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Arvoisa asiakas,

olet hankkinut korkealaatuisen teknisen laitteen, 
jonka avulla nautit saunomisesta monien vuo-
sien ajan. Tämä kiuas on suunniteltu, testattu ja 
valmistettu voimassa olevien eurooppalaisten 
turvallisuusstandardien mukaisesti ja se on val-
mistettu laadunhallintastandardin DIN EN ISO 
9001: 2015 mukaisesti.

Nämä yksityiskohtaiset asennus- ja käyttöohjeet 
on laadittu sinun tiedoksesi. Kiinnitä erityistä 
huomiota tärkeisiin ohjeisiin ja sähköliitäntää 
koskeviin tietoihin.

Toivotamme sinulle virkistävää rentoutumista ja 
elämysrikkaita saunahetkiä.

Määräystenmukainen käyttö
Tämä kiuas on tarkoitettu yksinomaan yksity-
isten tai kaupallisten käyttötilojen (julkisten 
saunojen) lämmittämiseen yhdessä vastaavan 
ohjauslaitteen kanssa.

Tätä pidemmälle menevää käyttöä pidetään 
ei-määräystenmukaisena! Määräystenmukai-
nen käyttö sisältää myös ohjeistettujen olevien 
käyttö-, huolto- ja kunnossapitotöiden suorit-
tamisen.

Valmistaja ei ole vastuussa poikkeavista, luvat-
tomista muutoksista ja niistä aiheutuvista va-
hingoista; muutosten tekijä on yksin vastuussa.

Yleisiä ohjeita
Tarkista ensin, onko kiuas saapunut perille va-
hingoittumattomana. Tee kuljetusvahingoista 
välittömästi ilmoitus kuljetusyritykselle, tai 
ota yhteyttä tuotteen sinulle toimittaneeseen 
yritykseen. 

 Huomaa, että saunan optimaalisen ilmastoinnin 
voi saavuttaa vain, jos tilan tulo- ja poistoilma, 
kiuas ja ohjausyksikkö on kaikki sovitettu yhteen.

Huomioi saunatoimittajan antamat tiedot.

Kiuas lämmittää saunaa kuuman ilman virtauk-
sen avulla. Ulkoilmaa imetään tuloilma-aukosta, 
ja se nousee lämpenemisen takia (konvektio) 
ja kiertää sitten tilassa. Osa käytetystä ilmasta 
poistuu tilan poistoilma-aukon kautta. Tämä 
tuottaa tyypillisen saunan ilmastoinnin, jossa 
saunan katon korkeudella saavutetaan noin 110 
°C lämpötila, joka laskee jalkojen alueelle n. 30–
40 °C:een tilan lämpötilagradientin takia. Siksi ei 
ole epätavallista, että esimerkiksi lämpöanturin 
ilmoittama lämpötila kiukaan yläpuolella on 
110 °C, mutta lämpömittari, joka on asennettu 
saunan seinälle noin 20–25 cm katon alapuo-
lelle, näyttää vain 85 °C. Pääsääntönä sopivalle 
kylpylämpötilalle on suurin lämpötila ylemmän 
lämpötilansäädön alueella välillä 80 °C–90 °C.

Huomaa, että korkeimmat lämpötila-arvot syn-
tyvät aina saunan ylimpään osaan ja että myös 
lämpötila-anturit ja lämpötilan suojarajoittimet 
on kiinnitettävä sinne ohjausyksikön asennusoh-
jeiden mukaisesti.

Ensimmäisellä lämmityskerralla voi ilmetä 
vähäistä hajun muodostumista, joka johtuu val-
mistusprosessien käyttöaineiden haihtumisesta. 
Sen jälkeen tuuleta tila ennen saunomista.
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Tärkeitä ohjeita

• Väärä asennus voi aiheuttaa tulipa-
lon! Lue nämä asennusohjeet huolellises-
ti. Kiinnitä erityistä huomiota mittoihin ja 
seuraaviin ohjeisiin.

• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja 
sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joi-
lla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai 
henkinen suorituskyky tai joilla ei ole tar-
vittavaa kokemusta ja tietoa, edellyttäen 
että heitä valvotaan tai heitä on opastettu 
laitteen turvalliseen käyttöön ja he ym-
märtävät siitä aiheutuvat vaarat. 

• Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki 
laitteella.

• Lapset ja kouluttamattomat henkilöt eivät 
saa suorittaa puhdistus- tai kunnossapito-
töitä.

• Kiukaan, ohjausyksikön ja muiden 
pysyvällä verkkoliitännällä varustettujen 
sähkölaitteiden asennuksen ja liitännän 
saa suorittaa vain sähköalan ammatti-
lainen. Tässä on huomioitava tarvittavat 
suojaustoimet erityisesti standardien 
VDE 0100 v. § 49 DA/6 ja VDE 0100 osa 
703/2006-2 mukaisesti.

• Kiuasta ja säätölaitetta saa käyttää vain 
saunatiloissa, jotka on valmistettu sopi-
vasta, vähän pihkaa sisältävästä ja käsit-
telemättömästä materiaalista (esim. poh-
joismaisesta kuusesta).

• Saunaan saa asentaa vain yhden, sopivalla 

lämmitysteholla varustetun kiukaan.

