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Põhifunktsioonid
Aurugeneraator
Kehadušid
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Dushialus 1tk
(mudelid 5010-11, 5050-10)
Vann 1tk
(mudelid 5020-10, 5030-10)
Mullivann 1tk
(5040-10, 5050-10)
Esisein 1tk
Katteliistud 2 tk
Tagasein 1 tk
Katus 1 tk
Klaasplaadid 2tk
(mudelid 5050-10, 5060-10, 5070-10)
Liistud 6tk
(mudelid 5050-10, 5060-10)
Kott monteerimisvahenditega 1 tk
Jalamassaazh 1tk
Käsidušš koos voolikuga 1 tk
Aurudüüsi kate 1tk
Kaugjuhtimispult
(5010-11, 5020-10)
Televiisori kaugjuhtimispult (5050-10, 5060-10, 5070-10)

2. Paigalduse ja ühenduste tegemise
ettevalmistamise juhend
1. Enne toote paigaldamist veenduge, et Teil on olemas vajalikud tingimused paigalduseks (veevarustus, kanalisatsioon, elekter, telefoni ja antenniühendused).

Hooldus
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2. Veevõrguga ühendamiseks on komplektis kaasas kaks survevoolikut, sisekeermega 1/2 tolli.
Minimaalne trassisurve peab olema 2 Atmi.

Toote osade loetelu
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3. Äravool aurusaunast toimub 70cm painduva sifooniga, mille
sisemine läbimõõt väljuval otsal on 32mm (joonis 1)

Vea otsimine
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Ohutus
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Transpordi kirjeldus
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Joonis 1: Äravoolu voolik

4. Elektrivõrguga ühendamiseks on komplektis kaasas elektroonikaploki küljes 1,5 m toitekaabel (elektroonika plokk asub
tagaseina tagaküljel).Toitekaabel tuleb ühendada võrku (pinge
230V, üks faas ja kaitse 16A). Massaazhivanni pumbale (504010, 5060-10, 5070-10) on komplektis üks toitekaabel, mis
ühendatakse võrku (230V, 750W, 5A). Aurugeneraatori võimsus
on 3,2kW
5. Auru väljalaskmiseks aurusaunast ventilaatori kaudu on soovitav
kasutada toru, mille läbimõõt on 5 cm. Ventilaatori kasutamine
ei ole kohustuslik, aurul võib lasta ka kondenseeruda saunas.
6. Telefoni ühendamiseks on ette nähtud RJ 11 (4/6) vastav pistik aurusauna tagaseina tagumisel
küljel. Juhul kui korteris või majas on eelnevalt telefon sees, siis tuleb aurusauna telefon jaotuskilbis esimisele kohale.

Meie eesmärgiks on arendada ja täiustada oma tooteid. Toodete täiustamisega võib kaasneda
kasutusjuhendi ja toote erinevused. Jätame endale õiguse teha muudatusi sellest ette teatamata.

7. Lisana paigaldatav muusikakeskus (CD, MD) tuleb ühendada kahe selleks ette nähtud RCA
kontakti abil.

Joonis 2: Aurusaunad

8. Aurusauna tagaküljel (5050-10, 5060-10, 5070-10) on must TV antenni kaitse. Parima pildi
saamiseks soovitame ühendada see välisantenniga. Video/ DD signaali jaoks on kollane, pildi ja
hääle jaoks punane RCA.

5.
6.
7.
8.

