Asennus ja käyttöohjeet:

HELO-höyrystin

HSAJ-310 7–5

IDO-suihkukaappi on varustettu laadukkaalla höyrystimellä. Asennusohjeet on luettava huolellisesti ja
asennus tehtävä niiden mukaisesti, jotta höyrystintä voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla.
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Toimitukseen sisältyy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
2 kpl

höyrystin HSAJ-310 7-5 3100W / 230V 1N~
asennusputki höyrykaapin nurkkaosaan
PEX-vesiletku 1/2" - 3/4"
höyrysuutin
höyrysuuttimen suoja
ohjauspainike, jossa merkkivalo
sovitusrengas
tiivisterengas
tyhjennysletku
höyrystimen lukituskiinnikkeet

10
6

2
7

8

5
4
1
9

3

2

Valmistelut:
Suihkukaappi ja sen allas valmistellaan seuraavasti
ennen höyrystimen asennusta.
Varmista, että suihkukaapissa on kupukatto ja että
kaikki tiivistyslistat on asennettu oikein.
(katso suihkukaapin asennusohjeista)

32 mm

Poraa kuvassa olevien mittojen mukaan 32 mm reikä,
119 mm alareunasta ja keskelle taustalevyä.

119 mm
Alareunasta keskelle
höyrykaapin takalevyä

Höyrystimen tyhjennysletkun asennus:
Avaa reikä, joka on kiinnityspylvään takana
olevassa altaassa. Käytä vasaraa ja talttaa.
Aukon kautta viedään letku tyhjennysventriilistä altaan alapuolella olevaan lattiakaivoon. Pyöristä altaan terävät reunat,
jotka voivat vahingoittaa vedenpoistoletkua.

Höyrystin lukitaan taustalevystään
molemmin puolin kuvassa näkyvillä
lukituskiinnikkeillä höyrykaapin kulmaosaan, mitkä pujotetaan uraan
yläreunasta.

On / Off -painonappi

28 mm

805 mm
taustalevyn
alareunasta
On / Off Painonappia varten porataan
32 mm reikä kuvassa olevien mittojen
mukaan. Painonapin liitin kytketään
sähkökotelon pistokkeeseen.
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Höyrysuutinta asennettaessa, asenna ensin
sovitusrengas (7) sen jälkeen tiiviste (8),
tämän jälkeen höyrysuuttimen suoja (5).
Viimeiseksi kierretään höyrysuutin (4) paikoilleen.
Kytke lopuksi tyhjennysventtiilin kaapeli venttiiliin.
Suuntaa höyrysuuttimen suuaukko ovesta katsottuna oikealle.
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Vesi- ja viemäriliitäntä:
Vie vedenpoistoventtíilin letku altaan pohjassa olevan reiän kautta
alas viemäriin. Liitä mukana toimitettu PEX-vesijohto
höyrystimeen (3/4") ja sulkuhanaan (1/2").
Huomautus! Noudata paikallisia määräyksiä, kun liität
kodinkoneita vesijohtoverkkoon.

Huomautus! Vesiletkun saa kiinnittää höyrystimeen
ainoastaan käsin. Putkipihtien tai vastaavan työkalun
käyttäminen voi vaurioittaa generaattorin sisäpuolta.

Sähköliitäntä:
Höyrygeneraattorin saa liittää siihen kuuluvalla
sähköpistokkeella maadoitettuun pistorasiaan,
joka on suojattu 30 milliampeerin
vikavirtasuojakytkimellä.
Pistorasian asianmukaisuus on varmistettava, kun
höyrystin asennetaan vanhaan rakennukseen.
Jos sähköpistoke poistetaan ja höyrystin liitetään
puolikiinteästi, siihen on asennettava kaksinapainen
katkaisin, jossa on vähintään 3 millimetrin kosketusaukko.
Näin höyrystin voidaan tehdä jännitteettömäksi,
kun sitä huolletaan tai se on pitkään pois käytöstä.

0-I

Huomautus! Asennuksen ja korjaukset saa
tehdä vain siihen koulutettu henkilö
voimassa olevien sähkömääräysten mukaisesti.