• Jokaisessa saunassa on oltava tuuletusau-
kot. Ilmanvaihtoaukkojen on aina oltava 
kiukaan takana, noin 5–10 cm lattian ylä-
puolella tai kuten asennusta käsitteleväs-
sä luvussa on kuvattu. Tuuletusaukkojen 
vähimmäismitat löytyvät taulukosta.

• Ilmanvaihto asennetaan aina seinän alao-
saan kohtisuoraan saunan kiuasta vasten. 
Ilmanvaihtoa ei saa sulkea. Ole hyvä ja 
huomioi saunan toimittajasi ohjeet.

• Kiukaan säätämiseen tai ohjaamiseen on 
käytettävä jotakin myöhemmin määritel-
lyistä ohjauslaitteista. Tämä ohjausyksikkö 
on kiinnitettävä sopivaan paikkaan tilan 
ulkopuoliselle seinälle; siihen liittyvä an-
turikotelo on kiinnitettävä saunan sisäo-
saan ohjausyksiköiden mukana toimitet-
tujen asennusohjeiden mukaisesti.

• Huomio: Kivitilan peittäminen tai 
täyttämättä jättäminen aiheuttaa tulipa-
lon vaaran.

• Ennen jokaista käyttöä on tarkistettava, 
että kiuas on turvallisessa kunnossa (var-
sinkin, jos sitä käytetään etänä).

•  Tarkasta saunatila aina, ennen kun 
käytät sitä! Varmista erityisesti, että mi-
tään esineitä ei ole sijoitettu kiukaan pääl-
le tai suoraan infrapunalähettimen eteen. 
Tulipalon vaara!
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• Huomio: Kiukaan korkeat lämpö-
tilat käytön aikana voivat aiheuttaa pa-
lovammoja, jos sitä kosketetaan.

• Kiukaita ei ole tarkoitettu asennettaviksi 
tai asennettaviksi kapeaan tilaan, penkin 
alle tai vinon katon alle, lukuun ottamatta 
erityisesti tätä tarkoitusta varten suunni-
teltuja malleja (katso luku Asennus).

• Älä käytä kiuasta ilmanottoaukon ollessa 
kiinni.

• Tilan valaistuksen ja siihen liittyvän asen-
nuksen on oltava standardiversion DIN EN 
VDE 0100 T 703 "roiskesuojattu" mukaisia. 
Siksi kiukaan yhteyteen saa asentaa vain 
saunavalon, jonka maks. teho on 40 W.

•  Saunan varusteet (kiuas, ohjausy-
ksikkö, valaistus jne.) saa kytkeä pysy-
västi sähköverkkoon vain paikallisesti 
hyväksytty sähköasentaja, jos laitteet 
asennetaan kiinteästi sähköverkkoon. 

• Kaikkien tilan sisäpuolelle sijoitettujen 
liitäntäjohtojen on oltava silikonijohtimia 
ja sopivia vähintään 170 °C ympäristön 
lämpötilaan. Jos kytkentäkaapelina käy-
tetään yksijohtimisia kaapeleita, ne on 
suojattava joustavalla metalliputkella, 
joka on kytketty suojajohtimeen. Liitäntä-
kaapelin vähimmäispoikkipinta-ala ja so-
piva saunatilan koko suhteessa kytkettyyn 
kuormitukseen kW:na on esitetty taulu-
kossa "Tekniset tiedot".

• Kiuasta asennettaessa on varmistettava, 
että kiukaan yläreunan ja saunan katon 
välistä pystysuoraa etäisyyttä noudateta-
an. Kiukaan alareunan ja lattian välinen 
etäisyys löytyy myös mittapiirrokses-
ta. Vapaasti seisovan kiukaan etäisyys 
määräytyy pohjan tai jalkojen mukaan. 

• Kiuasta ei saa sijoittaa lattialle, joka on 
valmistettu helposti syttyvästä materi-
aalista (esim. laminaatti tai synteettinen 
lattia). Keraamiset laatat ovat hyödyllisiä 
lattia-alueella.

• Saunatilan lattialämmitys nostaa lattian 
pintalämpötilaa.

• Etäisyys kiuassuojuksen sekä lauteiden ja 
muiden syttyvien materiaalien välillä löy-
tyy vastaavan kiukaan mitoitustiedoista. 
Kiukaan suojaritilän korkeuden on oltava 
suunnilleen sama kuin kiukaan etukor-
keus.

• Noudata myös saunatilan valmistajan oh-
jeita ja neuvoja.

•  Teräviä reunoja sisältäviä osia puh-
distettaessa on noudatettava asianmukai-
sia suojatoimenpiteitä.

• Vakioasennettu kiuas on asennuspaikka-
kohtaisesti varmistettava kaatumista va-
staan.

• Huomio: Heitä löylyvettä aina vain 
kivien alueelle.
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• Kun noudatat suomalaista sauno-
mistapaa, älä koskaan laita (saatavilla 
olevia) tuoksuja tai vastaavia astiaan. Tu-
lipalon vaara!

•  Kun suunnittelet saunaosastoa, var-
mista, että tilan ulkopuolella olevat koske-
tettavat lasipinnat eivät kuumene yli 76 °C 
lämpötilaan. Tarvittaessa on kiinnitettävä 
suojalaitteet.

• Huomaa, että korkeille lämpötiloille alttiit 
alueet voivat värjätä puuta.