Veevoolu regulaator
Termostaat
Kruvi ST4x15
Aurusauna alumine osa

9. Reguleeritavad jalad
10. Kruvi M5x25
11. Veeühendus laedushile
12. Lagi

13. Esisein
14. Kummist täitetihendid

3. Paigaldusjuhendid
3.1 Paigaldusjuhend aurusauna mudelitele 5010-09, 5010-11,
5020-10, 5030-10, 5040-10
1. Paigalda alus (joonis 2:8) soovitud kohale. Reguleeri alus vaaderpassi abil, kuni see on loodis.
Kinnita jalgade ( joonis 2.9) kinnitusmutrid.
2. Pane niiskuskindlat silikooni aluse ja tagaseina liitumise kohale. (joonis 2:1), paigalda tagasein
alusele ja kinnita M5x25 poldi ja mutritega. Mutreid mitte veel lõpuni kinni keerata.
3. Pane niiskuskindlat silikooni aluse sellele poolele, kuhu kinnitub esisein (joonis 2:13), samuti
ka taga- ja esiseina kokkupuute alale. Kinnita esisein tagaseina külge ST4x15 kruvidega (joonis
2:7). Esiseinad paigaldatakse alusele ST 4x45 kruvidega. Paigalda kummiliist kruvide peale
(joonis 2:14)
4. Pane niiskuskindlat silikooni, kus esi- ja tagaseinad puutuvad kokku laega (joonis 2:12). Mudelitel 5030-10, 5040-10 on voolikud ja elektrijuhtmed esisamba sees, need viiakse läbi selleks ettenähtud ava katuse paigaldamise ajal. Kinnita esisein ja katus ST 4x15 isekeerduvate kruvidega
ülevalt poolt. Samuti kinnita tagumine sein ja katus isekeerduvate kruvidega.
5. Kinnita kõik kruvid ja poldid lõplikult.
6. Ühenda laeduši voolik (joonis 2:11) magnetventiiliga, mis asub tagaseina tagumisel osal.
7. Ühenda raadiopaneeli, kõlarite, laevalgustuse, ventilaatori jne. juhtmed ühendustoosist vastavatesse pistikutesse.

3.2 Paigaldusjuhend aurusauna mudelitele 5050-10, 5060-10
1. Paigalda alus (joonis 2:8) soovitud kohale. Reguleeri alus vaaderpassi abil, kuni see on loodis.
Kinnita jalgade ( jooni2.9) kinnitusmutrid.

3. Pane niiskuskindlat silikooni aluse sellele poolele, kuhu kinnitub esisein (joonis 2:13), samuti
ka taga- ja esiseina kokkupuute alale. Kinnita esisein tagaseina külge ST4x15 isepuurivate
kruvidega (joonis 2:7). Esiseinad paigaldatakse alusele ST 4x45 kruvidega. Paigalda kummiliist
kruvide peale (joonis 2:14)

1.
2.
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Tagasein
Polt M5x30
Segisti diverter
Kontrollpaneel

2. Pane niiskuskindlat silikooni aluse ja tagaseina liitumise kohale. (joonis 2:1), paigalda tagasein
alusele ja kinnita M5x25 poldi ja mutritga. Mutreid mitte veel lõpuni kinni keerata.s

4. Pane niiskuskindlat silikooni, kus esi- ja tagaseinad puutuvad kokku laega (joonis 2:12). Kinnita
esisein ja katus ST 4x15 kruvidega ülevalt poolt. Samuti kinnita tagumine sein ja katus kruvidega.

Joonis 3 Vee voolamise skeem ja monteerimisjuhend
5010-09, 5010-11,5020-10, 5030-10, 5040-10, 5070-10

Joonis 4 Vee vooluskeem ja monteerimis juhend 505010, 5060-10
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5. Paigalda klaasliistud (3tk) ühele klaasipoolele. Liistu pehme osa peab jääma sissepoole. Aseta
klaaskülg postis olevasse vahesse. Kontrolli, et liistu pehme osa ei oleks kortsus, et vältida vee
leket. Kinnita klaaskülg tagumise seinaga. Sama tee ka teise klaasi küljega.
6. Kinnita lõplikult kõik kruvid
7. Ühenda laeduši voolik (joonis 2:11) ja esiposti kehaduššide voolikud (2tk) magnetventiili külge,
mis on aurusauna tagakülje tagumisel küljel.
8. Ühenda raadiopaneeli, kõlarite, laevalgustuse, ventilaatori ja teised juhtmed ühendustoosist
vastavatesse pistikutesse.

3.3 Aurusauna (mudeli 5070-10) paigaldusjuhend
1. Paigalda alus (joonis 2:8) soovitud kohale. Reguleeri alus vaaderpassi abil, kuni see on loodis.
Kinnita jalgade ( jooni2.9) kinnitusmutrid.

