Mini

LSG
max. 3 kW

6

3

max. 3 kW

3

3

4

4

3
230 V AC 50 Hz

Liittimien järjestys piirilevyllä
(kuormaosa)

F1
X5

Jumper
F2

X8
X5a
X5b
Display

X3
X2
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Infrapuna- ja värivaloliitännät
3 6

2

9 12 15 18 21

8 11 14 17 20

5

X2
1

4

5
4
3
2
1

sininen
vihreä
keltainen
punainen
N

7 10 13 16 19

IR - Emitter 1

IR - Emitter 2

IR - Emitter 3
total max. 3300 W
IR - Emitter 4

IR - Emitter 5

Anturin liitäntä

Sensor

Limiter

142°C

X4
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7
9

8
10

11
12
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Licht L
Licht N

WM

Lüfter L
Lüfter N

Heizkreis 2 L
Heizkreis 2 N
WB
N

Heizkreis 1 L
Heizkreis 1 N

LSG S1
LSG N

L
N

Kiukaan liitäntä (maks. 3,3 kW)

15
16

N L
N L

Netz 230 V AC 50Hz

15

1

X3

5

16
2
3
4
5
6
7
9

8
10

11
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12
14

Netz 230 V AC 50Hz
gn/ge

Licht L
Licht N

WM

Lüfter L
Lüfter N

Heizkreis 2 L
Heizkreis 2 N
WB
N

Heizkreis 1 L
Heizkreis 1 N

LSG S1
LSG N

L
N

Bi-O Minin liitäntä

15
16

N L

PE

N

W
U

Wm
Wb

N L

Bi-O Mini

3

1

X3

2

5
4

9

7
6

8

10

11
12

13
14

Licht L
Licht N

WM

Lüfter L
Lüfter N

Heizkreis 2 L (U)
Heizkreis 2 N
WB
N

Heizkreis 1 L (V)
Heizkreis 1 N

LSG S1
LSG N

L
N

Yli 3,3 kW:n saunan lämmityslaitteiden
liitäntä tehokatkaisimella (LSG)

15
16

LN

NL

Wb
Wm
N
PE

120°

Netz 230 V
AC 50Hz

Netz
400V 3 N AC 50 HZ

L1 L2 L3 N

Saunaofen
Heater

N U V W

S1 V N

max. 3000 W
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Anturijohtojen liitäntä
Anturin ja verkon johtoja ei saa asentaa yhdessä tai saman läpiviennin läpi. Yhteinen
asennus voi aiheuttaa häiriöitä elektroniikassa, 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 laitetarkastuksessa EN 60335-2-53 mukaan. Periaatteessa kiukaan anturi pitää asentaa paikkaan, jossa odotetaan olevan korkeimmat
lämpötilat. Yleiskuva anturin asennuspaikasta esitetään kuvissa 7-9.

2. Poraa johdon läpivientiä varten reikä, tavallisesti mallilaudan keskelle.
3. Vedä anturin johto porareiän läpi ja liitä
anturin johto kuvan 11 mukaan.
4. Liitä rajoittimen johto (valkoinen) ja lämpötila-anturin johto (punainen) kuvan 10
mukaan anturin piirilevyyn: Lukitse lopuksi
anturin piirilevy koteloon.
5. Ohjauslaitteen täydellisen asennuksen
ja asianmukaisen käytön jälkeen pitää
tarkastaa ylikuumenemissuoja oikosulun
varalta. Irrota sitä varten anturin kotelon
valkoinen johto. Ohjauslaitteen suojareleen pitää aueta, t.s. lämmityspiirin pitää
keskeytyä.

