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1 Yleiset turvallisuusohjeet
1.1  Turvallisuusvaiheet
Turvallisuusohjeet ja tärkeät käyttöhuomautukset on luokiteltu 
standardin ANSI Z535.6 mukaisesti. Tutustu seuraaviin käsitteisiin 
ja symboleihin:

VAARA
Vaara
viittaa vaaratilanteeseen, joka aiheuttaa kuoleman, jos turvalli-
suusohjeita ei noudateta.

VAROITUS
Varoitus 
viittaa vaaratilanteeseen, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan 
vamman, jos turvallisuusohjeita ei noudateta.

HUOMIO
Huomautus 
viittaa vaaratilanteeseen, joka voi aiheuttaa kevyen tai keskivaka-
van vamman, jos turvallisuusohjeita ei noudateta.

HUOMAUTUS
Ohje
viittaa vaaratilanteeseen, joka voi aiheuttaa laitteen vaurioitumi-
sen, jos turvallisuusohjeita ei noudateta.
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1.2  Asennus ja kokoonpano
Nämä asennusohjeet on tarkoitettu koulutetuille am-
mattilaisille, jotka tuntevat asennuspaikan sähköasen-
nuksia koskevat lait ja määräykset. Noudata 
asennuksen, asetuksen ja käyttöönoton aikana seuraa-

via yleisiä turvallisuusohjeita. 

Hengenvaara ja palovaara 
Jos sähköasennus on asiaankuulumaton tai virheellinen, aiheutuu 
sähköiskun ja tulipalon aiheuttama hengenvaara. Tämä vaara on 
olemassa myös asennustöiden päätyttyä.
 Teho-osien ja muiden kiinteällä verkkoliitännällä varustettujen 

sähköisten käyttövälineiden sähköasennuksia saavat suorittaa 
vain koulutetut sähköalan ammattilaiset, jotka työskentelevät 
valtuutetussa sähköasennusyrityksessä.

 Noudata VDE 0100 osan 701 määräyksiä.
 Irrota laite kokonaan verkosta kaikkien asennus- ja korjaustöi-

den ajaksi.
 Laitteen kotelon saa irrottaa vain alan ammattilainen.
 Älä asenna käyttöelementtejä, teho-osia ja moduuleja suljettui-

hin kytkentäkaappeihin tai suljettuun puukoteloon.
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Ylikuumenemisen aiheuttama palovaara
Ilman ylikuumenemissuojaa asennetut infrapunasäteilijät tai läm-
mityskalvot voivat aiheuttaa kaapin ylikuumenemisen ja tulipalon. 
Määräystenmukaisessa käytössä tai virhetilanteessa palavien 
osien lämpötila ei saa kohota yli 140 °C asteeseen.
 Asenna vain infrapunasäteilijöitä tai lämmityskalvoja, joista ei 

aiheudu niiden rakenteen ja asennustilanteen perusteella palo-
vaaraa määräystenmukaisessa käytössä. Vaihtoehtoisesti voi-
daan käyttää infrapunasäteilijöitä tai lämmityskalvoja, joissa on 
standardin EN 60335-2-53 mukainen ylikuumenemissuoja. 

 Asenna tarvittaessa suojalämpötilan rajoitin (STB). 
  Noudata infrapunasäteilijän tai lämmityskalvon valmistajan 

turvallisuus- ja asennusohjeita.
 Noudata kaapin valmistajan turvallisuus- ja asennusohjeita.

1.3  Käyttäjän perehdytys
Infrapuna- tai saunahuoneen käyttäjälle on kerrottava käyttöön-
oton yhteydessä seuraavat yleiset turvallisuusohjeet. Käyttöohjeet 
on annettava käyttäjälle.

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara
Jos korjaus on asiaankuulumaton, aiheutuu sähköiskun ja tulipa-
lon aiheuttama hengenvaara. Tämä vaara on olemassa myös töi-
den päätyttyä.
 Laitteen kotelon saa irrottaa vain alan ammattilainen.
 Korjauksia ja asennuksia saa suorittaa vain koulutettu ammatti-

lainen. 
 Irrota laite kokonaan verkosta kaikkien korjaustöiden ajaksi.
 Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia.
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Palo- ja palovammavaara
Kosketettaessa kuumia osia voi aiheutua palovammoja ihoon.
 Käyttäjän on tiedettävä ja osattava tunnistaa kuumat osat.
 Käyttäjän on tunnettava lämmitysajan asetukset ja niiden sää-

tömahdollisuudet.

Terveydelliset ongelmat
Infrapunasaunan tai saunahuoneen käyttäminen voi aiheuttaa 
terveydellisistä ongelmista kärsiville ihmisille vakavia terveyshait-
toja ja jopa kuoleman.
 Jos kärsit terveydellisistä ongelmista, kysy neuvoa lääkäriltä en-

nen infrapunasaunan tai saunahuoneen käyttämistä.

Laitevauriot liian pitkän käyttöajan vuoksi 
Kaupallisissa infrapunasaunoissa tai saunahuoneissa ympäristön 
liiallinen ilmankosteus voi aiheuttaa esinevahinkoja. 
 Yleisessä infrapunasaunassa tai saunatilassa lämmitysaika on 

määritettävä niin, että lämmityslaite kytkeytyy itse pois päältä 
tietyn ajan kuluttua.

