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INTRODUCERE 
 

Va rugam sa cititi cu atentie aceste intructiuni, deoarece acestea cuprind informatii importante 
cu privire la instalarea si intretinerea aparatului. 

 

PRECIZARI 
 

Citiți manualul înainte de instalare și utilizare. 
• Acest echipament trebuie să fie instalat de către o persoană competentă. 
• Acest echipament trebuie să fie conectat la un RCD protejat toate izolator pol. 
• Deconectați sursa de alimentare înainte de face conexiunile electrice. 
• Încălzitorul nu trebuie utilizat în alt scop. 
• Nu acoperiți încălzitorul si nu permiteti contactul cu materiale inflamabile, cum ar fi de tip 



www.depozituldesaune.ro 

S.C. WAINCRIS SRL 
RO 8580760 | J22/835/1996 
W: www.depozituldepiscine.ro | 
E: office@waincris.ro 

Cea mai completă ofertă de piscine şi saune din România. PISCINE - SAUNE - SPA 

S.C. WAINCRIS SRL, Paşcani, Str. Crinilor nr. 14, Iaşi 
T: 0332/88 25 33 /34 F: 0332/402.922 M: 0724 513 550 | 0766 285 397 | 0742 472664 

4 

 

 

burete - Risc de incendiu. 
• Nu folosiți incalzitorul fara pietre de sauna. 
• Nu atingeți incalzitorul in timpul functionarii, este extrem de fierbinte. 
• Acest echipament este destinat exclusiv utilizării în interior 
• Acest echipament nu este destinat utilizării marine 

 

MASURI DE SIGURANTA 
• Persoanele în vârstă, femeile însărcinate sau care sufera de boli de inima , hipertensiune 
arterială,, diabet zaharat sau nu în stare bună de sănătate sunt sfătuiți să solicite un aviz medical 
înainte de a utiliza o sală de saună; 
• Nu fuma în sala de sauna; 
• Evitați să folosiți camera sauna imediat după un efort fizic intens; 
• Nu folosiți sauna dacă va aflati sub influența alcoolului; 
• Parasiti sauna dacă vă simțiți somnoros, bolnav sau simtiti un discontort; 
• Asigurați-vă că există o bună ventilație pentru camera de sauna 
• Nu recomandăm ca acest produs sa fie utilizat de către copii cu vârsta sub 16 ani, doar in cazul 
in care sunt supravegheati de catre un adult. 
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copiii cu capacități fizice, 
si psihice limitate, numai daca au primit instruire cu privire la utilizarea aparatului, de catre o 
persoana responsabila de siguranta lor. 
• Operatorii comerciali ar trebui să posteze un anunt la vedere cu privire la aceste masuri de 
siguranta. 

 

1. CONEXIUNEA ELECTRICA 
 

Un electrician calificat nu va avea nici o problemă la instalarea acestui sistem cu schema 
electrică furnizată și cu ajutorul diagramei electrice montate în interiorul unității de comandă. 
În conformitate cu reglementările în vigoare, conexiunea electrică trebuie să fie efectuata de 
catre un electrician autorizat. În cazul unei cereri de garanție, vă rugăm să se prezinte o copie 
a facturii de la electrician. 

 
 

1.1 Parametri si dimensiuni incalzitor 
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1.2 Parametri si dimensiuni PANOU OC-SB CU CUTIE COMANDA OCS-B 

 
1.3 Parametri si dimensiuni SENZOR DE TEMPERATURA 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.4 Diagrama circuitului de baza al incalzitorului si cutiei de control 
1 Diagrama incalzitor (Fig 1a si Fig 1b) 
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2 Diagrama cutiei de control (Fig 2) 



www.depozituldesaune.ro 

S.C. WAINCRIS SRL 
RO 8580760 | J22/835/1996 
W: www.depozituldepiscine.ro | 
E: office@waincris.ro 