Ô

Anturin piirilevy

Kotelo

Ilmaisin
punainen
valkoinen (rajoitin)

20 cm

punainen

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

valkoinen (rajoitin)

Kiukaan anturin asennus

Kuva 10

Porareikä

Kuva 7

Saunan katto

>2x2m

<2x2

Anturin kotelo keskellä mallilautaa

Anturin johto

35 cm

Liittimet ohjauslaitteessa

19 cm

Kuva 8
18

Kuva 9
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Kuva 11

Käyttö / perusasetukset
Elektronista ohjauslaitetta, jossa on kosketusnäytö ja saunan havainnollinen käyttöliittymä,
ohjataan kosteassa käyttössä tai infrapunakäytössä koskettamalla näytössä näytettyjä symboleita tai painikkeita.
Käytä toimitukseen kuuluvaa näyttökynää. Älä käytä koskaan teräviä esineitä, metalli- tai kynänteriä, koska ne voivat vahingoittaa tai tuhota ohjaustaulun.
Kulloinenkin toiminto laukaistaan koskettamalla lyhyen aikaa näyttöaluetta.
Koskettamalla vastaavaa näyttöaluetta kauemmin kuin 3 sekunttia, laite siirtyy kulloiseenkin
asetustilaan.
Asetettava arvo näytetään vihreänä tai vihreillä kehyksillä. Pintoja / tai vastaavia painikkeita koskettamalla muutetaan asetuksia. Muutettu asetus näytetään sen jälkeen punaisena
uuden asetuksen tallentamista varten.
tai punaisilla kehyksillä. Kosketa lopuksi pintaa
Uuden asetuksen näyttö tai kehys muuttuu punaisesta vihreäksi.
Jos et tee 15 sekunnin aikana mitään asetuksia, laite palaa automaattisesti alkutilaan.

Ensimmäinen päälle kytkentä

Kytke verkko päälle, kun asennus on suoritettu loppuun.
Siitä riippuen, kuinka kauan laitetta on varastoitu, näytölle tulee ensin lyhyeksi aikaa EOSlogo

20 : 0 3

ja laite siirtyy valmiustilaan

tai näytölle tulee kehoitus asettaa kellonaika.
FIN
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Valitse painikkeilla

/

ajankohtainen kellonaika.

Kun olet vahvistanut syötön painikkeella

, näyttö siirtyy saunatilaa esittävään näyttöön.

Asentajavalikossa voidaan nyt konfiguroida ohjauslaite saunatilan tarpeiden mukaisesti.

Asentajan kutsu - valikot
alhaalla oikealla olevaa symbolia noin 3 sekunnin ajan, näytölle tulee paini-

Kosketa nyt
kelohko.

> 3 sekunttia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

?

20 : 0 3

Syötä tässä numerot

2 4 8 6 ja vahvista painikkeella

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
Laite siirtyy asentajavalikkoon

I
R

?

20

I
R

20 : 0 3
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Tässä määrität, mitkä osat on asennettu tilaan:
= kiuas ilman höyrystintä (suomalainen käyttö)
= kiuas höyrystimellä (suomalainen ja ilmastointikäyttö)
= infrapunasäteilijä
= infrapunalämpölevyt
= värivalolaite
Kosketa tässä asennettujen osien symboleja. Valitut symbolit näytetään punaisilla kehyksillä. Valitse ei olemassa oleville laiteryhmille yliviivattu symboli. (esim. ilmastointilämmityslaite, infrapunalämmitysmatot eikä värivalolaitetta)

I
R

?

I
R

20 : 0 3

Tallenna syöttö lopuksi painikkeella

. Punainen kehys muuttuu vihreäksi.

Nyt olet suorittanut perusasetukset.
Loppukäyttäjä voi luonnollisesti halutessaan muuttaa myöhemmin kellonajan asetusta.
Asennettujen osien asetuksia saa muuttaa vain asentaja.

Virheelliset asetukset häiritsevät loppukäyttäjää ja aiheuttavat saunalaitteiston virhetoimintoja. Sen vuoksi laitteen loppukäyttäjälle ei pidä antaa tätä ohjetta eikä koodinumeroa.