3. Paigaldaja ei tohi teha omavolilisi muudatusi , kuna see on ohtlik ja katkestab ka tootegarantii.
( Juhul kui see on vajalik , siis ainult kliendi soovil ja tema allkirjaga kinnitatult. Kindlasti tuleb
see märkida garantii lehele, et vältida hilisemaid pretensioone)

Märkused
1. Voolu- ja elektroonikakaableid ei ole lubatud lõigata või mähkida isolatsiooniga, kuna see võib
põhjustada elektrišokke või ka põletuskahjustusi toote osadel.
2. Maanda aluse alumine metallosa lahtise maanduskaabliga (asub segisti juures tagaseina tagumises osas).

5. Ühendamine veega
1. Ühenda painduvad voolikud, mis asuvad toote tagaseina tagumisel küljel (1⁄2 tolli sisemine keere) vastavalt külma ja sooja vee otstega. Punasega on märgitud soe vesi ja sinisega on märgitud
külm vesi.
2. Termostaadi funktsiooni tagamiseks on vajalik soe vesi= (vasak sisemine); külm vesi= (sinine
sisemine). NB! Vasak-parem on tagant vaadatuna.
3. Kui vesi on suure lubjasisaldusega tuleb kindlasti kasutada veepuhastusfiltreid, et ära hoida

2. Pane niiskuskindlat silikooni aluse ja tagaseina liitumise kohale. (joonis 2:1), paigalda tagasein

funktsioonide häireid. Probleemid, mis on tingitud vee ebapuhtusest ei kuulu garantii alla.

alusele ja kinnita M5x25 poldi ja mutritga. Mutreid mitte veel lõpuni kinni keerata.
3. Pane niiskuskindlat silikooni aluse sellele poolele, kuhu kinnitub esisein (joonis 2:13), samuti
ka taga- ja esiseina kokkupuute alale. Kinnita esisein tagaseina külge ST4x15 isepuurivate
kruvidega (joonis 2:7). Esiseinad paigaldatakse alusele ST 4x45 kruvidega. Paigalda kummiliist
kruvide peale (joonis 2:14)
4. Pane niiskuskindlat silikooni, kus esi- ja tagaseinad puutuvad kokku laega (joonis 2:12). Kinnita
esisein ja katus ST 4x15 isekeerduvate kruvidega ülevalt poolt. Samuti kinnita tagumine sein ja
katus isekeerduvate kruvidega.
5. Paigalda üks klaaskülg nurga posti külge, kinnita see posti külge aurusauna seestpoolt. Seejärel
kruvi klaaskülg kinni tagumise seina külge. Kruvid peida valgete kattekorkidega. Sama tee ka
teise klaasseinaga..
6. Kinnita kõik kruvid lõplikult.
7. Ühenda laeduši voolik (joonis 2:11) magnetventiiliga, mis asub tagaseina tagumisel küljel (joonis 4).
8. Ühenda raadiopaneeli, kõlarite, laevalgustuse, ventilaatori jne. juhtmed ühendustoosist vastavatesse pistikutesse.

6. CD, MD või mõne muu helikeskuse paigaldamine
1. Selleks, et paigaldada muusikakeskust, on ette nähtud 2 RCA kontakti, mis on paigaldatud
elektroonika karbi alumisele küljele.

7. TV ühendamine (mudelid 5050-10, 5060-10, 5070-10)
1. Parima TV pildi saamiseks palume kasutada välisantenni. Antenni ühendus asub televiisori
tagumisel küljel.
2. Video, DVD ühendamiseks on ette nähtud kollane RCA kontakt videosignaali ja üks punane
RCA kontakt hääle jaoks.

8. Kasutusjuhend tootele
8.1 Põhifunktsioonid
1. LAHTI/ KINNI (joonis 6:10), käivitab süsteemi, laevalgustus süttib ja displei näitab hetkel
olevat toatemperatuuri.

1. Kõik elektriühendused peavad olema teostatud vastavat litsentsi omava spetsialisti poolt, kõik
ühendused peavad vastama kehtivatele eeskirjadele.