Sähköliitäntä
Sähköasentaja voi suorittaa tämän työn il-
man lisäselvityksiä annetun kytkentäkaavi-
on ja vastaavaan ohjausyksikköön liimatun 
kytkentäpiirroksen mukaisesti.
Huomaa kuitenkin, että turvallisuussyistä vir-
tajohtimia ei saa asentaa näkyviin tilan sisä-
seinille. Useimmissa saunoissa tyhjät putket 
kaapelien asettamiseksi on siis jo työnnetty 
seinäelementtiin ilmanottoaukon asennuksen 
yhteydessä.

 Jos saunassasi ei ole tyhjiä putkia, poraa riit-
tävän suuri reikä tilan seinään välittömästi kiu-
kaan viereen kohtaan, jossa kaapeli tulee ulos 
kiukaasta, ja vedä kaapeli tämän reiän läpi tilan 
ulkopuolelle ja sitten ohjausyksikköön. Myös 
tilan ulkopuolella kaapeli, kuten kaikki muutkin 
liitäntäkaapelit (syöttöjohto verkkoon ja tilan 
valaistukseen), on suojattava vaurioilta esim. 
vetämällä ne asennusputkiin tai kiinnittämällä 
puiset peitelistat.

Kiuasta saa käyttää ajan esivalinnalla ja kau-
kosäätimellä* vain sopivan suojakannen tai 
muun turvalaitteen kanssa.
*Etäohjaus = laitteen asettaminen, ohjaaminen ja/tai 
säätäminen komennolla, joka voidaan suorittaa laitteen 
näkyvyysalueen ulkopuolella, jolloin käytetään siirtovä-
lineitä, kuten tietoliikennettä, äänitekniikkaa tai väylä-
järjestelmiä. (Tämä sisältää myös viikoittaiset ajastimet.) 
(Standardista EN 60335-1.)

 Huomio!

Arvoisa asiakas, voimassa olevien 
määräysten mukaan kiukaan sähköli-
itännän ja saunan ohjauksen saa asentaa 
vain valtuutetun sähköyhtiön asiantunti-
ja. 

Siksi haluamme huomauttaa, että taku-
uvaatimusten yhteydessä on toimitettava 
kopio asennuksen tekevältä sähköalan 
asiantuntijalta.

Ainoastaan   valmistajan alkuperäisiä va-
raosia saa käyttää takuun voimassaolon 
säilyttämiseksi.
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Lämmitysajan rajoitus -toiminto

Kaikissa saunan kiukaissa, lukuun ottamatta 
yleisiin saunoihin asennettuja ja henkilöstön val-
vonnassa olevia, on oltava IEC- ja EN-standardien 
mukainen ajastin, joka turvallisuussyistä erottaa 
kiukaan kaikki navat sähköverkosta. Tämä ajastin 
toteutetaan yleensä saunan ohjauslaitteissa. 
Ajastin on asennettava saunan ulkopuolelle eikä 
sitä saa olla mahdollista ohittaa.

• Julkisissa saunoissa kiukaan käyttöaikaa on 
rajoitettava siten, että lämmityselementei-
stä katkaistaan   virta vähintään 6 peräkkäi-
sen tunnin ajaksi 24 tunnin kuluessa.

• Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen laitteiden 
käyttöaika on rajoitettava 6 tuntiin ilman 
automaattista uudelleenkäynnistystä.

UL875:n (USA) mukaisesti tämän aikakytkimen 
on erotettava kiuas verkkovirran kaikista na-
voista viimeistään tunnin kuluttua, eikä se saa 
kytkeytyä uudelleen päälle.

Lämmitysajan rajoitus
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Tarkista, että kaikki toimitukseen kuuluvat osat ovat mukana. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä jäl-
leenmyyjään.

Toimitukseen kuuluu:

• 1 Kiuas ilman/*sisältäen höyrystimen

• Asennus- ja käyttöohjeet

Toimituksen sisältöa

Tekniset tiedot

Sähköliitäntä 400 V 3N AC 50 Hz

Kiukaan teho DIN-standardin mukaan 9,0 kW 12,0 kW 15,0 kW

Höyrystysteho/tilavuus (*Bi-O Max) 2,0 kW/8 l

saunatilan koko 9–14 m³ 14–18 m³ 18–25 m³

Ilmastointiaukon vähimmäismitat 35 x 6 cm 35 x 7 cm 35 x 9 cm

Paino ilman kiviä ja pakkausta 49 kg

Laitteen mitat KxLxS 92,5 x 50 x 50 cm

Kivimäärä ~60 kg (ei sisälly toimitukseen)

Lisäv.kytk. tarvitaan ei EmoTec-lisävirtakytkin LSG 09R

sopiva ohjauslaite
EOS Econ-sarja, Compact-sarja, EmoTec-sarja, 

EmoStyle-sarja, EmoTouch 3

Vuotovirta maks. 0,75 mA jokaiselle lämmitystehon kW:lle

Käyttöalue Käyttöön yksityisissä ja kaupallisissa saunatiloissa

Ohjauslaitteen sulakkeet 3 x 16 A

Lisävirtakytkimen sulake -- 3 x 16 A

Liitäntä verkko – ohjauslaite 5 x 2,5 mm²

Liitäntä verkko – lisäv.kytkin -- 5 x 2,5 mm²

Liitäntä ohjauslaite – kiuas 5 x 1,5 mm²

Liitäntä lisäv.kyt. – kiuas -- 5 x 1,5 mm²

Liitäntä ohjauslaite – lisäv.kyt. -- 4 x 1,5 mm²

Kaikki tiedot kaapelin poikkileikkauksista ovat vähimmäispoikkileikkauksia mm² kuparikaapeleille.
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Kytkentäkaavio (sisäjohdotus)
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 Huomio!  Liitä aina kiu-
kaan nollajohdin (N)!