 Jos lämmitys ei kytkeydy itse pois päältä, saunahuonetta on val-
vottava jatkuvasti.

 Tarkista tila ennen jokaista käynnistystä.
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Lasten ja henkisistä rajoituksista kärsivien henkilöiden 
laitteen käyttäminen
Lapset ja henkisistä rajoituksista kärsivät ihmiset saattavat joutua 
vaaratilanteeseen.
 Valvo lapsia varmistaaksesi, että he eivät leiki laitteella.
 Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käynnistää infrapunasaunan 

käyttöä.
 Yli 8-vuotiaat lapset saavat tehdä lämmitysajan asetuksia vain 

valvonnan alaisina.
 Henkilöt, joilla on henkisiä, fyysisiä tai sensorisia rajoituksia, saa-

vat käynnistää infrapunasaunan vain valvonnan alaisina tai kun 
heitä on opastettu laitteen käyttöön ja he ymmärtävät siihen 
liittyvät riskit.

 Lapset tai perehdyttämättömät henkilöt eivät saa suorittaa 
puhdistus- tai huoltotöitä.
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1.4  Standardit ja määräykset
Suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettu seuraavien standardien 
voimassa olevaa versiota. 
Lisäksi on huomioitu lämmitys-, sauna- ja höyrysaunalaitteiden asennusta 
ja käyttöä koskevat alueelliset määräykset. 

Standardi Nimike

DIN EN 60335-1 Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölait-
teet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

DIN EN 60335-2-30 Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölait-
teet. Turvallisuus. Osat 2–30: Erityiset vaatimukset huonei-
den lämmityslaitteille

DIN EN 60335-2-53 Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölait-
teet. Turvallisuus. Osat 2–53: Erityiset vaatimukset saunan 
lämmityslaitteille ja infrapunasaunoille

DIN EN 60335-2-96 Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölait-
teet. Turvallisuus. Osat 2–96: Erityiset vaatimukset pintojen 
lämmityslaitteille

DIN EN 55014-1 Elektromagneettinen yhteensopivuus – vaatimukset kotita-
louslaitteille, sähkötyökaluille ja vastaaville sähkölaitteille – 
Osa 1: Häiriösäteily

DIN EN 55014-2 Elektromagneettinen yhteensopivuus – vaatimukset kotita-
louslaitteille, sähkötyökaluille ja vastaaville sähkölaitteille – 
Osa 2: Häiriönsieto
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Tunnistaminen

2 Tunnistaminen
Tässä luvussa kuvataan käyttöelementit, joiden avulla voit ohjata SBM-IR 
Modul -moduulia saunahuoneessa tai infrapunasaunassa. 

2.1  Käyttöelementit
SBM-IR Modul -moduulia voi käyttää jollakin seuraavista käyttöelemen-
teistä: 

 EmoTec, EmoTec IR (alkaen ohjelmistoversiosta R. 3.45)

 EmoStyle, InfraStyle (alkaen ohjelmistoversiosta R. 3.45)

 EmoStyle i, InfraStyle i (alkaen ohjelmistoversiosta R. 3.45)

 EmoTouch 3 (myös SteamRock Premium) (alkaen ohjelmistoversiosta R. 
2.06)

Tarkista käyttöelementin ohjelmiston versio. Päivitä ohjelmisto, jos versio 
ei vastaa yllä mainittuja määräyksiä.
Käyttöelementit eivät sisälly SBM-IR Modul -moduulin toimitukseen.
Tässä käyttöohjeessa kuvataan vain käyttöelementtien IR-asetukset.
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2.2  Määräystenmukainen käyttö
SBM-IR Modul on tarkoitettu infrapunalämmityssäteilimien ja -lämmitys-
kalvojen (IR-säteilimet) käyttöön. Käyttöelementtien avulla voit ohjata kaa-
pin lämpötilaa ja IR-säteilimien tehoa.

Ennakoitavissa olevat virheelliset käyttötavat
Ennakoitavissa olevia virheellisiä käyttötapoja ovat erityisesti:

 Infrapunalämmityskalvoissa ei ole integroitua lämpötila-anturia ja yli-
kuumenemissuojaa.

 Ohjaus- ja anturijohtojen pistokkeet on liitetty väärin.

 Kaapin osoitteet on ohjelmoitu väärin. 

 Kiuasta käytetään tutustumatta turvallisuusohjeisiin tai noudattamatta 
niitä.

 Käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita ei noudateta.

 Käyttö tapahtuu sen jälkeen, kun moduulille on tehty teknisiä tai muita 
muutoksia.

 Laitetta käyttävät lapset tai henkilöt, joiden henkiset kyvyt ovat rajoittu-
neet ja joita ei ole opastettu laitteen käyttöön.

