InfraTouch I AF

FIN

Käyttöohje

Made in Germany

IPX4

DruckNr.: 29344276 sf / - 27.12

D

1

Suomi
Sisältö
Yleisiä ohjeita saunomiseen ....................................................................................4
Yleiset turvallisuusmääräykset.................................................................................5
Valmiustila .......................................................................................................6
Asetusten muuttaminen yleisesti ....................................................................8
Ohje- ja nykyarvon näyttö ...............................................................................8
Kytkentä- ja asetusmahdollisuudet ..........................................................................9
Suomalainen käyttö .............................................................................................9
Aktivointi..........................................................................................................9
Päälle kytkentä................................................................................................9
Pois kytkentä...................................................................................................9
Lämpötilan asetus ...........................................................................................9
Kysely ...........................................................................................................10
Ilmastointikäyttö .................................................................................................10
Aktivointi........................................................................................................10
Päälle kytkentä..............................................................................................10
Pois kytkentä.................................................................................................10
Lämpötilan asetus .........................................................................................11
Kosteuden voimakkuuden asetus .................................................................11
Kysely ...........................................................................................................11
Infrapunakäyttö ..................................................................................................12
Aktivointi........................................................................................................12
Päälle kytkentä..............................................................................................12
Pois kytkentä.................................................................................................13
Lämpötilan asetus .........................................................................................13
Kysely ...........................................................................................................13
Kaikkiin käyttötiloihin pätee ...............................................................................14
Saunatilan valaisin ........................................................................................14
Saunatilan valon himmentäminen .................................................................14
Ajan esivalinta ...............................................................................................15
Lämmitysaikarajoitus ....................................................................................16
Yhdistelmä - lämmitysvaihe ..........................................................................16
Ohjevalikko ...................................................................................................17
Kellonaika .....................................................................................................18
Värivalotila ....................................................................................................19
Pääkäyttäjävalikko .................................................................................................21
Pääkäyttäjävalikon kutsu ...................................................................................21
2

FIN

Tuuletin ..............................................................................................................22
Jälkitäyttöaika vedenpuutteessa .......................................................................22
Jälkilämmitys ....................................................................................................23
Jälkilämmityslämpötila ..................................................................................23
Jälkilämmitysaika ..........................................................................................23
Himmennys vaihekulmaohjauksella ..................................................................23
Himmennys vaihekulmaohjauksella ..................................................................23
Ohjevalikko ........................................................................................................24
Virhenäyttö .............................................................................................................25
Puskuripariston vaihto............................................................................................26
Laitekytkin (switch-off) ...........................................................................................27
Tekniset tiedot ........................................................................................................28
Lisävarusteena kytkettävät: ...............................................................................28
Ohjeita paristojen ja paristoilla toimivien laitteiden ostamiseen. ............................29
Huollon osoite ........................................................................................................30
Takuu .....................................................................................................................30
Palautuslähetysmenettely (RMA) – Ohjeita kaikkiin palautuslähetyksiin! ..............31