Cea mai completă ofertă de piscine şi saune din România. PISCINE - SAUNE - SPA 

S.C. WAINCRIS SRL, Paşcani, Str. Crinilor nr. 14, Iaşi 
T: 0332/88 25 33 /34 F: 0332/402.922 M: 0724 513 550 | 0766 285 397 | 0742 472664 

7 

 

 

 

 



www.depozituldesaune.ro 

S.C. WAINCRIS SRL 
RO 8580760 | J22/835/1996 
W: www.depozituldepiscine.ro | 
E: office@waincris.ro 

Cea mai completă ofertă de piscine şi saune din România. PISCINE - SAUNE - SPA 

S.C. WAINCRIS SRL, Paşcani, Str. Crinilor nr. 14, Iaşi 
T: 0332/88 25 33 /34 F: 0332/402.922 M: 0724 513 550 | 0766 285 397 | 0742 472664 

8 

 

 

2.1 Functiile incalzitorului 
Descrierea partilor componente(fig3) 

 

 

 

2.2 Functiile panoului de comanda 
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Nr. Parte Descriere 

1 Butonul ON/OFF Pentru a activa panoul de comanda 

2 Buton de lumină Apasă pentru a opera lumina din camera de sauna 

3 Buton ventilator Apasa pentru a controla ventilatorul 

4 Setarea butonului de timp A se apasa pentru setarea timpului confirmati 

5 
 

 Butonul pentru crestere 

6 
 

 Butonul pt reducere 

7 Mod de lucru Buton de schimbare 

8 Afisarea timpului Afișarea timpului de lucru sau timpul de așteptare pentru a 
lucra 

9 Afisarea temperaturii Display pentru afisare temperatura 

10 LED lumina Indicator LED pentru lampa din sauna 

11 Model LED indicator LED pentru modul de lucru, pe medie de un 
model, incalzitor sauna este in lucru 

12 LED asteptare Indicator LED pentru modul de lucru, pe medie de sub B 
așteaptă să lucreze 

13 Camera de sauna : 

LED usa 

Indicator LED este aprins: incalzitorul de opreste din 
functionare , există semnal pentru a controla caseta 
principală la placa de circuit atunci când ușa este deschisă, 
valoarea implicită 
Comutatorul de conectare este în jos (în partea opusă a ON), 
atunci când ușa este deschisă, 
există semnal la placa de circuite, LED-ul este pornit și 
încălzire independentă sauna opri din lucru. 
Cum ar fi la ușa camerei sauna instala un comutator conecta 
la placa de circuite, comutatorul 
E pornit sau oprit semnal poate controla sauna de lucru 
sisteme de încălzire sau de a opri. atunci când aveți nevoie 
decomutator trimit semnal de lucru, implicit este ok, atunci 
când aveți nevoie de saună 
încălzire independentă sub semnalul pentru a lucra, trebuie 
doar să împingeți placa de circuit a comuta la "pe" 
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  latură" 

14 LED supraincalzire Indicator LED care arata daca soba este supraincalzita si se 
opreste. Inseamna ca temperatura in camera este mai mare 
de 120gradeCelsius .Reduceti temperatura camerei sub 
100gr verificati de la ce se supraincalzeste , apoi presetati 
manual 

15 LED ventilator Ventilatorul este pornit, nu este folosit la toate modelele 
Oceanic 

16 LED pt incalzire Indicator LED care arata ca rezistentele se incalzesc 

17 LED oprire Indicator LED pentru oprire din lucru, temperatura camerei 
de sauna depășește 
temperatura setata, rezistentele iau pauza (atunci când 
temperatura este cu 2 grade Celsius 
mai mica decât temperatura prestabilită, incalzitorul de 
sauna va lucra din nou) 

 

 

 

 

2.3 Componente Panou control 
 

 
 

Instructiuni 

 
Nr. Instructiuni Descriere functii 

1 Cablu de ancorare Calea de intrarea firului si fixarea 

2 Terminal Conectati la sursa de alimentare 

3 Terminal Conectati la soba 

4 Iesirea la soba , lumina si Scoateti firele de la incalzitor, lumina , 
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 ventilator ventilator si fixati 