Saunajärjestelmän kytkentäesimerkki EuroMax

9 kW

12–15 kW

4

Saunasteuergerät
Control unit
Boîtier de commande
Пульт управления

Saunaofen
Sauna heater
Poêle de sauna
Печь для сауны

5
5

Netz / Mains / Réseau / Сеть

Saunan ohjauslaite Saunan kiuas

400 V 3N AC

L1 L2 L3 N W V U N

Saunasteuergerät / Control unit /
Boîtier de commande / Пульт управления

U V W N PE (Gr)

Saunaofen / Sauna heater  
Poêle de sauna / Печь для сауны

max. 9 kW

Netz / Mains / Réseau / Сеть

3x16A
1,5²

2,5²

Sensor/
Limiter

Saunan ohjauslaite

Saunan kiuas

LSG  

5 5

5
4

5

4

Saunasteuergerät
Control unit
Boîtier de commande
Пульт управления

Saunaofen
Sauna heater
Poêle de sauna
Печь для сауны

Leistungsschaltgerät
Power extension unit
Extension de puissance
Блок расширения мощности

Netz / Mains / Réseau / Сеть

LisävirtakytkinSaunan ohjauslaite Saunan kiuas

fan light
L N L NL1 L2 L3 N W V U N WB N 3 4S1 S1 N

STB

Saunasteuergerät / Control unit /
Boîtier de commande / Пульт управления

Sensorbus

Saunabus

reserviert
Sensor

Limiter

3x
16

A

400 V 3N AC 

LSG EmoTec 09 R 

V N S1
L1 L2 L3 N N W V U

400 V 3N AC

3x
16

A

Saunaofen
Sauna heater

N  U   V   W N1 U1 V1 W1

WM

LisävirtakytkinSaunan ohjauslaite
Saunan kiuas
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12–15 kW

 Huomio!  Liitä aina kiu-
kaan nollajohdin (N)!

Saunajärjestelmän kytkentäesimerkki Bi-O Max

9 kW

NW
m

2000W
R1

W
b PE

2 kW

Höyrystin

4

Saunasteuergerät
Control unit
Boîtier de commande
Пульт управления

Saunaofen
Sauna heater
Poêle de sauna
Печь для сауны

5
5

Netz / Mains / Réseau / Сеть

3

4

optional

Saunan ohjauslaite Saunan kiuas

4

Saunasteuergerät
Control unit
Boîtier de commande
Пульт управления

Saunaofen
Sauna heater
Poêle de sauna
Печь для сауны

5

5
Netz / Mains / Réseau / Сеть

3

4

optional

5

5

4

LSG  
Leistungsschaltgerät
Power extension unit
Extension de puissance
Блок расширения мощности

LisävirtakytkinSaunan ohjauslaite Saunan kiuas

WB   WM     N

max. 3 kW

Verdampfer
Vaporizer

N   U  V   W
L1 L2 L3 N W V U N NWB WM

400 V 3N AC
Netz / Mains / Réseau / Сеть

3x16A

Saunasteuergerät / Control unit /
Boîtier de commande / Пульт управления

Saunaofen / Sauna heater  
Poêle de sauna / Печь для сауны

max. 9 kW

1,5²

1,5²

2,5²

Saunasteuergerät / Control unit /
Boîtier de commande / Пульт управления

Sensor/
Limiter Höyrystin

Saunan ohjauslaite

Saunan kiuas

fan light
L N L NL1 L2 L3 N W V U N WB N 3 4S1 S1 N

STB

Saunasteuergerät / Control unit /
Boîtier de commande / Пульт управления

Sensorbus

Saunabus

reserviert
Sensor

Limiter

3x
16

A

400 V 3N AC 

LSG EmoTec 09 R 

V N S1
L1 L2 L3 N N W V U

400 V 3N AC

3x
16

A

Saunaofen
Sauna heater

N  U   V   W N1 U1 V1 W1

WM

WB WM  N

max. 3 kW

Verdampfer
Vaporizer

LisävirtakytkinSaunan ohjauslaite
Saunan kiuasHöyrystin
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Tilan seinä

Kiuassuoja

Kuva 2

• Kytke liitäntäjohtimet kytkentäkaavion mu-
kaisesti. Kytkentäkaavio on kiinnitetty liitän-
täkotelon kannen sisäpuolelle.

• Kytke liitäntäkaapeli ohjausyksikköön. Nouda-
ta paikallisia ja kansallisia määräyksiä.

• Sulje liitäntäkotelo kannella ja välilevyllä ulko-
puolelta. Käytä tähän 2:ta peltiruuvia.

Asennus

Minimietäisyydet

Saunatilan sisäosan vähimmäiskorkeuden on 
oltava 1,90 m.

Kiuasta asennettaessa on varmistettava, että 
kiukaan yläreunan ja saunan katon välinen pys-
tysuora etäisyys on vähintään 90 cm ja vaaka-
suora (sivu)etäisyys kiukaan ja tilan seinän on 
vähintään 4 cm (kuva 1+2).