FIN

3

Yleisiä ohjeita saunomiseen
Hyvä asiakas
Tämä saunan ohjauslaite on korkealaatuinen elektroninen laite, joko on kehitetty ja
valmistettu uusimpien standardien ja laatudirektiivien mukaisesti.
Korostamme, että saunatilan miellyttävä tyypillinen saunailma edellyttää aina saunatilan, saunan lämmityslaitteen ja ohjaulaitteen
optimaalista yhteistoimintaa.
Tällä korkeatasoisella saunan ohjauslaitteella „teet palveluksen“ saunallesi ja monilla
yksilöllisillä ohjelmointimahdollisuuksilla löydät varmasti asetukset, joiden avulla todella
nautit saunastasi.
Saunominen on aina yksilöllistä, sen vuoksi
tarvitaan todella omaa kokemusta tai kaikkien perheenjäsenten kokemusta yksilöllisten
asetusten löytämiseksi.
Tehdasasetus on suomalaiseen käyttöön
95°C. Kosteaan käyttöön nämä asetukset ovat
60 °C ja 50 % kosteus.
Oheen liitetyissä käyttöohjeissa on kuvattu,
miten voit esivalita saunatilaasi „oman ilmaston“. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta
voit käyttää nopeasti ja helposti ohjelmointimahdollisuuksia.
Ota saunoessasi huomioon, että saunatilassa on erilaisia lämpötiloja. Saunatilan katon
alapuolelle on kuuminta kun taas lattialaueella on selvästi lämpötilaeroja. Suhteellisen
kosteuden laita on päinvastoin, se on alhaisin välittömästi katon alapuolella ja lattiaalueella korkein.
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Turvallisuussyistä on ylikuumenemissuojalla varustettu lämpötila-anturi sijoitettu saunatilan kattoon kiukaan yläpuolella olevalle
alueelle, koska siellä on tavallisesti saunan
kuumin alue.
Näin ollen ohjauslaitteen lämpötila-anturin ja
saunatilan lämpömittarin välillä on aina lämpötilaeroja.
Kun esimerkiksi esivalitaan lämpötila 100
°C, voi lämpömittari hyvinkin näyttää lämpötilaa 85°C - 90°C. Se vastaa tällöin tavallisia
saunatilan ilman arvoja.
Pidä aina huolta puhtaudesta. Käytä käsi- tai
kylpypyyhkeitä, jotta hiki ei pääse valumaan
puuosiin.
Jotta saunatila ei vahingoittuisi kostean käytön vuoksi, suosittelemme saunatilan jälkilämmittämistä jokaisen kostean saunomisen
jälkeen.
Lisäksi voidaan heikosti ilmastoiduissa tiloissa käyttää tuuletinta käytetyn kostean ilman
poisjohtamiseen.
Jotta saunatilaan ei muodostu ilmavirtoja,
kannattaa välttää tuulettimen käyttöä saunomisen aikana. Sitä käytetään vain saunatilan
valmistajan suosituksesta.
Varmista aina ennen lämmitystapahtuman alkua, että saunan lämmityslaitteen päällä ei ole mitään esineitä.
Palovaara!
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Yleiset turvallisuusmääräykset
• 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 hengenvaara: Älä koskaan
suorita korjauksia itse. Laitteen kotelon suojuksen saa avata vain ammattihenkilö.

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

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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Valmiustila
Sauna- ja infrapunatilan asentaja on määritellyt ohjauslaitteen asetukset asennettujen laiteosien mukaisesti.
Saunatilan yksittäiset laitteet näytetään näytössä valmiustilassa.
Alla olevassa kuvassa esitetään kaikki mahdolliset komponentit ja niiden merkitys.
Värivalolaite*

Infrapunasäteilijä
Infrapunaelementit

Saunan valaisin

Info-näyttö

Saunan kiukaan lämmityslaite
Höyrystin

20 : 0 3
Päälle/pois
-painike

Kellonaika

Asetustyökalu

Jos kaikki saunatilaan asennetut komponentit eivät näy näytössä, ota yhteys saunalaitteiston asentajaan.
Laitteen käyttö on havainnollista ja pääosin itsestäänselvää. Seuraavilla sivuilla selitämme eri toiminnot ja asetukset yksityiskohtaisesti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Käytä toimintoja painamalla vastaavia kuvia toimitukseen kuuluvalla kosketuskynällä.
Älä käytä metallisia, teräviä esineitä tai kirjoitusvälineitä, koska ne voivat liata, vahingoittaa tai tuhota näytön.
Lian voit poistaa kostealla liinalla. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai ohenteita.
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Yksittäiset komponentit esitetään eri tavoin riippuen siitä, ovatko ne aktiivisia, ei-aktiivisia tai
päälle kytketty.

• AKTIIVINEN

selvästi näkyvä

• EI-AKTIIVINEN

läpinäkyvä

• PÄÄLLE KYTKETTY

värillinen

Käyttötilat
Suomalainen
käyttö

on puhdas kuumailmasauna.
Asetettava lämpötila-alue on 70 - 110°
C [tehdasasetus 95° C]

tai

20 : 0 3

Ilmastointikäyttö

20 : 0 3

on kostean ilman sauna
Asetettava lämpötila-alue on 30 - 70°
C [tehdasasetus 60° C]

tai

Kosteuden voimakkuus voidaan säätää
välillä 0 - 100 % .[tehdasasetus 50 %]
20 : 0 3

20 : 0 3

Arvo on ajastinarvo eikä reaalinen ilmankosteuden arvo.