1 Yleiset turvallisuusohjeet,   6
Lisätietoja on asennusohjeessa SBM-IR Modul.
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3 Käyttö
Kaikki kaapin säädöt suoritetaan käyttöelementin kautta. Käyttöönoton 
yhteydessä on määritettävä vähintään yksi kaappi. 
Infrapunasäteilijöitä ja -lämmityskalvoja kutsutaan jatkossa yhteisnimik-
keellä IR-säteilijät. 
Jotta kaapin voi ottaa käyttöön asennetun IR-säteilijän avulla, kaappi on 
kytkettävä päälle käyttöelementin avulla. Jos näytössä ei näy mitään, teho-
osa saattaa olla kytketty pois päältä. 
Teho-osan ja moduulin vasemmalla puolella on sammutuskäyttökytkin. 
Molemmat käyttökytkimet on kytkettävä päälle, jotta ohjaus on mahdol-
lista.

3.1  IR-ohjauksen määritys
Ohjaus voidaan määrittää vasta, kun IR-säteilijät on asennettu ja liitetty. 
Seuraavassa näytetään IR-säteilijöiden määritys. Täydellinen määritys on 
kuvattu käyttöelementtien ohjeissa. 
Sinun on tunnettava käytön perusvaiheet, esim. siirtyminen valikoissa ja 
alivalikoissa sekä asetuksien syöttäminen ja tallentaminen. 

Asento I: 
Teho-osa on kytketty päälle.
Teho-osa on valmiustilassa käyttövalmiina.

Asento 0: 
Teho-osa on kytketty kokonaan pois päältä. 
Joissakin piirikortin osissa on virta.

Asento II: 
Kaapin valo on kytketty päälle, teho-osa on kytketty pois päältä. 
Asetus huolto- ja puhdistustöitä varten. 
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Symbolit
IR-säteilijän määritystä varten ovat käytettävissä seuraavat symbolit.

Jokaisen symbolin voi määrittää vain kerran. 

3.2  IR-säteilijän säätö
IR-säteilijälle voidaan valita kaksi käyttötapaa. 
Käyttötavan avulla voit määrittää, miten IR-säteilijää voi käyttää: intensitee-
tin ja/tai lämpötilan avulla.

Etuosa keskeltä Etuosa oikealla

Etuosa vasemmalla Takaosa keskeltä

Takaosa vasemmalla Takaosa oikealla

Jalka Kansi

Alusta Oikeanpuoleinen sivu

Vasemmanpuoleinen sivu IR-ryhmä 1

IR-ryhmä 2 IR-ryhmä 3

IR-ryhmä 4 IR-ryhmä 5

IR
A1

IR
A2

IR
A3

IR
A4

IR
A5
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Käyttötapa IR-intensiteetti
Intensiteetti-käyttötavassa on mahdollista valita seuraavat asetukset läh-
döille IR-1–IR-3:

Käyttötapa IR-lämpötila
Lämpötila-käyttötavassa on mahdollista valita seuraavat asetukset läh-
döille IR-1–IR-3:

IR-3-kytkentälähdön liitäntää ei säädetä IR-säteilijän lämpötilan mukaan, 
vaan se kytketään pois päältä 70°:n huonelämpötilassa. Kalvo-käyttöta-
vassa säädetään huonelämpötila-anturin avulla.
Huomioi, että intensiteetin ja lämpötilan asetuksilla on tietty vaikutus läm-
mitysajan kestoon. 

Käyttötapa Lämpötila Intensiteetti

Huonelämpötila säädettävissä lämpötila-
anturilla
Säteilijä lämmittää, kunnes lämpötila on saa-
vutettu

kaikki kanavaryh-
mät auki 100 %

Huonelämpötilan hidas nousu kanavaryh-
mien intensiteetin yläpuolelle 

säädettävissä kana-
varyhmää kohden

Kalvot 
IR-3:ssa

Säteilijä 
IR-3:ssa

Kalvo 
IR-1:ssä ja 
IR-2:ssa

Säteilijä 
IR-1:ssä ja 
IR-2:ssa

Intensiteetin asetus

x x 0% tai 100%

x 20% – 100%, 
2%:n vaiheissa

x 15, 25, 33, 50, 66, 75, 
100%

Kalvo 
IR-1, IR-2, IR-3

Säteilijä 
IR-1, IR-2, IR-3

Relelähdön 
säätökäyttäytyminen

x vain IR-1 ja IR-2 Säätö lämpötilan (tavoite) 
avulla

x Poiskytkentä > 70 °C

°CIR

IR
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3.3  EmoTouch 3
Graafinen käyttöliittymä näyttää valinnasta riippuen erilaisia symboleja, 
joita käytetään seuraavasti: 

Kun näyttöä ei ole kosketettu 10 sekuntiin, näyttö siirtyy aloitusnäyttöön 
(valmiustila).

 Tallentamattomat asetukset menetetään. 

 Päivämäärä ja kellonaika pysyvät tallennettuina, jos integroitu akku on 
koskematon. Kaikki muut asetukset tallennetaan pysyvästi. 

Laajennusmoduulit tai lisälaitteet tunnistetaan uudelleenkäynnistyksen 
jälkeen ja näytetään kaapin kuvassa tai alivalikoissa asianmukaisilla sym-
boleilla. Käyttö ja asetukset ovat käytettävissä eri tasoilla: 

Kaapin kuvan lyhyt napautus: toiminto otetaan käyttöön tai pois käytöstä.
Alivalikon lyhyt napautus: symboli valitaan.
Uusi napautus: valinta vahvistetaan.
Pitkä painallus: alivalikko avautuu.
Napautus kaapin kuvan missä tahansa kohdassa: asetuksien näkyvissä 
oleva alivalikko suljetaan. 