2. Tõsta veevoolu regulaatori käepidet, et reguleerida vee survet soovitud
dushiefektile. Termostaadi abil reguleeritakse soovitud temperatuur,
Joonis 5: Sümbolid
diverteriga (joonis 2:3) reguleeritakse dušifunktsiooni. Mudelitel 5010-11, diverteril
5020-10, 5030-10 on kolm erinevat diverteri asendit: kinni (joonis 5:1),
käsidush (joonis 5:2), ja jaladush (joonis 5:3). Mudelitel 5030-10, 5040-10, 506010 ja 5070-10 on olemas ka neljas asend- vann (joonis 5:4).

2. Maja elektrisüsteem kuhu paigaldatakse toode peab vastama kehtivatele standartidele ning
varustatud rikkevoolu kaitsmega, et vältida voolu leket niisketes ruumides

3. Aurusauna kasutamise lõpetamisel tuleb see välja lülitada nupust LAHTI/KINNI
(joonis 6:10)

Elektriga ühendamine

8.2 Aurugeneraator
1. Kui käivitate aurugeneraatorit, peab olema segisti avatud asendis ja ülemine nupp peab olema
”OFF” asendis, et oleks võimaldatud aurugeneraatori veega täitumine. Vajuta nuppu AURUGENERAATOR (joonis 6:4) ja süsteemi veepaak täitub. Kui paak on täis, siis hakkab auru tulema
umbes 2 minuti pärast. Ekraanile ilmub näit E1- kui on vaja vett lisada või kui vesi on otsa
saanud generaatori töötamise ajal- viimasel juhul lülitub aurugeneraator automaatselt välja ja ei
käivitu enne kui vajalik vee nivoo tase on taastunud.
Valgustus
1
2. Aurugeneraator on START tablool installeeritud temperatuurile
45C, juhul kui soovite teist temperatuuri, vajutage TEMPEVentiaator
2
RETUUR AURUSAUN (joonis 6:11) ja muutke temperatuuri
Kehadušš
3
vahemikus 25-50C +/- (joonis 6:5)
Aurugeneraator
4
3. Aurusaun lülitub automaatselt välja pärast 60 minutit. Juhul
+/5
kui on soov aurusauna kasutada kauem, tuleb aega muuta.
Telefon
6
Vajutage nuppu TAIMER (joonis 6:7) ja paigaldage soovitud
Aurusauna taimer
7
aeg (1-120 min) +/- abil (joonis 6:5)
4. Aurugeneraator tühjeneb automaatselt väljalülitamisel.
Heli tugevus raadio/CD
8

8.3 Kehadushid
1. Aurusauna kehadushide kasutamisel , soovitame paigaldada
diverter asendisse OFF/ KINNI (joonis 5:1), reguleeri tempera-

9

Mälu (raadiokanalid)

10

Lahti-kinni/ Aurusaunad

11

Aurusauna temperatuur

12

Raadio häälestamine
(raadio)
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LAHTI/ KINNI Raadio/CD

tuuri ja veesurvet termostaadi ja vee avaja abil.
2. Vajuta BODYSPRAY/ KEHADUŠID (joonis 6:3). Selleks, et
vahetada erinevaid kehadushi võimalusi: a) laedush b) kehadush (mudelitel 5050-10, 5060-10) ja üks seljadush c) teine
seljadush d) mõlemad kehadushid e) kinni.
8.3.1. Massaazhivann/ vann (mudelid 5040-10, 5060-10, 5070-10)

1. Täida vann kasutades selleks diverterit asendis 4 (joonis 5:4),
reguleeri temperatuuri ja veesurvet termostaadi ja segisti abil.
2. Massaazhivann käivitub ja seiskub pneumolüliti abil, milline
asub vanni esiserval. Jugade survet saab reguleerida lüliti abil, mis
asub nupu keskel.

8.4 Raadio
1. Raadio käivitamiseks vajuta nuppu FM/CD (joonis 6:13). Raadio alustab mängimist kanalil, mis on viimati kuulatud, ekraanil
näitab mängiva raadiokanali sagedust.
2. Selleks, et kanalit vahetada, vajuta nuppu TUN (joonis 6:12)
ja kasuta +/- (joonis 6:5). Kui hoiad all nuppu +/- , 2 sekundit
algab automaatne raadiokanali otsing. Selleks, et panna mällu
soovitud raadiokanal, vajuta MEM (joonis 6:9) 2 korda ja ekraan
näitab MEM. Vajuta vaba number 0-5, et salvestada kanal. Mälusse saab jätta kokku 6 kanalit.