FIN
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Valmiustilassa näytössä on saunatilan kuva.
Periaatteellisesti pätee:
Kaikki asetetut osat näytetään seuraavasti:
• aktiiviset osat näytetään kirkkaana.
• ei-aktiiviset osat näytetään läpinäkyvänä.
Lisäksi näytetään aina saunan valaisin ja infokenttä (lämpömittari ja kosteusmittari).
Yksittäiset lämmitysosat aktivoidaan koskettamalla niitä.

Ilmastointikäytön voi aktivoida suomalaisen käytön lisäksi. Saunatilan lämpötila on tällöin
rajoitettu maksimissaan 70° C. Uudella kosketuksella kytketään ilmastointikäyttö pois päältä.

Laitteen käyttö on esitetty oheen liitettyssä käyttöohjeessa (painosnro 29344276).
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Ohjevalikko

"Tekniikkanäytöstä" pääset painiketta koskettamalla

Valitse aluksi haluamasi kieli.

ohjevalikkoon.

Tässä selitetään symbolit lyhyesti.

?

Kabine mit
Bi-O Ofen

d eu tsc h

italiano

en glis h

español

f ra n ç a i s

polski

Kabine mit Ofen

Kabine
ohne Ofen

nederlands

20 : 0 3

20 : 0 3

I
R

Kabine mit
IR-Folie

I
R

Kabine mit
IR-Strahler

Kabine ohne
IR-Heizgerät

20 : 0 3

Kabine mit
Farblicht

Kabine ohne
Farblicht

20 : 0 3
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Virhenäyttö
Jotta näytöllä voidaan näyttää mahdollisesti ilmenevän virheen yhteydessä pikadiagnoosi,
saat selville seuraavat virheet virhekoodin avulla.

E100
20 : 0 3

Virhekoodi

Virhe

Korjaus

E 100

Keskeytys, lämpötilaanturi

E 101

Oikosulku, lämpötila-anturi

E 211

Keskeytys, ylikuumenemissuoja

E 510

Vedenpuute - jälkitäyttöaika

E 511

Vedenpuute - jälkitäyttöaika
ylitetty

Virheilmoituksen kuittaamiseksi täytä ensin
höyrystin vedellä.
Ota huomioon, että laitteen osat voivat olla
kuumia ja jälkitäytössä saattaa muodostua
paljon höyryä. !!!Palovammavaara!!!
painaVoit ottaa laitteiston taas käyttöön
malla symbolia noin 3 sekunnin ajan.

E 900

Tietoliikennevirhe

Tarkasta kuorma- ja ohjausosan välinen
yhteys.
Ei voi kuitata.
Poistuu automaattisesti, kun tietoliikenneyhteys on uudelleen luotu.
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Tarkasta johdot ja anturi
Kulloisellakin anturilla on 20° huoneenlämpötilassa noin 1,9 k W
tarpeen vaatiessa vaihda anturi
Tarkasta johdot ja lämpötilan varoke. Lämpötilan varoke = 142°C
Veden lisääminen

FIN

Muut mahdolliset virheet, joita ei näytetä, ja niiden syyt
Ei näytetä näytössä - ei taustavaloa
Tarkasta verkkoliitäntä!
Tarkasta varoke F1
F1

Saunatilan valo tai tuuletin ei toimi:
Tarkasta hienovaroke F2 piirilevystä
F2

F2 on hienovaroke 1,5A T.
X5a

X3

Lämmitysaikarajoittimen vaihtokytkentä
Huomio! Laitteisto pitää irrottaa kaikilta navoiltaan verkosta!
Vakiorakenteisena ohjauslaite toimitetaan maks. 6 tunnin lämmitysaikarajoituksella.
8