Kiukaan suojuksen sekä lauteiden ja muiden 
helposti syttyvien materiaalien etäisyyden kiu-
kaasta on oltava vähintään 4 cm. Kiukaan suo-
juksen korkeuden on oltava suunnilleen sama 
kuin kiukaan korkeus edessä.

Kiuas käytettäväksi yksityisissä ja kaupallisissa 
saunoissa.

Kiuas on suunniteltu 400 V 3N AC -liitäntäjän-
nitteelle saunan ohjauslaitteella kytkettäväksi.

m
in.

 19
0 c

m

92
,5 

cm

50 cm
4 cm

50 cm

min. 4 cm m
in.

 90
 cm

Ilma

50 cm4 cm 4 cm

50 cm

4 cm

Kuva 1

Tilan katto
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Höyrystimen kytkentäkaavio

Wb

N

Wm

PE

2000 W



W
b

NW
m

PE



Höyrystimen lämpövastus

Summeri

Termostaatti-
höyrystin

Wm = Vesi vähissä
Wb = Vesihaude

Turvallisuussyistä höyrystimen liitäntäkoteloon 
on rakennettu suojalämpötilarajoitin (STB). Jos 
höyrystin ei toimi, tarkista ensin STB. Tämä on 
laukeamisen jälkeen nollattava mekaanisesti.

Löysää tätä varten kiukaan valukansi ja avaa 
höyrystimen liitäntäkotelo. STB nollataan työn-
tämällä takana oleva tappi koteloon. On tun-
nuttava vastusta ja kuuluttava napsahdus.

Suojalämpötila-
rajoitin

Kuva 3

Yrttiastia

Höyryaukko

Kivikori

Suomalainen sauna -käyttö
Tässä käyttötavassa höyrystintä ei käytetä. On 
välttämätöntä varmistaa, että yrttiastiassa ei 
ole yrttejä tai esansseja, koska ne voivat syttyä 
palamaan ylikuumentuessaan. Lisää esansseja 
tai löylyuutteita veteen vain valmistajan ohjei-
den mukaisesti.

Heitettäessä löylyä saunomisen päättyessä, älä 
kaada vettä kauhasta kivien päälle liian nopeasti, 
jotta vesi haihtuu kokonaan ja siten saavutetaan 
täydellinen löylyefekti.
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 Älä koskaan kaada vettä hehkuvaan 
lämpövastukseen. Mahdollisen pa-

lovamman lisäksi lämpövastus voi vaurioi-
tua.

 Huomio!
Palovamman vaara höyryn poistoaukossa 
Laita höyrysaunan esansseja vain höyrys-
tysastiaan. Älä käytä saunan löylyveden 
uutteita!

 Terveysriskiä ei voida sulkea pois, jos 
lisätään vieraita aromeja tai muita li-

säaineita ilman kostuttamiseksi. Siksi emme 
suosittele näiden lisäaineiden käyttöä, ellei 
laitteen valmistaja tai saunatoimittaja ni-
menomaan suosittele niitä.
Jos veteen lisätään vahingossa lisäaineita, se 
johtaa yleensä veden kiehumiseen.

Tällöin vesi on tyhjennettävä ja kylmän säiliön 
sisäpuoli pestävä alkoholilla tai alkoholilla ko-
stutetulla liinalla. Jopa pienet esanssijäämät 
höyrystimen seinämässä muuttavat veden luon-
nollista rakennetta.

 Yrttipussien tai irtonaisten yrttien 
asettaminen niiden päälle voi ai-

heuttaa ylikuumentumista, varsinkin jos 
haihtumista ei ole. Ole varovainen sellaisten 
ohjausyksiköiden kanssa, joissa on jälkiläm-
mitys. Tulipalon vaara!
Turvallisuussyistä tulisi käyttää vain alumii-
nipusseissa olevia yrttejä.

Käyttö höyrystimen kanssa 
(vain kiuas, jossa on höyrystin)

Huuhtele höyrystin ennen ensimmäistä 
käyttökertaa ja täytä se sitten puhtaalla 

vedellä. 

Huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä 
kaikki vettä sisältävät komponentit ja liitännät 
on tarkistettava vuotojen varalta.

Höyrystimen lämpötilaa ja kosteutta säätelee 
ohjausyksikkö. Kosteusarvoa ohjataan joko an-
turin kohteen/todellisen vertailun avulla, tai se 
määräytyy aikajakson mukaan.

Huomaa, että tilan erilaisen lämpötilajakau-
mien vuoksi suhteelliset kosteusarvot vaihte-
levat huomattavasti. Kosteusmittarin ja ohjaus-
yksikön näyttö voivat tästä syystä olla varsin 
erilaisia.

Varmista, että varastosäiliössä on tarpeeksi vet-
tä.

Kun täytät höyrystintä niin varmista, että höy-
rystimestä tuleva vesi ei voi kiehua käytön ai-
kana.

Täytä siksi höyrystinsäiliö enintään neljä sentti-
metriä yläreunan alapuolelle tai näyttöpanee-
lin "Max"-merkkiin saakka.