5 Intrare cablu de control Intrarea cablului de comanda 

6 Terminal lumina Conectarea firului de lumina 

7 Terminal ventilator Conectarea firului de ventilator 

8 Terminal panou de comanda Conectarea panoului de comanda 

9 Capac Capac 

 
 
 
 

2.4 Senzorul de temperatura 
 

 
 
 
 

 
 

3. Instalare 
 

Verificati daca modelul selectat este potrivit pentru sauna dvs., vă rugăm să consultați tabelul 
de mai jos. 
i. Asigurați-vă că sursa de alimentare este potrivit pentru încălzitorul sauna 
ii. Izolati sursa de alimentare înainte de instalare. 
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iii. Poziția de instalare trebuie să respecte distanța minimă conform cu tabelul de mai jos și din 
diagramele de pe pagina următoare 
iv. Înălțimea minimă a camerei sauna trebuie să fie de 1900mm, vă rugăm să consultați 
diagramele din pagină următoare 
v. Nu instalați incalzitorul de sauna direct pe podea sau într-un dulap 
vi. Nu acoperiți încălzitorul sauna cu ciment azbest sau un material similar 
vii. Firul care intră în sala de sauna trebuie să fie de tip IEC 60245 66 HO7RN-F (BSEN 6141), vă 
rugăm consultați tabelul de mai jos 
viii. Nu instalați două sau mai multe incalzitoare sauna într-o singură cameră decat daca 
respectati o distanta minima de 40cm intre ele. 
ix. Încălzitorul sauna devine foarte fierbinte atunci când funcționează și trebuie să fie protejat 
pentru a evita contactul accidental, vă rugăm să consultați dimensiunile din tabelul de mai jos și, 
de asemenea, consultati și la graficele de mai jos și de pe următoarea pagină. 
X. Șuruburile de susținere superioare trebuie să fie fixate bine, există un decalaj de 3 mm între 
șurubul cap și de perete (vezi figura A, figura B), șuruburi de fixare suplimentare ar trebui să fie 
introdus în runda găuri pentru a preveni încălzirea fiind ridicată. 

 
xi .Controlerul stauna poate fi montat în interiorul sau exteriorul cabinei utilizând panoul de 
cabluri 
xii. Controlorul trebuie să fie menținut la o înălțime între 1200mm-1500mm, astfel încât să fie 
ușor de controlat și manevrat. 
xiii. Senzorul de temperatură trebuie să fie instalat în sala de sauna, dar nu direct deasupra 
incalzitor sauna,înălțimea ar trebui să fie 1500-1800mm de la podea. 

 
 
 

3.1 Instalarea incalzitorului-distantele minime 
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3.2 Instalarea incalzitorului 
i A se vedea desenele de instalare pe pagina anterioară, Fixati șuruburile și montati sauna pe 
perete . 
ii. Scoateți panoul de acoperire și conectați sârmă de alimentare și cablul de comandă prin găuri 
la terminalul ca în diagrama de mai sus și înlocuiți panoul de acoperire. 

 
 
 
 

 
Observații: ieșirea cutiei de control la încălzitorul de saună nu poate fi legată 

- Mai multe saune cuplate la un panou 
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3. 3 Instalarea panoului de comanda 
În mod ideal, cutia de control ar trebui să fie instalat la o înălțime de aproximativ 1200 mm 
pentru ușurința de utilizare. 
Metoda de instalare: 
• Dati o gaură cu diametrul de 40 mm prin perete. 
• Trageți partea frontală de pe tastatura, puteți găsi mai ușor cu un șurub conducător auto 
electric plat mic. 
• Fixați cablul de comandă (6 nuclee) la porturile relevante. 
• Instalați controlerul, astfel încât acesta stă plat pe perete. Fixați cu ajutorul unor orificii pentru 
șuruburi de 118mm în afară. 
• Puneți capacul tastaturii pe spate, verificați capacul este complet, astfel încât pe toate 
butoanele faceți clic atunci când este împins. 