Sähköliitäntä
FI
16A /230V

16A
Pistorasia

Vesihana
sulkuventtiilillä
PEX-Vesiletku

Höyrystin

Veden poistoletku
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KÄYTTÖOHJEET:

Ennen käyttöönottoa:
Vesiliitännän tiiviys ja sähköliitännän asianmukaisuus on varmistettava
ennen käyttöönottoa. Myös suihkukopin tiiviys on tarkastettava.
Höyrystimen käyttäminen:
Kytke höyrystimeen jännite virtapistokkeella tai ulkoisella kytkimellä
ja avaa vedensyöttö.
Käynnistä höyrystin painamalla ohjauspainikkeesta.
Ohjauspainikkeessa syttyy merkkivalo.
Höyryä alkaa virrata höyrysuuttimesta noin 5 - 6 minuutin kuluttua. Alussa
höyryputkeen muodostuu jonkin verran kondenssivettä, joka valuu
höyrysuuttimesta. Kondenssiveden muodostuminen loppuu, kun letku ja
höyrysuutin saavuttavat käyttölämpötilan.
VAROITUS!
Höyrysuuttimesta virtaavan höyryn lämpötila on n. 100 C???Höyryn tai
höyrysuuttimeen koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.

Höyrystimen toiminta:
Höyrystimessä on 30 minuutin ajastin, joka katkaisee kiehumisen
automaattisesti. Tällöin höyrykylpyä voi jatkaa painamalla kerran ohjausnappia.
Höyrykylvyn voi lopettaa myös ennen 30 minuutin kulumista painamalla kerran
ohjausnappia, jolloin höyrystin pysähtyy ja merkkivalo sammuu.
Höyrystimen pysähtyminen tai pysäyttäminen käynnistää 15 minuutin
jäähtymisjakson, jonka jälkeen höyrystin aloittaa tyhjennys- ja
huuhteluohjelman. Tyhjennysohjelmaa ei voi keskeyttää. Tämä
ohjelma kestää muutaman minuutin.
Tyhjennyksen ja huuhtelun päätyttyä höyrystin on valmiustilassa.
Uuden höyrykylvyn voi käynnistää ohjauspainikkeesta.
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Höyrykylpyä koskevat neuvot ja ohjeet:

Höyrykylvyn suhteellinen kosteus on 100 prosenttia, ja kylvyn sopivana lämpötilana
pidetään noin 45 astetta. Höyrykylpy rentouttaa ja vähentää stressiä.
Höyrykylvyn kostea ja lämmin ilma kiihdyttää pintaverenkiertoa ja voi auttaa myös
uniongelmiin.

Seuraavassa muutamia yleisiä neuvoja:
?? Juo vettä ennen kylpyä.
?? Peseydy ennen kylpyä. (Suihkua voi käyttää
höyrystimen ollessa käynnissä.)
?? Tavanomainen kylpyaika on 10 - 20 minuuttia.
?? Peseydy höyrykylvyn jälkeen.
?? Juo jotakin höyrykylvyn jälkeen.
?? Höyrykylvyssä voi käyttää aromaattisia tuoksuja tai yrttejä esim. eukalyptusta
(Tuoksu tai yrtit asetetaan höyrysuuttimen päälle
ennen höyrystimen käynnistämistä.)

JOS OLET SAIRAS, TOIPILAS TAI RASKAANA, KESKUSTELE LÄÄKÄRISI
KANSSA ENNEN HÖYRYKYLVYN KÄYTTÖÄ.
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Huoltotoimenpiteet:

Tärkein huoltotoimi on säiliön tyhjennys ja huuhtelu aina, kun höyrystintä on käytetty. Höyrygeneraattori
HSAJ-310:n säiliö tyhjenee automaattisesti 15 minuutin kuluttua höyrykylvyn päättymisestä. Tämän
jälkeen ohjelma huuhtelee säiliön automaattisesti. Jos tyhjennys ja huuhtelu eivät ala automaattisesti, ota
yhteyttä huoltoon.
Jos vedessä on runsaasti kalkkia, rautaa tai muita epäpuhtauksia, ne voivat peittää säiliössä olevan
vastuksen ja pinnanmittausanturin. Jos höyrysuuttimesta virtaa värjääntynyttä vettä tai jos höyrykylvyn
aikana höyrysuulakkeesta virtaavan veden määrä lisääntyy merkittävästi, säiliö ja
pinnanmittausanturi on puhdistettava käsin.
Jos on kysyttävää, ota yhteyttä myyjään tai huoltoon.