Voidaan muuttaa maks. 12/24 tuntiin tai
jos kuormaosan piirilevyssä on liitinjohto - liitäntäpaikka. Alla esitetyssä piirroksessa esitetään, miten liitinjohto liitetään kulloistakin aikaa
varten.
Yksityistiloissa maksimilämmitysaika on 6 tuntia. Lämmitysajan jatkaminen
12 tuntiin tai suurempaan tuntimäärään on sallittu vain valvotussa käytössä
(kaupallinen käyttö).
12 h6 h
24 h

8

Jumper
= Liitinjohto

24h

X8
X5b
Display

X2

X4

/
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Puskuripariston vaihto
Sähkökatkoksen yhteydessä laitteen sisään
rakennettu kello käy edelleen. Jos näin ei
ole (sähkökatkoksen jälkeen laite ei näytä
oikeaa kellonaikaa), se on merkki siitä, että
ohjausosaan asennettu puskuriparisto on
tyhjä. Korvaa tyhjä paristo erikosliikkeestä
saatavalla uudella 3 voltin paristolla tyyppi
CR 2032.
Varmista, ennen vaihtoa, että koko laite on
jännitteetön. (Kytke sulakkeet pois päältä).
Irrota sen jälkeen ohjausosa saunatilan seinästä.
Piirilevyssä on oikealla ylhäällä puskuriparisto. Poista tyhjä paristo ja työnnä uusi paristo
kiinnikkeeseen siten, että teksi on ylöspäin.
Älä käytä tähän tarkoitukseen metallityökaluja, pinsettejä jne., koska on olemassa oikosulun vaara, joka tuhoaa pariston.
Asenna lopuksi ohjausosa takaisin saunatilan seinään.
Ennen virran päälle kytkemistä sinun pitää
vielä asettaa ajankohtainen kellonaika, kuten edellä kappaleessa "Kellonaika" on kuvattu.
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Puskuriparisto

Laitekytkin (switch-off)
Laitekytkin
Tehonohjauslaitteen yläsivulla on laitekytkin.
Tällä kytkimellä voit häiriötilanteessa kytkeä
elektroniikan irti verkosta.

= laite kytkettynä päälle

Häiriötilanteessa paina laitteiston kytkintä
vasemman puoleisesta kytkimestä ensimmäiseen lukituspisteeseen (kytkimen asento
0). Nyt laitteisto on kokonaan kytketty pois
päältä.

= laite kytkettynä pois päältä

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

= valo palaa

Laite on uudelleen käyttövalmiina, kun painat
kytkimen alkuperäiseen asentoonsa (kytkimen asento I).
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Ohjeita paristojen ja paristoilla toimivien laitteiden ostamiseen.
Paristojen tai akkujen tai paristoilla ja akuilla toimivien laitteiden myyjänä olemme paristoista
säädetyn lain mukaan velvollisia tiedottamaan niitä koskevista järjestelyistä ja velvollisuuksista:
Käytettyjä paristoja ei saa hävitää talousjätteen mukana. Kuluttajat ovat lain mukaan velvollisia toimittamaan paristot sopiviin kauppojen tai kuntien ja kaupunkien keräyspisteisiin.
Toimitus ei maksa mitään. Voit lähettää käytetyt paristosi myös meille. Meille lähetettyjen
paristojen/akkujen lähetyksistä pitää aina maksaa riittävä postimaksu:
EOS-Werke Günther GmbH
Adolf Weiß Str 43
35759 Driedorf-Mademühlen, Germany
Käytetyissä paristoissa voi olla haitallisia aineita tai raskasmetalleja, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Lisäksi paristot sisältävät arvokkaita raaka-aineita, jotka voidaan kierrättää.

Hg

Pb

Cd

Merkintä jäteastia tarkoittaa: Paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Merkinnät jäteastian alla merkitsevät:
Pb: paristo sisältää lyijyä
Cd: paristo sisältää cadmiumia
Hg: paristo sisältää elohopeaa
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Takuu
Takuu on tällä hetkellä voimassa olevien laillisten määräysten mukainen.