 

 
 

3.4. Instalare senzor temperatura 
 

i. Montați senzorul de temperatură ca în 
diagrama de vizavi 
ii. Deschide capacul cu o șurubelniță 
iii. Fixati partea de jos a Senzorul temperaturii 
pe perete cu un șurub 
iv. Puneți la loc capacul. 
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3.5. Diagrama instalare soba , panou si senzor de temperatura 
 
 

 

 
(FIG 12) 

3.6 Protecția încălzitorului (nu este furnizată) 
Încălzitorul trebuie protejat împotriva contactului accidental cu un dispozitiv de protecție din 

lemn similar celui prezentat de mai jos - în funcție de poziția încălzitorului din interiorul cabinei, 
ar putea fi necesar să fie păzit pe 2 sau 3 laturi. 
Fixați dispozitivul de protecție în jurul dispozitivului de încălzire prin forarea prin înșurubare în 
consecință. 

 

 

Notă: Este important ca șina superioară a dispozitivului de protecție să fie fixată la cel 
puțin 30 mm sub janta 
încălzitorul astfel încât să nu primească radiații de căldură direct din rocile de încălzire. 
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3.7 Pietrele de sauna 
Nu utilizați încălzitorul fără piatră, în caz contrar poate provoca incendiu. Utilizați numai pietrele de 

saună. Acestea pot fi 

furnizate de la distribuitorul unde ați achiziționat încălzitorul. Nu folosiți pietre obișnuite, care pot 

produce dăunători 

substanțe, se rupe ușor și nu posedă o bună capacitate de încălzire. Spălați pietrele pentru a curăța 

praful înainte 

punându-le în încălzire. Nu ar trebui folosite pietre cu dimensiuni nespecificate. 

Puneți pietrele mai mari în partea inferioară a compartimentului de gătit și cele mai mici din partea 

superioară. Nu le strângeți 

astfel încât aerul să curgă liber. NOTĂ: Pietrele prea bine așezate scad timpul de lucru al elementului 

de încălzire, 

pietrele ar trebui să acopere în mod clar elementul de încălzire (consultați pietrele de fișier Fig. 14). 

Diametrul pietrei este 

aproximativ 3-8cm. 

Rearanjați pietrele în încălzitor cel puțin o dată pe an sau de două ori dacă este în uz frecvent 

(maximum 500 de ore). 

Pentru a decide volumul corect al pietrelor în încălzire, consultați diagrama 1 (Parametru tehnic) 

furnizat. 

 

 

 
3.8 Izolarea 
Ușa, tavanul și pereții sălii de saună trebuie izolați. Când un metru pătrat (m2) este neizolat 
suprafața selectând intrarea încălzitorului (vezi diagrama 1), luați ca exemplu: 1 volumul cubic 
crește la 
aproximativ 1,3 m3. 
Asigurați-vă că este adecvată protecția împotriva umezelii în sălile de saună. Scopul este de a 
preveni 
împrăștiind umezeala în celelalte încăperi sau în structura peretelui. Protecția împotriva 
umidității trebuie plasată între panou 
și izolarea termică. 
Umiditatea și protecția termică trebuie instalate din exterior spre interior, cum ar fi: 
Recomandă ca grosimea MIN a izolației termice din pereți să fie de 25 mm și în tavan 
50mm. 
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3.9 Ventilarea în aer a sălii de sauna 
l Amestecați aerul rece cu aer cald pentru a ușura muggirea când faceți baie. 
Trageți aerul proaspăt în jurul încălzitorului pentru a ventila camera de saună. 
l Mișcați aerul încălzitorului în cea mai mare parte a sălii de saună, având în vedere ventilația 
aerului din camera de saună, 
orificiul de admisie și evacuare trebuie instalat. 
Orificiul de admisie poate fi instalat pe peretele de sub încălzitor. (fig. 15a). când se utilizează 
mecanic 
ventilația, orificiul de admisie este amplasat la 50 cm deasupra încălzitorului (fig. 15b) sau pe 
tavanul de deasupra încălzitorului (fig. 15c). 
aerul rece răcoros care a suflat în camera saunelor este amestecat cu aerul fierbinte din 
încălzitor, dând aer curat 
se scaldă. Intrarea recomandată trebuie să aibă un diametru de 5-10 cm. 
Orificiul de ieșire trebuie să fie amplasat diagonal opus orificiului de admisie. Se recomandă 
amplasarea orificiului de evacuare 
sub platforma din sala de saună cât mai mult posibil de la orificiul de admisie. Poate fi instalat 
lângă podea sau plumb 
în afară printr-o țeava de la podea, mergând într-un ventil la tavanul de saună sau sub ușa (în 
camera de spălare). 
În acest caz, fanta pervazului trebuie să fie de cel puțin 5 cm și se recomandă ventilarea 
mecanică 
baie de dimensiunea de ieșire ar trebui să fie de două ori de la intrare. 
Avertizare: 
1. Nu porniți la pornirea instalației electrice. 
2. Nu atârnați hainele pentru a se usca în încălzitor, deoarece acest lucru poate provoca 
un risc de incendiu. 
3. Nu coaceți alimentele în încălzitor. 
4. Păstrați departe de încălzitor. Când este fierbinte, suprafața exterioară a încălzitorului 
vă poate arde pielea. 