3. Vajuta MEM (joonis 6:12) numbitest 0-5 vahel kanalile, mis oli enne
mällu jäetud.
4. Kui soovite muuta heli vaiksemaks/tugevamaks, vajutage VOL (joonis
6:8) ja seejärel juhtimispaneelil olevale +/- (joonis 6:5).

8.5 Telefon
1. Kui soovite helistada aurusaunas, vajutage nuppu TELEFON (joonis 6:
6), ekraanil näete valitud numbrit.
2. Kui aurusaunas mängib raadio/ CD ja samal ajal heliseb telefon, siis
katkeb raadio/CD heli. Et vastata kõnele vajuta nuppu TELEFON (6:
6), kui soovite kõne lõpetada, vajutage uuesti TELEFON, RAADIO/
CD alustab uuesti mängimist.

8.6 Valgustus
1. Vajuta nuppu (joonis 6:1) selleks, et vahetada erinevaid valgustusvõimalusi: a)laevalgustus b) lae- ja seinavalgustus c) ainult seinavalgustus
d) valgustuse välja lülitamine

8.7 Ventilaator
1. Ventilaator alustab tööd vajutades nupule VENTILAATOR (2) (Joonis
6:2)

Joonis 6: Kaugjuhipult

8.8 TELEVIISOR (mudelid 5050-10, 5060-10, 5070-10)

Joonis 7

1. Vajuta POWER, selleks, et televiisorit mängima või kinni panna.
2. TV/ AV nupuga saab valida televiisori või video vahel.
3. Vajuta AUTO (joonis 6:17) ja käivitub kõikide televiisorikanalite otsing, sel juhul kanalid lähevad mällu ebakorrapärases
järjekorras.
4. Selleks et paremini kanaleid salvestada, kasuta nuppe TUNE+
/ TUNE- (joonis 6:24)
5.

Juhul kui soovite kanalit mällu salvestada soovitud numbri
alla, vajuta nuppu ”STORE” /salvesta (joonis 6:27). Tekst
STORE ilmub punase kirjana ekraanile. Kasutades nuppe 0-9
(joonis 6:20), et määrata, millisele kanali kohale soovitud TV
kanal salvestada, kasutades nuppe +/- (joonis 6:21). Vajuta
uuesti STORE, tekst ekraanil STORE muutub roheliseks ja
soovitud kanal on salvestatud.

6. Nuppudega P- / P+ saab valida mälus olevate kanalite vahel.
7. Vajutades sisse nupu ”CALL” (joonis 6:22) ilmub ekraanile
hetkel töötava kanali info.
8. Nuppude V- / V+ abil saab muuta heli tugevust, televiisorihäält lahti/ kinni (joonis 6:25) panen hääle kinni. Hääl tuleb
tagasi kui vajutada nupule, kas
”TV LJUD PA/ AV” (joonis 6:
25) või V- / V+ (joonis 6:18)
9. Taimeri funktsiooniga saab
televiisorit automaatselt välja
lülitada Teie poolt soovitud ajal.
Vajuta nupule ”TIMER” Teie
poolt soovitud kordi (joonis 6:
26) ja ekraan näitab kui palju
minuteid on väljalülitamiseni aega. Kui soovid taimerit
sulgeda, siis vajuta mõned
korrad kuni ekraanile ilmub
kiri ”OFF”. Olemasolevad
võimalused on 15, 30, 45, 60,
75, 90, 105, 120, OFF.
10. Nupuga ”P.P” (joonis 6:28) on
võimalik muuta viie erineva etteprogrammeeritud värvi vahel.
Kui vajutada nupp sisse ilmub
ekraanile kiri ”PICTURE”
aktiivne seisund. Erinevad
seisundid on MEMORY
(mälu), STANDARD (standard), SOFT (pehme) VIVID
(laius) ja LIGHT (hele).