Kalkin poistaminen säiliöstä:
Koska vedenlaatu vaihtelee huomattavasti eri käyttäjien
alueilla, veden kalkkipitoisuus (kovuus) on mitattava
mukana toimitetulla testi-indikaattorilla testipaketissa
olevien ohjeiden mukaisesti.
Höyrystimen tankki on puhdistettava kalkista
testipaketissa ilmoitetuin määräajoin,
vähintään 1 -2 kertaa vuodessa.
Aloita höyrystimen tankin puhdistaminen kiertämällä
varoventtiili irti ja täyttämällä säiliö venttiilin reiästä
liuoksella, jossa on sekoitettuna litra vettä sekä 50g
sitruunahappojauhetta. Kierrä tämän jälkeen
varoventtiili takaisin paikoilleen (ja tiivistä se tarvittaessa
kierreteipillä), käynnistä höyrystin ja anna veden kiehua
noin 10 - 15 minuuttia.
Pysäytä höyrystin painamalla nappia.
Ohjelma tyhjentää ja huuhtelee säiliön automaattisesti
15 minuutin kuluttua. Huuhtele tankki kunnolla
kahdesti tai kolmesti käynnistämällä höyrystin,
odota kunnes vesi kiehuu ja
tyhjennä ja huuhtele säiliö. Toimenpide voidaan
toistaa, jos sitruunantuoksu tuntuu vielä seuraavassa
höyrykylvyssä. Mahdollinen sitruunantuoksu ei kuitenkaan
ole vaarallista.
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HUOM!

Veden kovuusasteen mittaaminen sekä suositeltavat huoltotoimenpiteet pitää suorittaa, jotta takuu on voimassa.

VEDEN KOVUUSASTEEN TESTILIUSKA

Testimenetelmä:
Upota testiliuska veteen (n. 1 sekunti).
Ravista ylimääräinen vesi liuskasta.

= PUN

Vertaa liuskan värikoodia n. 1 min. kuluttua.

= HARM
Testi liuska

Kovuus

Veden kovuusaste °dH

a)

< 5 TH

< 3

?dH erittäin pehmeä vesi

b)

> 7 TH

> 4

?dH pehmeä vesi

c)

> 12 TH

> 7

?dH keskikova vesi

> 25 TH

> 14

?dH kova vesi

> 37 TH

> 21

?dH erittäin kova vesi

d)
e)

a) Kalkinpoistokäsittely 500 käyttötunnin jälkeen
b) Kalkinpoistokäsittely 350 käyttötunnin jälkeen
c) Kalkinpoistokäsittely 250 käyttötunnin jälkeen.
d) Kalkinpoistokäsittely 50 käyttötunnin jälkeen. Kalkinpoistolaitteen asennus
suositeltava.
e) Asenna kalkinpoistolaite ja testaa veden kovuus.

HUOM!

LAITTEEN TANKKI TYHJENNETTÄVÄ JOKA
KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN.
(Kalkinpoisto ei korvaa tankin tyhjennystä)

Tuotekoodi: 7819515
Sitruunahappo höyrygeneraattorin sekä Steamy tankin kalkinpoistoa varten.
Lisää 50g sitruunahappoa n. 1 litraan vettä ja sekoita hyvin.
Lisää liuos laitteen tankkiin, käynnistä laite ja anna veden kiehua n. 10-15 minuuttia.
Tyhjennä tankki vedestä. Käynnistä höyrystin uudestaan ja anna kiehua n. 3
minuuttia ja tyhjennä tankki vedestä. Toista tämä n. 3- 5 kertaa.
Kalkinpoisto tulee tehdä laitteen käyttöohjeessa olevan ohjeen mukaisesti.
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Reservedelsliste
Benemning