 

1, aerisire de aer 
2, ventilație opțională de alimentare cu aer, dacă este utilizată ventilație mecanică de evacuare, 
deschiderea este situată la 50 cm deasupra 
caloriferul 
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3, aerisire evacuare aer 
4, Aerisire uscată, care este închisă în timpul încălzirii și scăldării, camera de saună poate fi de 
asemenea uscată prin plecare 
usa deschisa dupa baie 
5, Dacă există doar un orificiu de evacuare în camera de spălare, lăsați o deschidere (MIN CM). 
Sub ușa saunei 
(Se recomandă ventilația mecanică) 

 

4.Testarea și operarea 
4.1. Testarea 
i După ce ați verificat că instalarea încălzitorului sauna este corectă, puneti pietrele de sauna in 
locul lor(recomandăm spălarea pietrelor cu apă pentru a îndepărta orice urmă de praf, înainte 
de prima utilizare). Pune pietrele mai mari, în partea de jos și pietre mai mici pe partea de sus. 
Aveti grija sa nu împachetați pietrele prea strâns, astfel aerul nu va fi în măsură să circule în 
jurul elementelor care poate cauza defectarea prematură, dar asigurați-vă că acopera 
rezistentele complet. Rețineți că este necesar să se schimbe pietrele din când în când, deoarece 
acestea se vor prabusi, treptat, cu utilizare. 
Pentru utilizatorii comerciali acest lucru se va face probabil, în fiecare an, iar pentru utilizatorii 
casnici o dată la câțiva ani, în funcție de utilizare. 

 
ii. Inainte de conectarea la o sursa de alimentare verificati încălzitorul de saună și asigurați-vă că nu 

există nici un produs inflamabil pe sau în jurul încălzitorului .Va rugăm să rețineți că la prima utilizare 

a elementelor și pietrele pot scoate fum și să dea un miros neplacut - asigurați-vă ca cabina de sauna 

este bine ventilata. 
iii. Porniți încălzitorul folosind butonul de ON / OFF de pe panoul de control, se va afisa 
temperatura si timpul LED ul 
arată starea de încălzire a saunei atunci când lumina este aprinsă, temperatura camerei va crește 
și va atinge temperatura prestabilită (setările implicite sunt 75 ° C / 187oF, timpul de lucru este 
de 2 ore(vezi graficul de pe pagina următoare) 