11. Selleks et saada täpsemat kontrolli värvide üle, kasuta MENY
(menüü) (joonis 6:29). Et valida BRIGHTNESS (toon), COLOR (värv) ja TINT (värvivarjund) vahel, vajutage nuppu V-/
V+ (joonis 6:18) . TINT (värvivarjund) saab reguleerida -31 ja
+31 vahel, ülejäänud võimalused 0-63
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video)
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Automaatne televiisori kanali
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Televiisori kanali mälu

28

Etteprogrammeeritud värvid

3. Katlakivi lahustamiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud puhastusvahendeid.

29

MENÜÜ

4. Äravoolusüsteemi puhastamine peab toimuma korrapäraselt (vähemalt 1 kord kuus).

12. Nupp SYSTEM (süsteem) vahetab televiisori standartit, mida
kasutataks harva. Kasutage seda vaid juhul kui pilt on väga
halb ja teiste nuppude kasutamisest ei ole abi. Vajutage nupule
”SYSTEM” seni kuni pilt on nii hea kui võimalik.

9. Hooldus
1. Aurusaunal on standard varustuses osoonigeneraator, mis hakkab tööle pärast aurusauna välja lülitamist. Osonaator toodab
osooni, mis hävitab baktereid aurusaunas. Osonaator töötab 3
minutit ja antud ajal peavad uksed olema suletud.
2. Aurusauna puhastamiseks soovitame kasutada pehmest materjalist lappi. Selleks et vältida pindade rikkumist mitte kasutada abrassiivseid puhastusvahendeid, ammoniaaki ega atsetooni.