Infrapunakäyttö

on infrapunasäteilyä.
Asetettava lämpötila-alue on 30 - 80°
C [tehdasasetus 65° C]

tai

20 : 0 3

20 : 0 3

Ei ole mahdollista aktivoida samanaikaisesti infrapuna- ja saunakäyttöä (suomalainen
käyttö / ilmastointikäyttö).
FIN
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Asetusten muuttaminen yleisesti
Asetusten muuttamiseen pätee periaatteessa:
• Valitse haluttu asetus.
• Kosketa vastaavaa symbolia. Muutettu arvo näytetään punaisena tai punaisilla kehyksillä.
• Kosketa uuden arvon siirtämiseksi vihreää
tään vihreänä tai vihreillä kehyksillä.

hakasta. Uusi arvo tallennetaan ja näyte-

• Voit palata alkunäyttöön koskettamalla joko ylhäällä oikealla olevaa kuvaa

tai nuolta

.
• Jos et tee noin 15 sekunnin aikana mitään syöttöjä, laite siirtyy alkunäyttöön eikä tallenna
tehtyjä muutoksia.

Ohje- ja nykyarvon näyttö
Kun käytön aikana halutaan
tietoa lämpötilasta koskettamalla symbolia, tyylitelty lämpötilamittari näyttää ohjelämpötilan (vihreä nuoli) ja nykylämpötilan (lämpömittarin täyttö).

Ohjelämpötila
Nykylämpötila

8

FIN

Kytkentä- ja asetusmahdollisuudet
Suomalainen käyttö
Aktivointi
Kosketa kiukaan lämmityslaitteen symbolia kosketuskynällä.
Näytössä näytetään vain lämmityslaite selvästi. Infrapuna-komponentit ja höyrystin näkyvät läpinäkyvinä. Jos höyrystin on aktiivinen, sen aktiivisuus peruutetaan kosketuskynällä.

Päälle kytkentä
Kosketa päälle/pois -symbolia
noin 3 sekunnin ajan. Lämmityslaite ja
saunan valot kytkeytyvät päälle.
Näytölle tulevat kiuaskivet punertavina ja saunan valo näytetään palavana.

noin 3 sekunttia

Pois kytkentä
Kosketa päälle/pois -symbolia.

Lämmityslaite kytketään pois päältä.

Saunan valo eisammu automaattisesti.

Lämpötilan asetus
Valittavissa:
• Lämmityslaitteen symbolia painetaan noin 3 sekunttia.
• Valinta ohjevalikossa
Tämä asetus voidaan tehdä sekä päälle- että poiskytketyssä tilassa

/

70 - 110° C
FIN
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Kysely
Koskettamalla

voit kysyä

jäljellä olevan lämmitysajan

ja ohjelämpötilan sekä nykyisen lämpötilan
.

Ilmastointikäyttö
Aktivointi
Kosketa höyrystimen symbolia kosketuskynällä.
Näytössä näytetään selvästi lämmityslaite ja höyrystin. Infrapunakomponentit näkyvät läpinäkyvinä.

Päälle kytkentä
Kosketa päälle/pois -symbolia
noin 3 sekunnin ajan. Lämmityslaite,
höyrystin ja saunan valo kytkeytyvät päälle.
Näyttöön tulevat kiuaskivet punertavina, höyrystin toimii ja saunan valo näytetään palavana.

noin 3 sekunttia

Pois kytkentä
Kosketa päälle/pois -symbolia
mitys kytketään päälle.

. Höyrystin kytketään pois päältä ja jälkiläm-

Saunan valo eisammu automaattisesti.
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Jälkilämmitysaika tarkoittaa, että saunatilaa kuivatetaan asetetun ajan (tehdasasetus 20
minuuttia) jälkilämmityslämpötilaan (tehdasasetus 95° C). Näytössä tämä näytetään punaisella, vilkkuvalla jälkilämmitysajan näytöllä. Jälkilämmitysajan kuluttua myös kiuas kytketään pois päältä. Jos haluat lopettaa jälkilämmitysajan aikaisemmin, kosketa uudelleen
-paniketta.