 
iv. În cazul în care timpul s-a scurs, iar fereastra de timp afișează "0", controlerul 
și sisteme de încălzire se vor închide automat. 
v. Incalzitorul de sauna are o funcție de încălzire secvențială, astfel încât sistemul de încălzire 
poate funcționa din punct de vedere economic. 
În cazul în care încălzitorul este pornit toate elementele vor lucra împreună pentru a atinge 
temperatura maxima , când ținta este atinsă o rezistenta se va opri pentru a menține 
temperatura nominală constantă (pentru OCS30, OCS40, o rezistenta se va opri). Atunci când 
temperatura din camera de saună merge 2oC / 4 peste temperatura de țintă toate elementele de 
căldură se va opri. Cand temperatura din saună scade sub temperatura setata, un element de 
căldură va lucra din nou, cand temperatura scade 2oC / 4 sub temperatura țintă, toate 
rezistentele vor lucra din nou. 
vi. Butonul de lumină: Se aprinde lumina sauna on / off 
vii. Folositi butonul de comutare a temperaturii pentru a schimba afișajul de temperatură între 
grade Celsius și Fahrenheit 
viii. Controller-ul are un dispozitiv de sincronizare, astfel încât să puteți seta un timp atunci 
când doriți încălzitorul la putere în sus, acest lucru poate fi setat de la 0 ~ 12 ore, după cum se 
arată în graficul de mai jos. Când regulatorul este în Modul B (Timer) de încălzire nu poate 
funcționa, dar atunci când modul B ajunge la "0" sau "Mode Butonul "este apăsat funcția de 
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încălzire va porni (A Mode). 
 

 

 
 

4. 2 Setare timp si temperatura 

Setările implicite pentru temperatură sunt: 75 ° C / 167oF. Pentru timpul de funcționare 
presetat: 2 ore. Acestea pot fi ușor ajustate, în cazul în care alimentarea cu energie electrică se 
pierde controlerul va reveni la setările implicite. 
• Când sauna este pornita setările de timp vor funcționa în conformitate cu mod A( LED mod A 
este pornit),fereastra de timp se va afișa ultima dată când a fost stabilit. Apăsați pe tasta "SET" 
iar fereastra de afișare a orei va clipi. Apăsați“^” sau V ” pentru a regla ora, fiecare apăsare 
timpul va crește sau reduce 10minute. Odată ce setarea dorită este atinsă apăsați "MENU / 
ENTER", fereastra va înceta să clipească. 
Puteți regla de timp de la 10 minute până la 8 ore. Notă: controlerul are o functie de memorie 
, în cazul în care alimentarea cu energie nu este întreruptă data viitoare când porniți sauna 
,timpul selectat va fi timpul prestabilit. 
• Pentru a seta sauna sa incalzeasca pe la un anumit interval de timp (de exemplu: în cazul în 
care aveți de gând sa vizionati un film și doresc sauna sa se incalzeasca la jumătatea timpului, 
astfel sa fie gata la sfârșitul filmului), puteți 
utilizați setarea pentru modul B, care poate fi setat dacă apăsați "MENU / ENTER" "și fereastra 
de timp va afișa 4:00, acum Apasati tasta "SET" fereastra de afișare a orei va clipi. apăsați "^" sau 
"v" pentru a regla ora, la fiecare apăsare timpul va crește sau reduce la 10 minute. Odată ajuns la 
setarea dorită apasati "MENU / ENTER", fereastra nu va mai clipi .Când ajunge la "0", se va trece 
peste la modul A și încălzitorul se va aprinde. (Nu uitați să setați ora la care doriți radiatorul pe 
de pe modul A înainte de a stabili modul B) 
• Pentru reglarea rapidă de timp: țineți “^” sau V ”și va cronometra în mod continuu in sus sau 
în jos, atunci când ajunge la ora pe care doriți eliberați-l si se va opri. 
• Temperatura: buton comutator puteți comuta între grade Celsius și Fahrenheit. 
• Pentru a regla temperatura: Apasati "SET" o dată după ce ați terminat setarea timpului sau în 
alt mod de două ori fereastra de temperatură se va aprinde intermitent, introduceți temperatura 
necesară prin apăsarea butonului ^” sau V” 
"Pentru a ajusta - fiecare apăsare va crește sau reduce 1OCor 2OF.you poate regla de la 50oC- 
110oC 122oF- 230oF .Odată ce temperatura necesară a fost setată apăsați "MODEL / ENTER" 
Tasta fereastra se va opri . 
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4.3. Uşă interlock 
Atunci când sunt utilizate în situații comerciale, cum ar fi clădirile publice, în cazul în care 
temporizatorul este setat să vină pe în prealabil, un comutator de blocare a ușii trebuie să fie 
conectat așa cum s-a descris în diagrama de circuit 
Înainte de modul B poate fi activat sala de sauna trebuie să fie verificată de către persoana 
responsabilă pentru a se asigura ca nu există nici un pericol, cum ar fi un material combustibil 
peste soba de sauna etc - apoi ușa cabinei de sauna trebuie să fie închisa înainte ca setarea poate 
fi făcută. Odată ce cronometrul în avans începe secvența de numărătoare inversă calendarul se 
va opri dacă ușa este deschisă și nu va reporni din nou, până când este resetat. 