Älä koskaan lisää veteen esansseja, eteerisiä 
öljyjä, suolaliuoksia tai yrttejä, vaan aseta ne 
höyrystimen kannen höyrystysastiaan.
Kuuman nousevan höyryn vapautuvat eteeri-
set öljyt jaetaan automaattisesti tilaan nouse-
van höyryn mukana.

Kun vesi on kulunut loppuun, kuuluu ääni-
merkki, joka ilmaisee veden puutteen. Jos 
haluat silti jatkaa kylpyäsi, voit lisätä vettä va-
rastosäiliöön sen jälkeen, kun ohjausyksikkö 
on asetettu asentoon "Stop" 5 minuutiksi tai 
asentoon "suomalainen sauna" 5 minuutiksi. 
Höyrystimen lämpövastusten on jäähdyttävä 
n. 5 minuuttia ennen täyttöä kylmällä vedellä.
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Höyrystimen kalkinpoisto
Tarkista veden kovuus vesilaitokselta. Jos ve-
den kovuusalue on I (0–8,4 °, saksalaiset ko-
vuusasteet) laite toimii yleensä ongelmitta ja 
kalkinpoisto on suoritettava vain tarvittaessa.

Jos veden kovuusalue on II–III (8,4–14 °, saksa-
laiset kovuusasteet), höyrystimelle on tehtävä 
kalkinpoisto ajoittain (kovuusasteesta riippu-
en).

Lisää tätä varten höyrystimen veteen val-
mistajan ohjeiden mukaan kodinkoneiden 
kalkinpoistoainetta, joka soveltuu alumiini-
säiliöille. Anna veden ja kalkinpoistoseoksen 
kiehua noin 10 minuutin ajan, ja anna sen sit-
ten jäähtyä. Jäähdyttämisen jälkeen tyhjennä 
seos höyrystimestä, ja huuhtele vähintään 
kaksi kertaa puhtaalla vedellä. Huomioi myös 
kalkinpoistoaineen valmistajan antamat tiedot.

 HUOMIO!
Laite on kytkettävä irti sähköverkosta kaik-
kien puhdistus- tai huoltotöiden ajaksi, osia 
tai lisävarusteita vaihdettaessa ja toiminta-
häiriöitä korjattaessa.
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Kiukaan suojakannen asennus

60

299

46

4x Ø 3,5 

1.

2.

94 4706

A

A

4 poraruuvia

Lisätietoja:
kaikki poraruuvit: kiukaan suojakannen ripustamiseen
kaikki metriset ruuvit: jousituksen katkaisukytkimelle
kaikki mitat mm

Vedä katkaisukytkimen ja uu-
nilinjan syöttöjohto vähintään 
30 mm etäisyydelle.
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Kiuaskivet
Kiuaskivet ovat luonnontuote. Tarkista kiuas-
kivet säännöllisin väliajoin. Kiuaskiviin voivat 
vaikuttaa erityisesti vahvat löylytuoksut, ja 
kivet hajoavat ajan myötä. Kysy tarvittaessa 
saunatoimittajaltasi.

Pese kiuaskivet huolellisesti juoksevan veden alla 
ja aseta ne kivitilaan niin, että ne eivät aiheuta 
liiallista painetta lämmityselementteihin ja että 
ilma pääsee kiertämään kivien välistä.

Kivien määrä on riittävä tuottama-
an höyryvirtauksen, jossa haihtuu noin 
10 cl vettä/m³ saunan tilavuutta. Odota jokai-
sen löylyveden heittämisen jälkeen noin 10 
minuuttia enne seuraavaa lisäystä. Vasta sen 
jälkeen kiuaskivet ovat jälleen lämmenneet ri-
ittävästi.

Suosittelemme päivittäisessä käytössä kaupal-
lisessa toiminnassa tarkistamaan kivet 2–3 ku-
ukauden välein ja asettelemaan ne uudelleen.
Yksityiskäytössä kivet on tarkastettava ja la-
dottava uudelleen vähintään kerran vuodessa.

 Huomio! Tulipalon vaara. 
Älä koskaan lisää löylyveteen enempää tu-
oksuainetta tai eteeristä öljyä kuin valmi-
staja on ohjeistanut. Älä koskaan käytä alko-
holia tai laimentamattomia tiivisteitä. 

Huolto ja puhdistus
Tämä kiuas on valmistettu korroosiolta suoja-
tusta materiaalista. Ylläpitämällä ja hoitamalla 
kiuasta voit nauttia siitä pitkään. Varmista, että 
aukot ja säteilylevyt ilmareiteillä ovat aina va-
paat. Nämä voivat helposti tukkeutua nukasta 
ja pölystä, kun raitista ilmaa imetään sisään. 
Tämä rajoittaa kiukaan ilmankiertoa ja voi ai-
heuttaa sallittua korkeampia lämpötiloja.

Puhdista tai tee kalkinpoisto laitteista tarpeen 
mukaan. Ota yhteys saunamyyjään tai valmi-
stajaan, jos havaitset vikoja tai kulumisen merk-
kejä.

Jos et käytä saunaa pitkään aikaan, niin var-
mista ennen uutta käyttöä, ettei kiukaan tai 
höyrystimen päällä ole liinoja, puhdistu-
saineita tai muita esineitä.