Reservdelslista

Varaosaluettelo

Sparepartslist

NIMIKE
Piirikortti OLEA 46
Varoventtiili 1/2"-0,5bar
Vesiletku 1/2"-3/4"
Ohjauspainike HSZ-310
Ohjauspainike HSZ-310 E
Pintaanturi
Lämpövastus SEPD176 1567W
Lämpövastus SEPD177 1567W
Lämpösulake vastukseen
Magneettiventtiili täyttö
Magneettiventtiili tyhjennys

NAME
PC-Board OLEA 46
Safety valve 1/2"-0,5bar
Waterhose 1/2"-3/4"
Controlbutton HSZ-310
Controlbutton HSZ-310 E
Levelprobe
Heatingelement SEPD176 1567W
Heatingelement SEPD177 1567W
Overheating fuse
Water solenoid valve
Drain solenoid valve

Höyrysuutin

Steam nozzle

NR
5916202
7819708
7319595
4310140
4310141
4310138
5207668
5207669
7801706
7819507
7819503

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10

Vannslange 1/2" - 3/4"
Manoveringsknapp HSZ-310
Manoveringsknapp HSZ-310 E
Nivågiver
Varmeelement SEPD176 1567W
Varmeelement SEPD177 1567W
Varmesikring
Magnetventil påfylling
Magnetventil tömning

Benämning
Kretskort OLEA 46
Säkerhetsventil 1/2"-0,5bar
Vattenslang 1/2"-3/4"
Manövreringsknapp HSZ-310
Manövreringsknapp HSZ-310 E
Nivågivare
Värmeelement SEPD176 1567W
Värmeelement SEPD177 1567W
Värmesäkring
Magnetventil påfyllning
Magnetventil tömning

7819604
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Dampmunnstykke

Angmunstycke

Kretskort OLEA 46
Sikkerhetsventil 1/2" -0,5 bar

1

ON /OFF

5
4

6
7
2
9

8

10
3
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Kytkentäkaavio HSAJ-310 230V 3130W
Tyyppi: 1701.-31.
Vastuselementit:
TYYPPI
TEHO / Lämpövastukset
SEPD 177 1567W 230V + lämpösulake 16A / 167 Cels.
SEPD 176 1567W 230V

0/I

HUOM!
Jos pistoke poistetaan, niin piiriin
on lisättävä kaksinapainen katkaisin,
jossa on vähintään 3 mm kärkiväli.

ON /OFF
Painike

Täyttöventtiili
V2

V1

HEAT2HEAT 1

N

N

L1
in

Tyhjennysventtiili

SENSOR 2

OLEA 46
SENSOR 1

HEAT1

V2 (Tyhjennysventtiili)

A1 BROWN
K2 GREEN
S3 YELLOW
S4 WHITE

LEVEL 1

HEAT 2
V1 (Täyttöventtiili)

Pintaanturi

Tankki

354 SHS 29 A

Lämpösulake
167 Cels.

Runko
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TAKUU:
IDO:n teksti: IDO:n voimassa olevat takuumääräykset………….
……………………………………………………………
eri maissa sovellettava valitusmenettely…………………….
……………………………………………………………
Takuukortti:
Saunatec höyrygeneraattori.
Tämän höyrystimen takuu on voimassa vain, jos tämä takuukortti täytetään ja lähetetään
rekistöröitäväksi asianmukaisen maan IDO-asiakaspalveluun. Korttiin on täytettävä tarvittavat tiedot.
Täytetty kortti lähetään seuraavaan osoitteeseen:
Ido Norja:
Ido Ruotsi:
Ido Suomi:
Ido……….:
Nimi:
Osoite:

……………………
…………………….

Malli:

………………..

Sarjanumero:……………………

Höyrystimen vesiliitännästä mitattu vedenkovuus:

………dH°

Täyden takuun voimassaolo edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:
Vedenkovuus saa olla enintään:
Vedenjohtavuus vähintään:
Sähköliitäntä

7dH°
15µS

230V,1N ±10V. Höyrystin liitetään maadoitettuun pistorasiaan.

Asennuspaikka- ja aika:

Paikka:……………………

Päiväys:……………….

Allekirjoittanut on perehtynyt tässä takuukortissa oleviin tietoihin, täyttänyt tarvittavat tiedot ja
varmistanut, että höyrystin on asennettu asennusohjeiden mukaisesti:

Allekirjoitus: ………………………………………………………
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