Kaappi päälle/pois Asetukset

Jatka Palaa edelliseen valintaan tai 
alkuun

Valitse/vahvista Valitse/poista

Lisää arvoa 1 yksiköllä. Pienentää arvoa 1 yksiköllä.

Käyttötaso Yksityinen käyttö 

Yleinen käyttö Suorat asetukset

Laajennetut asetukset (PIN-koodilla)

Huoltotaso Huoltoteknikon asetukset (PIN-koodilla)
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3.3.1 Asetus käyttöönoton yhteydessä tai nollaamisen 
jälkeen

Käyttöönoton yhteydessä on määritettävä perusasetukset. Ohjelma ohjaa 
tarvittavien vaiheiden läpi. 
Jos et kosketa käyttöelementtiä 10 sekuntiin, näyttö siirtyy automaattisesti 
takaisin aloitusnäyttöön. Tallentamattomat asetukset menetetään. 

 Perusasetuksien määrittäminen

1 Kielen valinta ja vahvistaminen.

2 Kellonajan asetus ja vahvistaminen.

3 Päivämäärän asetus ja vahvistaminen. 

4 Käyttötavan määrittäminen ja vahvistaminen:

a)  Yksityinen käyttö 

b)  Yleinen käyttö 

 Näitä asetuksia koskevat erityiset turvallisuusmääräykset. Katso 
1.3 Käyttäjän perehdytys,   8

Jos käytät EmoTouch 3 -yksiköllä IR-kaapin lisäksi myös sauna- ja höyry-
kaappeja, tarvitaan lisävaiheita ensimmäiseen määritykseen, esim. kiukaan 
valinta, kaappinäkymät jne. Nämä vaiheet löytyvät kyseisen saunan tai 
höyrykylvyn teho-osan asennus- ja käyttöohjeista.
Voit valita ja säätää IR-intensiteetti- ja/tai IR-lämpötila-käyttötavat, kun 
kanavaryhmät määritetään. 
Katso 3.3.2 Kanavaryhmän määrittäminen,   18
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3.3.2 Kanavaryhmän määrittäminen
Asetukset määritetään yllä näkyvän esimerkin mukaisesti. 

 IR-kanavaryhmän määrittäminen 

1 Valitse kaappi.

2 Paina  3 sekunnin ajan.

3 Syötä koodi 5349 ja vahvista se. 

4 Paina  ja vahvista valinta.

0

1 2 3
4 5 6
7 8 9

C

Asetus

Koodi

1. kesäkuu 2019
08:44:40

IR

°C
UPDATE

IR

Asetukset

Infrapuna-asetukset

1. kesäkuu 2019
08:44:40
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5 Valitse kanava ja vahvista valinta.

 Varmista, että valittu kanava on määritetty piirikorttiin.

6 Valitse IR-säteilijän symboli ja vahvista valinta.

 Voit määrittää kunkin symbolin vain kerran. 

7 Määritä seuraava kanavaryhmä vastaavasti. 

A B C D E

Asetukset

Kanavan varaus

1. kesäkuu 2019
08:15:40

IR
A1

IR
A2

IR
A3

IR
A4

IR
A5

Asetukset

Peite kanava A

Takaosa keskeltä

1. kesäkuu 2019
08:15:40
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3.3.3 IR-käyttötavan määrittäminen
Asennuksen jälkeen voit säätää käyttötavan, lämpötilan ja/tai intensiteetin 
IR-kaappia kohden. Lisäksi voit määrittää IR-säteilijän kytkentähystereesin.
Seuraavat symbolit näkyvät valintaa varten. 

Käyttötapa IR-lämpötila:
IR-säteilijän lämpötilaa ja intensiteettiä kanavaa kohden voidaan sää-
tää.

Käyttötapa IR-intensiteetti:
IR-säteilijän intensiteettiä kanavaa kohden voidaan säätää. 

°CIR

IR
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 Käyttötavan määrittäminen

1 Paina IR-säteilijän symbolia 5 sekunnin ajan

2 Valitse ja vahvista käyttötapa.

a)  IR-intensiteetti. 

b)  IR-lämpötila. 

08:45:40
1. kesäkuu 2019

IR°CIR

Asetukset

Käyttötapa

1. kesäkuu 2019
12:45:40

IR

°CIR
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3.3.4 IR-lämpötilan määrittäminen
Voit säätää lämpötilaa vain, kun käyttötavaksi on valittu IR-lämpötila. 
3.3.3 IR-käyttötavan määrittäminen,   20
Voit säätää lämpötilaa myös laitteen ollessa käytössä. Se koskee kaikkia IR-
säteilijöitä. 
Pelkän infrapunakaapin huonelämpötila on rajoitettu 70 °C:een. Vaikka 
kaikki IR-säteilijät toimisivat täydellä teholla, tätä enimmäisarvoa ei voi ylit-
tää. 
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Käyttö

 IR-lämpötilan määrittäminen

1 Valitse kaappi.

2 Napauta IR-säteilijän symbolia.

3 Siirrä savupelti haluttuun lämpötilaan.

  Säteilijä asetetaan heti uuteen lämpötilaan. 