5. Kroomitud detailide puhastamisel kasutada mitte abrassiivseid puhastusvahendeid!

Aurugeneraatoris on vesi otsas

Kontrolli magnetventiili ja vee
voolavust

Aurugeneraatori voolik on ummistunud või katki

Likvideeri ummistus või vaheta
voolik

Aurutoru on ummistunud

Likvideeri ummistus

Vee kontrollnivoo ei tööta

Kontrolli veenivood

Soojenemisaeg on liiga lühike

Oota kuni vesi on soe

Aurusauna temperatuur on juba
üle etteplaneeritu

Reguleeri uus temperatuur

Kõrguse taimer ei tööta

Vaheta või paranda taimer

Mudel 5070-10

Ühenda elektrivõrguga

1700 x 1000 x 2180 mm

Ei ole ühendust elektrivõrguga,
katkine kaitsekork

Mudel 5060-10

Ava segisti

1370 x 1370 x 2160 mm

Kontrolli ühendust veevõrguga

Mudel 5050-10

Aurusaunas ei ole auru

1380 x 1380 x 2160 mm

Ühenda elektrivõrguga/ kontrolli
kaitsekorke

Mudel 5040-10

Ei ole ühendust elektrivõrguga/
näiteks katkine kaitsekork

1200 x 1200 x 2140 mm

Aurusaunas ei ole elektrit

Mudel 5030-10

PARANDAMINE

1100 x 1100 x 2170 mm

PÕHJUS

Mudel 5020-10

VIGA

900 x 900 x 2160 mm

Mudel 5010-11

Vigade otsimine

1030 x 1030 x 2160 mm

10. Toodete varustatus

Aurusaun

X

X

X

X

X

X

X

Massaažidušš

X

X

X

X

X

X

X

Jalamassaaž

X

X

X

X

X

X

X

Kotrollpaneelil nupp ”Aurugeneraator” ei tööta

Vaheta või paranda kontrollpaneel

Termostaatsegisti

X

X

X

X

X

X

X

Aurugeneraatori väljavooluventiil ei tööta

Vaheta või paranda väljavoolu
ventiil

Segisti ja kehadušid

X

X

X

X

X

X

X

Veesurve on liiga väike

Kontrolli veesurvet

Elektromagnetventiil ei tööta

Kontrolli elektromagnetventiili

Veekraan ei avane

Ava vesi

Ühendusvoolik on ummistunud/
katki

Puhasta / vaheta voolik

Dušiotsik on ummistunud

Puhasta otsik

Veeleke aurugeneraatori
süsteemis

Veenivoo andur ei tööta

Kontrolli veenivoo andurit

Aurugeneraatori sissevooluventiil ei tööta

Kontrolli sissevooluventiili

Voolikud lekivad

Mitte kvaliteetne voolikute
ühendus

Kontrolli voolikute ühendusi

Mõõt

Televiisor

X

X

X

Raadio CD ühendusega

X

X

X

X

X

X

X

Kõlarid

X

X

X

X

X

X

X

Telefon

X

X

X

X

X

X

X

Valgustus

X

X

X

X

X

X

X

Juhtimispult ja kaugjuhtimispult

X

X
X

X

X

X

X

Topelt juhtimispult

Aurusaunas ei ole vett

Ventilaator

X

X

X

X

X

X

X

Kinnitused on valesti paigaldatud

Ühenda voolikud lahti ja seejärel paigalda kinnitused õigesti

Osoonipuhastaja

X

X

X

X

X

X

X

Veevoolik on katki

Vaheta voolik

Istekoht

X

X

X

X

X

X

Lamp on katki

Vaheta lamp

Kaabel on katki

Paranda / vaheta kaabel

Kontrollpaneel on katki

Vaheta või paranda
kontrollpaneel

Ventilaator on katki

Vaheta või paranda ventilaator

Kaabel on katki

Paranda või paranda kaabel

Kontrollpaneel on katki

Vaheta või paranda
kontrollpaneel

Kaks istekohta

X

Peegel

X

X

X

X

X

X

X

Riiulid

X

X

X

X

X

X

X

Duššialus
Vann
Massaživann

Aurusaunas ei põle lamp

X

X
X

X
X

Aurusaunas ei tööta
ventilatsioon

Kui Teil tekkivad probleemid aurusauna kasutamisega, proovige kõigepealt parandada
viga antud veaotsimise skeemi alusel. Kui see ebaõnnestub, siis võtke kindlasti ühendust:
DUSCHY MARKETING AS, paigaldus- ja hooldusmeister telefon: 50 13 929

12. Ohutuseeskirjad

1. Kõik elektriühendused peavad olema teostatud vastavat litsentsi omava spetsialisti poolt, kõik
ühendused peavad vastama kehtivatele eeskirjadele.

Turustaja Eestis, paigaldus, garantii ja hooldus: DUSCHY MARKETING AS, Kadaka tee 1,
Tallinn. Telefonid 655 01 06, 655 01 08, faks 655 01 05
Paigaldus ja hooldusmeister 50 13 929

2. Maja elektrisüsteem kuhu paigaldatakse toode peab vastama kehtivatele standartidele
ning varustatud rikkevoolu kaitsmega, et vältida voolu leket niisketes ruumides.
3. Aurusaun töötab elektripingega 230V. Aurusauna ei tohi kasutada kui elektripinge on rohkem
kui 240V ja madalam kui 190V (Ventilaator, valgusti, läbivooluventiilid ja teised elektrit nõudvad funktsioonid töötavad aurusaunas elektripingega 12 V).
4. Aurugeneraatori käivitamise kui ka kogu aurugeneraatori töötamise aja peab olema segisti
avatud.
5. Inimesed, kellel on diagnoositud südamehaigusi ei tohiks aurusauna kasutada enne arstiga
konsulteerimata.
6. Osoonigeneraatori töötamise ajal ei tohi aurusaunas viibida.Uksed peavad olema suletud.
7. Mitte vajutada nupule POWER (joonis 6:10) samal ajal kui vesi voolab duššist - see võib põhjustada kuuma vee šoki.
8. Peale aurusauna kasutamist lülitage aurusaun välja. Kasutage selleks nuppu POWER (joonis 6:
10)
9. Aurusaunas ei tohi lapsed viibida järelvalveta
10. Vesi ei tohi olla kuumem kui 60˚C.
VEE EBAPUHTUSEST VÕI VÄÄRAST KASUTAMISEST TINGITUD VEAD EI KUULU
GARANTII ALLA.

Transport

Transpordil peab toodet kaitsma löökide eest, et vältida elektroonika komponentide vigastusi.
Aurusauna transportimine tagurpidi on lubamatu.
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