Lämpötilan asetus
Valittavissa:
• Koskettamalla lämmityslaitteen symbolia noin 3 sekunnin ajan.
• Valinta ohjevalikossa
Tämä asetus voidaan tehdä sekä päälle- että poiskytketyssä tilassa

/

30 - 70° C

Kosteuden voimakkuuden asetus
Valittavissa:
• Koskettamalla höyrystimen symbolia noin 3 sekunnin ajan.
• Valinta ohjevalikossa
Tämä asetus voidaan tehdä sekä päälle- että poiskytketyssä tilassa

/

0 - 100 %

Asetettu arvo on ajastimen arvo.
(esim. 80 % = 80 % = kytkentäaika = höyrystin 4 minuuttia päällä - 1 minuutti pois.
min
5
4
3
2
1
0

20

40

60

80

100

%

Kysely
Koskettamalla symbolia

voit kysyä

kosteuden asetetun voimakkuuden
FIN
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jäljellä olevan lämmitysajan

ja ohjelämpötilan sekä nykyisen lämpötilan
.

Infrapunakäyttö
Tätä varten voidaan asentaa kaksi erilaista säteilylähdettä.

Infrapunasäteilijä, näyttö symbolilla

tai infrapunakalvot, näyttö symbolilla
Molempia säteilylähteitä käytetään samalla tavalla, sen vuoksi esitämme molempien käytön
infrapunakalvojen esimerkillä.

Aktivointi
Kosketa infrapunakalvon symbolia kosketuskynällä.
Näytössä näytetään infrapunakalvo selvästi. Höyrystin ja lämmityslaite näytetään läpinäkyvinä.

Päälle kytkentä
Kosketa päälle/pois -symbolia
noin 3 sekunnin ajan. Infrapunakalvot kytketytyvät päälle ja saunan valo syttyy.
Näytössä näkyvät infrapunakalvot punertavalla kehällä

noin 3 sekunttia
12
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Pois kytkentä
Kosketa päälle/pois -symbolia

. Infrapunakalvot kytkeytyvät pois päältä.

Saunan valo eisammu automaattisesti.

Lämpötilan asetus
Valittavissa:
• Koskettamalla infrapunakalvon symbolia noin 3 sekunnin ajan.
• Valinta ohjevalikossa .
Tämä asetus voidaan tehdä sekä päälle- että poiskytketyssä tilassa.

/

30 - 80° C

Kysely
Koskettamalla symbolia

voit kysyä

jäljellä olevan lämmitysajan

ja ohjelämpötilan sekä nykyisen lämpötilan
.

FIN
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Kaikkiin käyttötiloihin pätee
Kun saunatilan asetetusta lämpötilasta on saavutettu 90 %, kuitenkin viimeistään lämpötilassa 80° C, näyttöön tulee saunojan kuva.

Koskettamalla kuvaa > 3 sekunttia, saunoja voidaan muuttaa mies- tai naispuoliseksi.

Saunatilan valaisin
Koskettamalla lyhyesti lampun symbolia ,
hansa.

valo voidaan sytyttää tai sammuttaa koska ta-

Saunatilan valo syttyy aina, kun sauna kytketään päälle toimintatilasta riippumatta.
Kun sauna kytketään pois päältä, valo sammuu vasta noin 30 minuutin viiveen jälkeen itsestään.

Saunatilan valon himmentäminen
Varmista, että käytetty polttimo on himmennettävissä. Katso sivu 23.
Valittavissa:
• Koskettamalla valon symbolia 3 sekunnin ajan.
• Valinta ohjevalikossa
Tämä asetus voidaan tehdä sekä päälle- että poiskytketyssä tilassa

/
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0 - 100 %
FIN

Muita asetusmahdollisuuksia
Koskettamalla lyhyesti painiketta
ohjevalikkoon.

pääset muuhun asetusmahdollisuuteen ja

Ajan esivalinta
Ajan esivalinnalla voit valita saunalaitteen käynnistymisen 24 tunnin
sisällä.

Varmista tällöin aina ennen lämmityksen alkua, että lämmityslaitteen päällä ei ole mitään esineitä. Palovaara!

/

00:00 - 23:55

5 minuutin askelissa.

Noin 15 sekunnin kuluttua laite siirtyy valmiustilaan. Ajan esivalinta
on aktivoitu, sen tunnistaa vihreänä vilkkuvasta kytkentäajasta. Kun
kytkentäaika on saavutettu, laite kytkeytyy automaattisesti päälle.
Huomaa, että tilaa pitää lämmittää saunakäytössä noin 40 - 50 minuuttia miellyttävän lämmön saavuttamiseksi. Kun esimerkiksi haluat aloittaa saunomisen klo 18:00, valitse esivalinta-aika 17:10.
Kun haluat poistaa esivalinta-ajan aktivoinnin, kosketa noin 3 sekunnin ajan painiketta
, kunnes vihreänä vilkkuva kytkentäaika
sammuu.