08:45:40
1. kesäkuu 2019

°C

Asetus

1. kesäkuu 2019
12:45:41

40
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3.3.5 Ir-intensiteetin määrittäminen
Voit säätää intensiteettiä vain, kun käyttötavaksi on valittu IR- tai IR-intensi-
teetti. 3.3.3 IR-käyttötavan määrittäminen,   20
Voit säätää IR-säteilijän intensiteettiä laitteen ollessa käytössä. Se koskee 
aina yhtä kanavaryhmää.

 IR-säteilijän intensiteetin määrittäminen

1 Valitse kaappi.

2 Napauta IR-säteilijän symbolia.

3 Napauta tarvittaessa , jotta voit vaihtaa intensiteetin asetusta.

 Näyttö alkaa ensimmäisestä kanavaryhmästä. 

08:45:40
1. kesäkuu 2019

°C

Asetus

Infrapuna - lämpötila

1. kesäkuu 2019
12:45:41

40
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Käyttö

4 Siirrä savupelti haluttuun intensiteettiin.

 Valitun kanavaryhmän symboli näytetään säätimen yläpuolella. 
 IR-3-liitännän säteilijöille voidaan valita vain 0% tai 100%, kalvoille 

20%–100%. 

 Kanavaryhmän säteilijät siirtyvät heti uuteen asetukseen. Tällöin niitä 
ei säädetä tavoitelämpötilan perusteella. 

5 Napauta tarvittaessa , jotta voit siirtyä seuraavaan kanavaryhmään.

Asetus

Infrapuna - voimakkuus

1. kesäkuu 2019
08:45:41

70

Asetus

Infrapuna - voimakkuus

1. kesäkuu 2019
12:45:41

70
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3.3.6 IR-lämpötilan kytkentähystereesi
Huoltoasetuksista voit määrittää lämpötilalle lisäalueen, jolla IR-säteilijä 
kytketään päälle ja pois päältä. Se koskee kaikkia liitettyjä IR-säteilijöitä.
Esimerkki – tavoitelämpötila 46 °C ja hystereesi 4 K: 48 °C:ssa IR-säteilijä 
kytketään pois päältä ja 44 °C:ssa se kytketään päälle. 

 Hystereesin mukauttaminen

1 Paina  3 sekunnin ajan.

2 Syötä koodi 5349 ja vahvista se. 

3 Paina  ja vahvista valinta. 

4 Säädä ja vahvista arvo painikkeilla  ja .

 Arvoksi voidaan määrittää 1–5. 

3.4  EmoTec IR, InfraStyle, InfraStyle i
Kaikki toiminnot on määritettävä ennen käyttöönottoa. Tässä luvussa 
kuvataan kuitenkin vain IR-säteilijän asetukset. Laajennusmoduulit tai lisä-
laitteet tunnistetaan uudelleenkäynnistyksen jälkeen ja näytetään alivali-
koissa asianmukaisilla symboleilla. Käyttöelementtien täydellinen kuvaus 
on erillisessä käyttöohjeessa. 

3 K

Asetus

Kytkentähystereesi

1. kesäkuu 2019
09:16:42
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Käyttö

Käyttö EmoTec IR

 Käyttöelementti EmoTec

Käyttöä kuvataan seuraavilla symboleilla: 

Kun kääntöpainokytkintä ei ole kosketettu 15 sekuntiin, näyttö siirtyy aloi-
tusnäyttöön (valmiustila).

 Tallentamattomat asetukset menetetään. 

 Päivämäärä ja kellonaika pysyvät tallennettuina, jos integroitu akku on 
koskematon. Kaikki muut asetukset tallennetaan pysyvästi. 

A Näyttö C Kaapin valon kytkentä päälle/pois
B Kytkentä päälle/pois D Kääntöpainokytkin (Jog Dial)

 Päälle/pois Kääntöpainokytkin:
Käännä = valitse toiminto.

Valo päälle/pois Kääntöpainokytkin:
Paina = vahvista toiminnot ja asetukset.

09:51

B

A

C

D
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InfraStyle- ja InfraStyle i -käyttöelementtien käyttäminen

 Käyttöelementti InfraStyle i - D/H

Käyttöä kuvataan seuraavilla symboleilla: 

Kun näyttöä ei ole kosketettu 15 sekuntiin, näyttö siirtyy aloitusnäyttöön 
(valmiustila).

 Tallentamattomat asetukset menetetään. 

 Päivämäärä ja kellonaika pysyvät tallennettuina, jos integroitu akku on 
koskematon. Kaikki muut asetukset tallennetaan pysyvästi. 

InfraStyle i InfraStyle 
A Näyttö B Toimintopainikkeet

Napauta: toiminnon valinta ja 
vahvistaminen.

Toimintojen selaaminen taakse-
päin.

 Päälle/pois Toimintojen selaaminen eteen-
päin.

Valo päälle/pois Valitun toiminnon avaaminen.
Asetuksien tallentaminen. 