 
5. Ghid pentru probleme 

 
Recomandam ca toate operatiunile la incalzitor sa fie efectuate de catre personal calificat. 

 

Problema Cauza Solutie 

Nu există nici o afișare pe de 

panoul de control atunci când 

comutatorul on / off 

este apăsat. 

Este o problema cu temperatura: 

1. puterea de aprovizionare 

2.2. Circuit de bord,transformator 

3. Siguranță 

1. Verificati sursa de alimentare. 

Dacă indicatorul de alimentare 

LED-L1 (roșu) este pornit 

Verificati firele 

2. Schimbați controlerul 

Regulatorul este aprins dar 

Incalzitorul nu funcționează 

1 .Incalzitor sauna nu a fost 

conectat 

2. Există o problemă cu panoul 

1 Verificati conexiunile pag 6 7 

2.Schimbati panoul 

LED supraincalzire este 

aprins 

1. Senzorul de temperatură nu a fost 

conectat corect 

2. Swichiul pentru temp inalte este 

oprit 

1. Verificați legătura la senzor de 

temperatura. 

2. Verificați dacă comutatorul 

pentru temperatura inalta este 

oprit, daca da, resetati manual 

LED usa este aprins In momentul setarii timpului usa 

saunei era deschisa, cronometrarea 

sa oprit si nu va porni pana nu va fi 

resetata 

Resetati numaratoarea 

LED asteptare este rosu Sauna este pe modul B Apasati butonul MODE pentru a 

schimba pe modul A (modul 

incalzire) 

Fereastra Temperatura 

afiseaza L sau H 

1. Termometrul nu este conectat sau 

un cablu rupt sau fisurat 

2. Temperatura este mai mica de 0gr 

3.temperatura este mai mare de 

1. - LoC înseamnă 

Senzorul de temperatura nu a 

fost conectat sau al 

Temperatura este mai mică decât 

0 ° C 
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115gr C verificați conexiunea, cablul sau 

senzor de schimbare 

2. --HoC înseamnă că există o 

scurtă 

circuit temperatura 

senzor sau temperatura este 

mai mare decât 115oC verificați 

conexiunea, cablul sau 

modificarea 

senzor. 

regulator 

3. Schimbați. 

 

6. Intretinerea 

Vă recomandăm să se verifice încălzitorul de saună în mod regulat pentru orice semne de 
deteriorare, să se acorde o atenție deosebită atât sistemele de închidere, starea instalației 
electrice, cat și elementelor electrice. 

 
In cazul în care rocile au început să se crape, acest lucru poate provoca supraîncălzirea 
elementelor, in cazul acesta recomandam schimbarea pietrelor. Vă recomandăm ca operatorii 
comerciali să schimbe rocile cel puțin o dată la 12 luni. 

 
 

7. Intretinerea incalzitoarelor si saunei 
 

Toate produsele noastre sunt potrivite pentru folosire intr-un spatiu interior, cum ar fi o casa sal 
o cladire de club. Nu trebuiesc utilizate in nici o alta circumstanta! 