FIN
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Lämmitysaikarajoitus
Tämän ajan kuluttua saunalaitteisto kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
/

00:30 - 6:00

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia vain, kun laitteiston asetukset
on määritetty kaupalliseen käyttöön 12 tunnin lämmityksen enimmäisaikarajoituksella.
/

00:30 - 12:00

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia vain, kun laitteiston asetukset
on määritetty kaupalliseen käyttöön 24 tunnin lämmityksen ensimmäisaikarajoituksella.
/

00:30 - 24:00

Lämmitysaikarajoituksen kumoaminen on mahdollista vain, kun
laitteiston asetukset on määritetty kaupalliseen käyttöön 24 tunnin
lämmityksen enimmäisaikarajoituksella.
/

-:--

Yhdistelmä - lämmitysvaihe

Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun on asennettu infrapunasäteilijä tai infrapunakalvot ja saunan lämmityslaite.
Kun tämä toiminto on aktivoitu, saunan lämmityslaite lämmittää ensin saunatilan. Kun esiasetettu lämpötila on saavutettu, näyttöön
tulee saunojan kuva, lämmityslaite kytkeytyy pois päältä ja infrapunasäteilijä kytkeytyy päälle.
Saunatilan lämpötila voidaan edellä kuvatun mukaisesti asettaa
vain 20 - 40° C:seen. Lämmitysaikana infrapunasäteilylähteen
symboli vilkuu näytössä.
Kun saunatilan lämpötila on saavutettu ja infrapunasäteilyn lähteet
on kytketty päälle, saunan lämmityslaite ei enää säätele lämpötilaa.

/
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Ohjevalikko

Valitse aluksi haluamasi kieli.

?
deu tsc h

italiano

en glis h

español

français

polski
nederlands

20 : 0 3
Tässä näytetään kaikki oleelliset parametrit ja niiden toiminnot lyhyesti. Vastaavia symboleita koskettamalla pääset suoraan haluamiisi asetusmahdollisuukja
voit valita haluamasi valikkosivun.
siin. Painikkeella

On / Of f

He a tin g tim e
lim ita tio n

S e ttin gs

Pr e s e t
te m pe ra tu r e

Co m b in e d
h e a t in g p h as e

Hu m idity
s e ttin gs

Pr e s e t tim e

20 : 0 3

20 : 0 3
FIN
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S ta r t im age

Time settings

Ca bin ligh t

Temperature
IR-radiator / IR-foil

He a te r s e ttin gs

Colour light
settings

20 : 0 3

20 : 0 3

Kellonaika
Valittavissa:
• Koskettamalla kellonajan näyttöä noin 3 sekunnin ajan.

20 : 0 3

• Valinta ohjevalikossa
Tämä asetus voidaan tehdä sekä päälle- että poiskytketyssä tilassa

/

18

00:00 - 23:59
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Värivalotila
voidaan valita vain, kun lisävarusteena on asennettu värivalomoduuli (tuotenro 94.2761).

Kun saunalaitteisto kytketään päälle tai pois tilasta riippumatta, syttyy tai sammuu myös värivalo.
Lisäksi värivalo voidaan kytkeä päälle tai pois koskettamalla värivalolaitetta
myös saunalaitteiston muista toiminnoista riippumatta.

Asetukset
Valittavissa:
• Koskettamalla yli 3 sekunttia värivaloa näytössä.
.
• Valinta ohjevalikossa

Värin vaihtuminen
Punainen - keltainen - vihreä - sininen.
asettaa symbolista.