09:12 09:12

BA

B

A
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Käyttö

3.4.1 Asetus käyttöönoton yhteydessä tai nollaamisen 
jälkeen

Käyttöönoton yhteydessä on määritettävä perusasetukset. Ohjelma ohjaa 
tarvittavien vaiheiden läpi. 
Jos et käytä käyttöelementtiä 15 sekuntiin, näyttö siirtyy automaattisesti 
takaisin aloitusnäyttöön. Tallentamattomat asetukset menetetään. 

 Perusasetuksien määrittäminen

1 Kielen valinta ja vahvistaminen.

2 Kellonajan asetus ja vahvistaminen.

3 Päivämäärän asetus ja vahvistaminen. 

4 Käyttötavan valitseminen ja vahvistaminen:

a)  Yksityinen käyttö 

b)  Yleinen käyttö 

 Näitä asetuksia koskevat erityiset turvallisuusmääräykset. Katso 
1.3 Käyttäjän perehdytys,   8

Saunakaapissa tarvitaan lisävaiheita ensimmäisen määrityksen yhteydessä, 
esim. kiukaan valinta jne. Nämä vaiheet löytyvät kunkin saunan teho-osan 
asennus- ja käyttöohjeista.
IR-intensiteetti- ja/tai IR-lämpötila-käyttötavat on valittava ja säädettävä, 
kun kanavaryhmät määritetään. 
Katso 3.3.2 Kanavaryhmän määrittäminen,   18
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3.4.2 Kanavaryhmän määrittäminen
Asetukset määritetään yllä näkyvän esimerkin mukaisesti. 

 IR-kanavaryhmän määrittäminen

1  valitse ja pidä painettuna, kunnes koodin syöttö tulee näkyviin.

a) EmoTec: pidä kääntöpainokytkintä painettuna.

b) EmoStyle: pidä Enter-symbolia painettuna.

2 Syötä koodi 5349 ja vahvista se. 

 Aseta yksittäiset numerot ylös tai alas ja vahvista painamalla Enteriä. 
Vahvistetut numerot näkyvät vihreinä.

26

°C

IR
°CIR IR

Käyttötapa

09:01

26

°C

IR
°CIR IR

Asetus

09:01

Koodi

Asetus
Koodi

09:11

5349



SBM-IR Modul - Käyttöohje 31

Käyttö

3  valitse ja vahvista.

4 Valitse ja vahvista kanava.

5 Valitse ja vahvista kanavan varaus.

IR

°C

IR

Huolto

09:11

IR

Infrapuna-asetukset

09:16

A B C

D E

Kanavan varaus A

09:15

Kanavan varaus A

Lähtö ei ole varattu

10:45

Kanavan varaus A

Ohjauslähtö

10:45
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6 Valitse IR-säteilijän symboli ja vahvista valinta.

 Voit määrittää kunkin symbolin vain kerran. 

7 Määritä seuraava kanavaryhmä vastaavasti. 

3.4.3 IR-käyttötapa 
Asennuksen jälkeen voit säätää käyttötavan, lämpötilan ja/tai intensiteetin. 
Lisäksi voit määrittää IR-säteilijän kytkentähystereesin.
IR-säteilijälle voidaan valita kaksi käyttötapaa. 
Käyttötavan avulla voit määrittää, miten IR-säteilijää voi käyttää: intensitee-
tin ja/tai lämpötilan avulla.

Käyttötapa Lämpötila Intensiteetti

Huonelämpötila säädettävissä lämpötila-
anturilla
Säteilijä lämmittää, kunnes lämpötila on saa-
vutettu

kaikki kanavaryh-
mät auki 100 %

Huonelämpötilan hidas nousu kanavaryh-
mien intensiteetin yläpuolelle 

säädettävissä kana-
varyhmää kohden

A: Selkä keskellä

10:55

IR
A1

IR
A2

IR
A3

IR
A4

IR
A5

A: Selkä keskellä

10:55

°CIR

IR
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Käyttö

 Käyttötavan määrittäminen

1  valitse ja vahvista. 

2 Valitse ja vahvista IR-käyttötapa.

a)  IR-intensiteetti. Tällä käyttötavalla voit säätää IR-säteilijän 
intensiteettiä.

b)  IR-lämpötila. Tällä käyttötavalla voit säätää IR-säteilijän 
lämpötilaa ja intensiteettiä. 

 Valitusta Ir-käyttötavasta riippuen voit säätää nyt lämpötilaa ja/tai 
intensiteettiä.

°C

IR

26

°C

IR
°CIR IR

Käyttötapa

09:01

IR

°CIR
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3.4.4 IR-lämpötilan määrittäminen

 Lämpötilan säätäminen

1  valitse ja vahvista.

2 Lämpötilan asetus ja vahvistaminen.

3 Säädetyn lämpötilan vahvistaminen.

 Arvo tallennetaan ja näyttö palaa takaisin käyttötavan valintaan.

°CIR

26

°C

IR
°CIR IR

Käyttötapa

09:01 09:01

26

°C

IR
°CIR IR

Infrapuna - lämpötila

Lämpötila

Asetus
Käyttöasetus

Infrapunakäyttö

09:07

65°C
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Käyttö

3.4.5 Ir-intensiteetin määrittäminen

 IR-säteilijän intensiteetin määrittäminen

1  valitse ja vahvista.