 
8. Intretinerea saunei 

In functie de cat de regulat este folosita cabina de sauna , o serie de verificări de întreținere 
ar trebui să fie efectuatepentru sauna si pentru incalzitor, pentru a se asigura că acestea sunt 
păstrate într-o stare buna. 
Pentru utilizatorii comerciali recomandăm aceste inspecții să fie efectuate pe o bază lunară de 
către un membru al personalului de întreținere și înregistrările sa fie păstrate. 
Pentru uz casnic aceste controale trebuie efectuate la fiecare 6 luni. 
Orice deteriorare evidentă ar trebui remarcata imediat in timpul intretinerii și ar trebui să fie 
rezolvata înainte de a mai utiliza produsul. 

 
În nici un caz nu ne recomandăm functionarea saunei dacă există cabluri electrice considerate a 
fi periculoase, daca intampinati probleme, vă rugăm să contactați un electrician sau 
departamentul nostru tehnic pentru asistenţă. 
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9 .Verificari pentru intretinere 

 
Va rugam sa luati in calcul, ca toate verificarile trebuie facute atat timp cat sauna si incalzitorul 
sunt reci. 

 
10. Incalzitorul 

Asigurati-va ca incalzitorul a fost deconectat de la sursa de electricitate, inainte efectuarii 
verificarilor: 

 
1. Verificati rezistentele incalzitorului, sa nu aiba semne de deteriorare. Daca constatati semne 
de deteriorare, contactati vanzatorul. 
2. Asigurati-va ca pietrele vulcanice au fost plasate in mod corespunzator intre rezistentele 
incalzitorului, astfel incat sa permita patrunderea aerului. 

 
Pentru operatorii comerciali un electrician trebuie să inspecteze periodic și să se asigure ca toate 
cablurile sunt in stare bună și strânse - o idee bună ar fi să avem acest lucru efectuat în fiecare an 
ca si pentru testare PAT. 

 

11. Incaperea saunei 
 

i. Asigurați-vă că toate semnele (de siguranță și utilizare) sunt la loc și pot fi citite. 
ii. Verificați dacă băncile sunt sigure și nu au semne de deteriorare, în cazul în care bancile nu 
mai sunt sigure, verificati sa fie stranse bine. 
iii. În cazul în care există denivelari pe banci, se freaca usor, pana cand acestea sunt eliminate. 
iv. Orice deteriorare majoră a bancilor trebuie raportate furnizorului și veti primi sfaturi 
suplimentare din partea acestuia. 
v. Asigurați-vă că lemnul care înconjoară sistemul de încălzire nu a devenit carbonizat. Orice 
bucata de lemn deteriorata ar trebui inlocuita. 
vi. Asigurați-vă că apărătoarea încălzitorului este în loc și este conform cu distanțele mentionate 
in manualul incalzitorului. Verificați daca sunt semne de deteriorare la gratarul de protectie, 
trebuie inlocuit daca nu mai poate fi reparat. 
vii. Cabina de sauna ar trebui să fie păstrata într-o stare curată și igienică, în orice moment. Se 
recomandă ca băncile din sauna sa fie șterse în jos cu o soluție slabă de dezinfectant și apă după 
fiecare utilizare, recomandăm în special acest lucru pentru saune folosite in regim public. 

 
Podeaua din saună ar trebui să fieîn mod regulat curatata cu mopul. 

 

12. Garantie 

Toate produsele sunt garantate 12 luni de la data cumpărării împotriva materiale defectuase sau 
defecte de fabricatie. Garanția exclude elementele consumabile, cum ar fi rezistentele electrice 
și greșelile care decurg din utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a aparatului. 
Rezistentele se folosesc aprox. 2500 de ore, după ce a trecut acest timp, trebuie să vă așteptați 
să cumperati altele noi, stricarea prematură poate fi cauzată de: 
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- roci insuficiente. 
- rezistentele au fost fortate, pentru a introduce cat mai multe roci 
- Clienții care aruncă mari cantități de apă peste pietre 
- Firele nu au fost conectate corect 
Pentru cererile de garantie si service post-vânzare în afara sau garanția, vă rugăm să contactați 
vanzatorul. 

 
 
 
 