/

Värin kesto voidaan

1 - 10 minuuttia

punainen jatkuva valo

keltainen jatkuva valo

vihreä jatkuva valo

sininen jatkuva valo

FIN
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Lisävarusteena asennetussa värivalomoduulissa
EmoLux-liitännällä (tuotenro. 94.5152).

valkoinen jatkuva valo

keltainen jatkuva valo

punainen jatkuva valo

vihreä jatkuva valo

sininen jatkuva valo

1

min

4

min

Värin vaihtuminen
punainen - keltainen - vihreä - sininen Värin kesto 1 min.
Värin vaihtuminen
punainen - keltainen - vihreä sininen Värin kesto 4 min.
Jatkuva
värin vaihtuminen

auringonnousu

20
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Pääkäyttäjävalikko
Pääkäyttäjävalikossa asetetaan perusparametrit, joita muutetaan vain harvoin myöhemmin. Tässä tehtävät asetukset pitää harkita tarkkaan.
Näiden asetusten suojaamiseksi asiattomalta tai tahattomalta muuttamiselta valikko on
suojattu KOODI-numerolla.

Pääkäyttäjävalikon kutsu
Kosketa nyt alhaalla oikealla olevaa
meropainikelohko.

symbolia noin 3 sekunnin ajan, näyttöön tulee nu-

> 3 sekunttia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

?

Syötä tässä luku

20 : 0 3

483 ja vahvista syöttö painikkeella

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

0
Laite siirtyy pääkäyttäjävalikkoon

?

20 : 0 3

FIN
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Tässä sinulla on seuraavat asetusmahdollisuudet:

Tuuletin
Valittavissa:
• Valinta pääkäyttäjävalikossa
• Valinta ohjevalikossa .

.

tuuletin pois päältä

1/3 teho

2/3 teho

täysi teho

Jälkitäyttöaika vedenpuutteessa
Valittavissa:
• Valinta pääkäyttäjävalikossa
• Valinta ohjevalikossa .

.

Kun kiuas ilmoittaa vedenpuutteen (virheilmoitus „E510“), sinulla on tässä asetettu aika (turvallisuussyistä maksimissaan 5 minuuttia), jona aikana voit lisätä
vettä.
Ota huomioon, että laitteen osat voivat olla kuumia ja jälkitäytössä saattaa muodostua paljon höyryä. !!!Palovammavaara!!!
Jos vedenpuuteilmoitus on kauemman kuin asetttu aika, ohjauslaite kytkee koko
saunalaitteiston pois päältä.
Näyttöön tulee virheilmoitus „E511“.
Millä tavoin voit ottaa laitteiston uudelleen käyttöön, on esitetty kappaleessa virhenäytöt.

/
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0:00 - 5:00 min
FIN

Jälkilämmitys

Himmennys vaihekulmaohjauksella

Kostean käytön pois kytkeytymisen jälkeen
kiuas lämmittää "jälkilämmitysajan" "jälkilämmityslämpötilalla" saunatilan kuivaamiseksi.

Valitse tämä vaihtoehto, kun
haluat käyttää saunan valaisimessa hehku- tai halogeenilamppua.

Jälkilämmityslämpötila
Valittavissa:
• Valinta pääkäyttäjävalikossa
• Valinta ohjevalikossa .

.

Himmennys vaihekulmaohjauksella

Valitse tämä vaihtoehto, kun
haluat käyttää saunan valaisimessa energiansäästölamppua.
/

70 - 110° C

Jälkilämmitysaika
Valittavissa:
• Valinta pääkäyttäjävalikossa
• Valinta ohjevalikossa .

/

.

0:00 - 2:00 h

FIN
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Ohjevalikko

Pääset „Pääkäyttäjävalikosta“ koskettamalla

Valitse aluksi haluamasi kieli.

ohjevalikkoon.

Tässä selitetään symbolit lyhyesti.

?

Lüfter

d eu tsc h

italiano

en glis h

español

f ra n ç a i s

polski

Nachheizzeit

Nachheiztemperatur

nederlands

20 : 0 3

20 : 0 3

N a c h f ü l l ze i t b e i
Wa s s e r m a n g e l

Dimmer mit Phasenabschnittsteuerung
(Energiesparlampe)
Dimmer mit Phasenanschnittsteuerung
(Glühlampe/Halogen)

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

Ota yhteyttä myyjään.

E 510

Vedenpuute - jälkitäyttöaika

Veden lisääminen

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

Ota yhteyttä myyjään.

Tarkasta johdot ja anturi
Kulloisellakin anturilla on 20° huoneenlämpötilassa noin 1,9 k W
tarpeen vaatiessa vaihda anturi

FIN
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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.

26
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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). Laite on nyt kytketty kokonaan 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).

FIN
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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:

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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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

FIN
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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!

• 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!

FIN

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.
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