2 Valitse ja vahvista kanava.

 IR-3-liitännän säteilijöille voidaan valita vain 0% tai 100%, kalvoille 
20%–100%. 

IR

26

°C

IR
°CIR IR

Käyttötapa

09:01

IR Intensität

09:01

26

°C

IR
°CIR IR

B: Selkä keskellä

09:05
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3 IR-säteilijän intensiteetin määrittäminen.

 Arvoa voi säätää 2%:n välein asteikolla 20%–100%. 
 IR-3-liitännän säteilijöille voidaan valita vain 0% tai 100%, kalvoille 

20%–100%. 

4 Säädetyn lämpötilan vahvistaminen.

 Arvo tallennetaan ja näyttö palaa takaisin käyttötavan valintaan.

 Kanavaryhmän säteilijät siirtyvät heti uuteen asetukseen. Tällöin niitä 
ei säädetä tavoitelämpötilan perusteella. 

5 Toista vaiheet 1–4 seuraaville kanaville. 

Infrapuna-voimakkuus (A)

Asetus
Infrapuna- voimakkuus

09:06

66%
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Käyttö

3.4.6 IR-lämpötilan kytkentähystereesi
Huoltoasetuksista voit määrittää lämpötilalle lisäalueen, jolla IR-säteilijä 
kytketään päälle ja pois päältä. Se koskee kaikkia liitettyjä IR-säteilijöitä.
Esimerkki – tavoitelämpötila 46 °C ja hystereesi 4 K: 48 °C:ssa IR-säteilijä 
kytketään pois päältä ja 44 °C:ssa se kytketään päälle. 

 Hystereesin mukauttaminen

1  valitse ja pidä painettuna, kunnes koodin syöttö tulee näkyviin.

a) EmoTec: pidä kääntöpainokytkintä painettuna.

b) EmoStyle: pidä Enter-symbolia painettuna.

2 Syötä koodi 5349 ja vahvista se. 

 Aseta yksittäiset numerot ylös tai alas ja vahvista painamalla Enteriä. 
Vahvistetut numerot näkyvät vihreinä.

26

°C

IR
°CIR IR

Käyttötapa

09:01

26

°C

IR
°CIR IR

Asetus

09:01

Koodi

Asetus
Koodi

09:11

5349
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3  valitse ja vahvista.

4 Säädä ja vahvista haluttu arvo.

 Arvo tallennetaan ja näyttö palaa takaisin laajennettujen asetuksien 
valintaan.

°C

Hystereesi

09:21

Hystereesi

Asetus
Kytkentähystereesi

09:22

3K
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Käyttö

3.5  Häiriöt 
SBM-IR Modul -moduulin käyttötilat ja häiriöt näytetään häiriöilmoituksina 
ja graafisina symboleina käyttöelementissä. 

Vika Syy Ratkaisu

Käyttöelemen-
tissä ei ole näyt-
töä

Ei jännitesyöttöä. Kytke teho-osa päälle.

Tarkista teho-osan verkko-
yhteys.

Tarkista sulakkeet. 

Tarkista verkko-osa.

IR-lämpötilaa ei 
voi säätää

Kanavia ei ole määritetty. Määritä kanavaryhmät. 

Yhteysvirhe Saunaväylää ei ole kytketty. Tarkista datajohto ja pisto-
keliitännät.

Hyppyjohdinta ei ole asetettu. Aseta JP1 ja JP2 liitännöille 
IR-1 ja IR-2. 

IR-moduulin liitäntä on irrotettu. Määritä kiukaan käyttötapa.

Kanavaryhmiä ei ole määritetty. Määritä kanavaryhmät.

IR-säteilijät eivät 
lämmitä.

Laitetta ei tunnisteta. Määritä moduulin laite-
osoite.

Kaappia ei näy-
tetä.

Kaappia ei tunnisteta. Tarkista ja määritä kaappi-
osoite. 
Tarkista liitäntäjärjestys. 

Lämpösulake 
lauennut.

Lämpötila liian korkea. Tarkista ylilämpötilan syy. 
Vaihda sulake.

Tuntematon 
virhe.

Käynnistä laite uudelleen.
Ota yhteyttä tekniseen asia-
kaspalveluun.

Ei väyläyhteyttä Liitetty liian monta lisämoduulia. Liitä IR-moduuli ja erillinen 
verkko-osa. 

Väyläyhteyden pistoketta ei ole 
liitetty.

Liitä pistoke. 

Väyläjohto vaurioitunut. Vaihda väyläjohto. 
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4 Yleiset palveluehdot 
(ASB, versio 08-2018)

I. Voimassaoloalue
Nämä palveluehdot koskevat palvelusuorituksia, kuten reklamaatioiden 
tarkistuksia ja korjauksia, ellei yksittäistilanteissa ole tehty kirjallisesti poik-
keavia sopimuksia. Vain seuraavat palveluehdot ovat määrääviä kaikissa –
myös tulevissa – oikeudellisissa suhteissamme.
Emme hyväksy tilaajan omia ehtoja, ellemme ole ilmaisseet niiden voimas-
saoloa erikseen kirjallisesti. 
Täten suljetaan nimenomaisesti pois toimeksiantajan yleiset liiketoiminta-
ehdot tai tilausvahvistuksen ehdot. Tilausvahvistuksien varaukseton hyväk-
syminen ei tarkoita kyseisten ehtojen hyväksymistä. Sivuhuomautukset ja 
muutokset edellyttävät kirjallista vahvistusta. 