Valmistajan takuu
- Takuu astuu voimaan ostotositteen päivämäärällä 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 valmistajan nimenomaista hyväksyntää, mitkään
takuuvaatimukset eivät ole voimassa.
- Takuu ei koske myöskään vikoja, jotka aiheutuvat valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista korjauksista tai muutoksista tai asiattomasta
käytöstä.
- Takuuvaatimusten yhteydessä on ilmoitettava
sekä sarjanumero että tuotenumero yhdessä
laitepiirustuksen ja todistusvoimaisen virhekuvauksen kanssa.
- Takuu kattaa viallisten laiteosien hyvityksen lukuun ottamatta normaalia kulumista.
Reklamaatioiden yhteydessä laite on lähetettävä alkuperäispakkauksessaan tai vastaavassa
soveltuvassa pakkauksessa (HUOMIO: Kuljetusvaurioiden vaara) huolto-osastollemme.
Lähetä laite aina yhdessä tämän täytetyn takuutodistuksen kanssa.

Huollon osoite

Emme voi vastata mahdollisista syntyvistä lähetys- ja palautuslähetyskustannuksista.

EOS Saunatechnik GmbH

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

Adolf-Weiß-Straße 43
35759 Driedorf-Mademühlen, Germany
Puh: +49 (0)2775 82-514
Faksi: +49 (0)2775 82-431

Myyntipäivämäärä:

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

Myyjän leima ja
allekirjoitus:

Säilytä tämä osoite huolellisesti yhdessä asennusohjeen kanssa.
Jotta voimme käsitellä kysymyksesi nopeasti ja
asiantuntevasti, ilmoita meille aina tyyppikilpeen
merkityt tiedot kuten tyyppimerkintä, tuotenumero ja sarjanumero.
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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 kustannuksella 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 vaahtomuovilla, lehdillä tms. Kuljetusvaurioista, jotka johtuvat puutteellisesta pakkauksesta, vastaa lähettäjä.

Valituslaji:
1) Kuljetusvauriot

2) Virheellinen toimitus

• Tarkasta heti pakkauksen sisältö ja ilmoita jokainen kuljetusvauriokuljetusliikkeellesi (Pakettipalvelu/
huolintaliike).

• 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 yksityiskohdat ja huolehtii välittömästä asiakasystävällisestä
ratkaisusta.

• Älä käytä vahingoittunutta tavaraa!
• Teetäkuljetusliikkeellä kirjallinen vahvistus vaurioista.
• Ilmoita vahingosta heti puhelimitse myyjälle. Hän sopii sen jälkeen kanssasi menettelytavan.
• Jos kuljetuspakkaus on vahingoittunut, käytä lisäksi
suurempaa suojapakkausta.
Liitä oheen ehdottomasti
kuljetusyrityksen vahinkovahvistus!

30

• Edullisia palautuslähetyksiä
varten saat Saksassa valmistajalta RMA-numeron.
• Jokaisen
tuotteen
palautuslähetys
pitää
tehdä
tuotteen
alkuperäispakkauksessa täydellisellä toimituslaajuudella.
Pakkaa tavara vahingoittumisen estämiseksi. Älä ota virheellisen toimituksen tuotetta
käyttöön!
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3) Asennus- ja toimintaongelmat
• Lue ensin mukana toimitettu
ohje kokonaan ja ota myös
ennen kaikkea huomioon
siinä mainitut pystytystai asennusohjeet.
• Myyjän pitää aina olla ensisijainen
yhteyshenkilö,
koska hän on parhaiten perehtynyt „omiin“ tuotteisiinsa
ja tuntee mahdolliset ongelmatapaukset.
• Tuotteen toimintaongelmissa tarkasta ensin, onko tavarassa kyseessä esinevirhe.
Tehtaalla suoritetun laatutarkastuksen ansiosta viat ovat
hyvin harvinaisia uusissa laitteissa.