 Huomaa seuraava!
Älä pinoa kiviä tiiviisti kiukaan kivisä-
iliöön, vaan aseta ne väljästi niin, että 
kuuman ilman virtaamiseen on mah-
dollisimman paljon tilaa. Kivet eivät saa 
aiheuttaa liiallista painetta lämmitysele-
mentteihin tai kiilautua niiden väliin.
Poista kivet kiukaasta vasta niiden jääh-
dyttyä.
Ei voida sulkea pois sitä, että kuumat 
kivet tai niiden osat putoavat kivitilasta. 
Tulipalon vaara!
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Kiukaan asennuksessa on noudatettava 
standardia DIN VDE 0100, osa 703!
Nykyisessä versiossaan, joka on voimassa hel-
mikuusta 2006, tämä standardi antaa seuraa-
van lausunnon kappaleeseen 703.412.05 
tehtyjen muutosten mukaisesti. Lainaus:

Kaikille saunan virtapiireille, kiukaan lämmityspi-
iri poislukien, on annettava lisäsuojaus yhdellä 
tai useammalla vikavirtasuojalaitteella (RCD), 
jonka nimellisvirta on enintään 30 mA.

Standardin EN 60335-1 DIN (VDE 0700 osa 1): 
2012-10 kohdassa 13.2 todetaan:

Vuotovirta ei saa ylittää seuraavia arvoja käyt-
tölämpötilassa:

- suojausluokan I kiinteille lämmityslaitteille 0,75 
mA; tai 0,75 mA/kW nimellistehonkulutus sen 
mukaan, kumpi näistä on suurempi, maksimiar-
vo on 5 mA.

Jos kuitenkin on asennettu vikavirtasuojakytki-
met (”FI-schalter”), on varmistettava, ettei nä-
illä vikavirtasuojakytkimillä ole suojattu muilla 
sähkökuormia.

Nykytekniikan perusteella ei ole järkevää 
käyttää höyrytiiviitä, putkimaisia   lämmitysele-
menttejä saunan kiukaissa. Voi tapahtua, että 
lämmitysvastusten magnesiumoksiditäyte 
imee kosteutta ympäröivästä ilmasta höyryä 
diffusoivan silikonitiivisteen läpi, mikä joissakin 
tapauksissa voi laukaista FI-kytkimen. Tämä on 
fyysinen prosessi, joka ei ole valmistajan vika.

Tällöin kiuasta on lämmitettävä valvonnan 
alaisena asiantuntijan toimesta , kun vikavirta-
suojakytkimen toiminta ohitetaan. Kun kosteus 
noin 10 minuutin kuluttua on poistunut läm-
mitysvastuksista, vikavirtasuojakytkin voidaan 
kytkeä piiriin uudelleen!

Jos kiuasta ei käytetä pitkään aikaan, suositte-
lemme sen lämmittämistä noin 6 viikon välein, 
jotta lämmitysvastukset eivät kerää kosteutta.

Jos vikavirtasuojakytkin laukeaa käyttöönoton 
aikana, sähköasennus on tarkistettava.

Sähköasentaja on vastuussa lämmityslaitteiden 
oikeasta liitännästä, joten valmistaja ei ole siitä 
vastuussa!
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Tarvikkeet 
Lisäksi tässä kiukaassa sinulla on mahdolli-
suus käyttää kiinnityslaitetta lisä-wellness-vai-
kutusten saavuttamiseksi.

2. Varmista, että pultit ovat kokonaan upotet-
tu reikiin, jotta varmistetaan tukeva kiinni-
tys.

4. Aseta kiinnitystanko tuloputkeen. Varmista, 
että tangon kiinnityskaulus osoittaa eteen-
päin.   

 Yrttiastia tai tuoksuallas kiinnitetään sitten 
kiinnityskaulukseen

Huomaa näiden osien mukana toimitetut 
asennusohjeet.

Kiinnityskaulus

Näin voit ripustaa yrttiastian tai ottaa tuok-
sukylvyn. Valukannen reunuksen takana on 2 
kiinnitysreikää. 

1. Kiinnitä kolmiomainen runko alemmilla 
kiinnitysruuveilla näihin reikiin. 

Tuloputki

Kiinnitystanko

Tuoksuallas

Yrttiruukku

3. Aseta tuloputki pultilla kolmiomaisen ke-
hyksen ylemmän poikkipalkin reikään, jotta 
sitä voidaan kääntää.
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  Huomio!
Kiinnityslaite lämpenee saunan ollessa 
toiminnassa. Älä koskaan kosketa laitetta 
saunan ollessa toiminnassa tai pian sen 
jälkeen – palovamman vaara.

Älä koskaan laita kuivia yrttejä tai 
teepusseja lisävarusteille – tulipalon 
vaara.

Pidä astiaan asetetut osat (esim. 
sitruunaviipaleet) aina kosteina – lisää 
siksi vettä säännöllisesti.

Käytä aina vettä täytettäessä sopivaa 
astiaa, esim. mittakuppi tai vastaava – 
palovammojen vaara!

Yrttiruukku – Design-pidike

Yrttiruukku

Pidike

Syöttöholkit
Saunan kiuas 
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Huollon osoite
EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1

35759 Driedorf
Germany

Puh.: +49 (0)2775 82-514
Faksi: +49 (0)2775 82-431

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

Ostopäivä:

Myyjän leima ja allekirjoitus:

Kierrätys

Säilytä tämä osoite yhdessä asennusohjeiden kanssa.