II. Kustannukset
Toimeksiantaja vastaa seuraavista kuluista, jotka liittyvät palvelusuorituk-
seen:

 Purku/asennus sekä sähköasennus

 Kuljetus, toimitusmaksut ja pakkaaminen

 Toimintotarkastus ja vianetsintä, ml. tarkistus- ja korjauskulut

Kolmansille osapuolille ei lähetetä laskuja.

III. Suoritusvelvollisuudet / toimeksiantajan myötävaikutus
Toimeksiantajan on tuettava valmistajaa palvelusuorituksen toteuttami-
sessa maksutta.
Takuutapauksessa toimeksiantaja saa palvelutapaukseen tarvittavat vara-
osat maksutta.
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IV. Tekniikkavalmistajan työntekijän suorittama 
palvelutapahtuma
Mikäli tekniikkavalmistajan työntekijän on suoritettava palvelutapahtuma 
ehdottomasti paikan päällä, tästä on sovittava etukäteen.
Jos palvelutapahtuman pääasiallisen syyn aiheuttaja ei ole tekniikkaval-
mistaja, syntyneet kustannukset laskutetaan palvelutapahtuman jälkeen 
toimeksiantajalta, jonka on maksettava ne sovittuna maksuaikana koko-
naan.

V. Takuu
Takuu annetaan tällä hetkellä voimassa olevien oikeudellisten määräysten 
mukaisesti. Kaikki tuotteidemme pakkaukset on suunniteltu lähetettäväksi 
kappaletavarana (lavat). 
Haluamme nimenomaisesti mainita, että pakkauksemme eivät sovellu 
lähetettäväksi yksittäisinä toimituksina pakettipalvelun kautta. Valmistaja 
ei vastaa vahingoista, jotka syntyvät siksi, että pakkaukset on lähetetty 
ohjeiden vastaisesti yksittäislähetyksinä.

VI. Valmistajan takuu
Annamme valmistajan takuun vain, jos asennus, käyttö ja huolto on suori-
tettu kyseisissä asennus- ja käyttöohjeissa mainittujen valmistajan määrä-
yksien mukaisesti.

 Takuuaika alkaa ostotositteen päiväyksestä ja on yleensä 24 kuukautta.

 Toteutamme takuusuorituksia vain silloin, kun kyseisen laitteen ostoto-
site voidaan esittää.

 Jos laitteelle on tehty muutoksia, joille ei ole valmistajan nimenomaista 
hyväksyntää, kaikki takuuvaatimukset raukeavat.

 Takuuvaatimukset raukeavat myös, jos viat johtuvat korjauksista tai 
käsittelystä, joita ovat suorittaneet valtuuttamattomat henkilöt, tai 
asiattomasta käytöstä.

 Takuuvaatimuksien yhteydessä on aina mainittava laitteen sarjanu-
mero, tuotenumero, laitteen nimike sekä ilmaisuvoimainen vikakuvaus.

 Tämä takuu kattaa laitteen viallisten osien hyvityksen lukuun ottamatta 
yleisiä kulumisosia. Kulumisosia ovat mm. valaisimet, lasiosat, kuumen-
nuskierukat ja kiuaskivet.

  Takuuaikana saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
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 Kolmansien osapuolten yritysten suorittamia palvelusuorituksia varten 
tarvitaan palveluosastomme kirjallinen toimeksianto.

 Jos kyseinen laite lähetetään palveluosastollemme, lähetyskuluista vas-
taa toimeksiantaja.

 Sähköasennuksen ja asennustöiden kustannuksista vastaa asiakas, 
myös huolto- ja vaihtotapauksessa, eikä tekniikkavalmistaja korvaa 
niitä.

Tuotteitamme koskevat reklamaatiot on esitettävä vastaavalle liikkeelle, 
joka käsittelee ne.
Oheisten palveluehtojen täydennyksenä toimii tekniikkavalmistajan yleis-
ten liiketoimintaehtojen uusin versio, joka löytyy osoitteesta www.eos-
sauna.com/agb. 
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Jätehuolto

5 Jätehuolto

Pakkaus
SBM-IR Modul -moduulin pakkauksen voi purkaa, hävittää ja kierrättää 
kokonaan. Pakkaus sisältää seuraavia materiaaleja: 

 Keräyspaperi, pahvi

 Muovikalvo

 Vaahtomuovi

Käytetty laite
Käytetty laite on vietävä sähkölaitteiden paikalliseen keräyspisteeseen. 

Laitteet, joita ei enää tarvita, on kierrätettävä Eu-direktiivin 2012/
19/EU tai sähkölaitteiden kierrätystä koskevan lain mukaisesti 
arvotavaroiden kierrätyskeskuksessa. 
Noudata jätehuollossa paikallisia määräyksiä, lakeja, sääntöjä, 
standardeja ja direktiivejä.

Älä hävitä kotitalousjätteen mukana. 
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