Jotta voimme vastata kysymyksiisi nopeasti ja ammatti-
taitoisesti, anna meille aina tyyppikilvessä mainitut tie-
dot, kuten tyyppimerkintä, tuotenumero ja sarjanumero.

Laitteet/lamput, joita ei enää käytetä, on kier-
rätettävä erityisessä keräyspisteessä direktiivin 
2012/19/EU tai ElektroG-määräysten mukaise-
sti. Niitä ei saa hävittää kotitalousjätteenä.
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I. Soveltamisala

Näitä käyttöehtoja sovelletaan palveluihin, mukaan lukien 
reklamaatioiden tarkistus ja korjaus, ellei yksittäisissä 
tapauksissa kirjallisesti ole toisin sovittu. Seuraavat ehdot 
ovat yksinomaisesti määrääviä kaikissa – myös tulevissa – 
oikeudellisissa suhteissamme. Emme tunnusta asiakkaan 
näiden ehtojen kanssa ristiriitaisia   ehtoja, ellemme erity-
isesti hyväksy niitä kirjallisesti. Asiakkaan ehdot yleisiin 
ehtoihin tai tilauksen vahvistukseen liittyen on täten ni-
menomaisesti todettu pätemättömiksi. Tilausvahvistusten 
tai toimitusten hyväksyminen ilman varauksia ei tarkoita 
tällaisten ehtojen tunnustamista. Tytäryhtiösopimukset ja 
muutokset edellyttävät kirjallista vahvistusta.

II. Kustannukset

Asiakas vastaa seuraavista palvelun käsittelyn kustan-
nuksista: 

• Purkaminen/asennus, sekä sähköinen irrotus/asen-
nus.

• Kuljetus, postimaksu ja pakkaus.

• Toiminnan testaus ja vianmääritys, mukaan lukien 
testaus- ja korjauskustannukset.

Kolmansilta osapuolilta ei laskuteta.

III. Suoritusvelvoitteet/asiakkaan yhteistyö

Asiakkaan on tuettava maksutta valmistajaa palvelujen 
suorittamisessa. 

Takuuntapauksessa asiakas saa huoltoon tarvittavat 
varaosat veloituksetta. 

IV. Teknologian valmistajan työntekijöiden 

tekemä palvelun käyttöönotto

Jos huollon yhteydessä tekniikan valmistajan työntekijän 
on suoritettava työ paikan päällä, siitä on sovittava etu-
käteen. Jollei huollon pääasiallinen syy johdu tekniikan 
valmistajaan liittyvästä syystä, aiheutuneet kustannukset 
veloitetaan asiakkaalta huollon jälkeen, ja asiakkaan on 
maksettava ne kokonaan sovituilla maksuehdoilla.

V. Takuu

Takuu annetaan voimassa olevan lainsäädännön mukai-
sesti. Kaikki tuotteidemme pakkaukset on suunniteltu 
yleisrahdille (lava). Tässä vaiheessa huomautamme 
erityisesti, että pakkauksemme eivät sovellu erillisiin 
pakettipalvelujen toimituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa 
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä pakkauksesta 
erillisissä kuljetuksessa.

VI. Valmistajan takuu

Hyväksymme valmistajan takuun vain, jos asennus, 
käyttö ja huolto on suoritettu kattavasti valmistajan asiaa 
koskevien asennus- ja käyttöohjeiden tietojen mukaisesti.

• Takuuaika alkaa ostokuitin päivänä ja se on rajoitettu 
24 kuukauteen.

• Takuupalveluja tarjotaan vain, jos kyseisen laitteen al-
kuperäinen ostotodistus esitetään.

• Laitteeseen ilman valmistajan nimenomaista suostu-
musta tehdyt muutokset mitätöivät takuun.

• Takuu ei koske vikoja, jotka aiheutuvat valtuuttamat-
tomien henkilöiden suorittamista korjauksista tai toi-
menpiteistä tai laitteen väärästä käytöstä.

• Osana takuuvaatimusten esittämistä on annettava 
sarjanumero ja tuotenumero yhdessä laitteen nimen 
ja täydellisen vian kuvauksen kanssa.

• Tämä takuu kattaa viallisten laitteen osien hinnan, 
lukuun ottamatta tavallisia kulutusosia. Kulutusosiin 
kuuluvat lamput, lasiosat, putkimainen lämmitysele-
mentti ja kiuaskivet.

• Takuun puitteissa saa käyttää vain alkuperäisiä vara-
osia.

• Ulkopuolisten yritysten huoltokäynnit edellyttävät 
kirjallista tilausta huolto-osastoltamme.

• Asiaankuuluvien laitteiden lähettäminen huolto-osas-
tollemme tapahtuu asiakkaan kustannuksella.

• Sähköasennukset ja muut asennustyöt, myös huollon 
ja vaihdon yhteydessä, suoritetaan asiakkaan kustan-
nuksella, eikä tekniikan valmistaja ole niistä vastuussa.

Tuotteistamme tehdyt reklamaatiot on ilmoitettava va-
stuulliselle jälleenmyyjälle, ja ne käsitellään vain kyseisten 
organisaatioiden kautta.

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi sovelletaan tekniikan 
valmistajan yleisiä ehtoja voimassa olevana versionaan, 
joka on luettavissa osoitteessa www.eos-sauna.com/agb.
Ajankohta: 08/2018

Yleiset palvelun käyttöehdot (Allgemeine Servicebedingungen, ASB)


