Monterings samt bruksanvisning för:

HELO Steam Corner HSAJ-310

7-5

Ni har utrustat er IDO duschkabin med ett kvalitets ångaggregat. För att få ut det mesta av aggregatet
skall monteringanvisningen studeras noggrant och följas vid montering av aggregatet.
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7014196
314 SHS 71 A

I leveransen ingår:
1. 1 st ång-generator HSAJ-310 3100W /230V 1N~16A
2. 1 st monteringsmodul
3. 1 st PEX-vattenslang 1/2"-3/4"
4. 1 st ångmunstycke
5. 1st skydd för ångmunstycke
6. 1 st manövertryckknapp med indikatorlampa
7. 1 st armaturplatta
8. 1 st distansring
9. 1 st avloppsslang
10. 2 st ångaggregat fäste
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Förberedelser:
Duschkabinen och tillhörande kar förbereds på följande
sätt innan ånggeneratorn installeras.
Försäkra dig om att duschkabinen har ett kupoltak och
att alla tätningslister är rätt monterade.
(Se duschkabinens installationsanvisningar.)

32 mm

Borra enligt måtten på bilden ett 32 mm hål 119 mm från
den nedre kanten, mitt på den bakre väggen.
119 mm
Från den nedre kanten
och mitt på ångkabinens
bakre vägg

Installation av ånggeneratorns tömningsslang:
Öppna hålet som finns i karet bakom fastsättningspelaren. Använd en hammare att slå med. Slangen
förs via hålet från tömningsventilen till golvbrunnen
under karet. Runda av karets vassa kanter så att de
inte skadar vattenavledningsslangen.

Ånggeneratorns bakskiva sätts
fast på båda sidor i ångskåpets
hörn med hjälp av fästena som
syns på bilden. Fästena förs in
i fåran från den övre kanten.

28 mm

På/Av-tryckknapp

805 mm
från bakskivans
underkant
Ett 32 mm hål för På/Av-tryckknappen
borras enligt måtten på bilden.
Tryckknappens kopplingsstycke
ansluts till strömdosans stickkontakt.
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Vid installation av ångmunstycket, installera
först passringen (7), sedan tätningen (8), efter
det ångmunstyckets skydd (5). Vrid sedan
ångmunstycket (4) på plats. Koppla slutligen
tömningsventilens kabel till ventilen. Rikta in
ångmunstyckets öppning mot höger, sett från
dörren.
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Anslutning av vatten samt avlopp:
Led slangen för avloppsventilen genom hålet i karet ner
till ett avlopp.
Anslut den medföljande PEX-vattenledningen till
ånggeneratorn (3/4”) samt till en avstängningskran (1/2”).
OBS! Beakta gällande lokala föreskrifter angående
anslutning av hushållsapparater till
vattenledningsnätet.

0-I

OBS! Vid anslutning av vattenslang till ånggeneratorn
skall endast handkraft brukas. Bruk av rörtång el.
motsvarande verktyg kan orsaka skador inne i
generatorn.

FI

Elcentral
16A /230V

16A
Uttag

Anslutning av el:
Aggregatet är utrustat med stickkontakt och får anslutas
till ett jordat uttag skyddat med en 30mA
felströmsbrytare. Vid montage i äldre fastigheter bör detta
kontrolleras i samband med installationen.
Om stickkontakten avlägsnas och aggregatet ansluts
halvfast, skall en tvåpolig brytare med minimum 3mm
kontaktöppning installeras. Detta för att aggregatet skall
kunna göras spänningslöst för service eller om aggregatet
lämnas oanvänt för en längre tid.

Avstängnings
kran
PEX-Vattenledning

Ånggenerator

Avloppsledning

OBS! Installation och reparation får endast utföras av
behörig elinstallatör.
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BRUKSANVISNING
Före ibruktagningen:
Före ibruktagningen skall vattenanslutningens täthet och elanslutningens
riktighet bekräftas. Kontrollera även kabinens täthet.

Ånggeneratorns användning:
Koppla spänningen till generatorn (stickkontakt eller yttre strömställare)
och öppna vattentillförseln.
Ånggeneratorn startas genom en tryckning på manöverknappen, samtidigt
skall märklampan i panelen tändas.
Efter c. 5-6 minuter skall ånga börja strömma ur ångmunstycket. I början kommer en
del kondensvatten att bildas i ångröret, vilket orsakar vatten dropp ur ångmunstycket.
Bildandet av kondensvatten avtar när slangen och munstycket nått driftstemperatur.
VARNING!
Ångan som kommer ut ur munstycket har en temperatur nära 100 C.
Beröring av ångan eller ångmunstycket kan förorsaka brännskador.
Generatorn har en inbygd 30 minuters timer som automatiskt avbryter kokningen.
Om man önskar fortsätta ångbadet trycker man en gång till på manöverknappen.
Önskar man avsluta ångbadet innan 30 minuter så trycker man en gång på manöverknappen
varvid generatorn stoppar och märklampan slocknar.
Då generatorn stoppar/stoppas startas en nedkylningsperiod på 15 minuter varefter
ånggeneratorns tömnings och sköljnings program startas.
Tömningsprogrammet kan ej avbrytas.
Efter avslutat ångbad samt sköljning går ånggeneratorn i STAND-BY läge.
Följande ångbad startas med en knapptryckning.
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Tips och råd vid ångbadning:
I ett ångbad skall luftens relativa fuktighet vara 100% och en temperatur kring 45°C anses
allmänt som den mest behagliga. Den största nyttan med ett ångbad anses vara den
avslappnande och stressreducerande effekt ångbadandet har. Trötta muskler och leder
mår bra av värmen och detta används även vid rehabilitering av vissa idrottsskador.
Även muskelvärk och stelhet som orsakas av att sitta stilla på kontoret hela dagen kan
avhjälpas med ett skönt ångbad.
Ångbadet har även en positiv verkan på huden,då ytblodcirkulationen påverkas av
fuktig och varm luft.Andra tillstånd som ångbadet kan ha positiv effekt på är bl.a.
sömnproblem,dålig blodcirkulation i huden,torr hud samt muskelspänningar.

Hur skall då vår nya dusch/ång kabin användas? Denna fråga ställer säkert många och med tiden
utvecklar de flesta ett personligt sätt att njuta av badet. I början kan man följa detta allmänna tips:
-

Det är bra att dricka vatten före all sorts aktivitet där man svettas mycket
Duscha samt tvätta av sig före ångbadet.(Man kan duscha medan ångaggregatet är på)
Sitt bekvämt inne i kabinen och njut av den fuktiga värmen. Normal badtid är mellan 10-20
minuter.
Duscha av er efter avslutat ångbad.Duscha ej med alltför kallt vatten direkt då kroppen kan
chockas av den stora värmeskillnaden.
Drick ngt. efter ångbadet.
Ångbadet kan upprepas flera gånger i följd.Det är alltid skönt att vila sig på
balkongen/terassen/brasrummet mellan ångbaden.
Ångbadet kan kombineras med bruk av essanser eller örter.(droppas på ångmunstycket före
ånggeneratorn startas.)

FÖR PERSONER MED SVIKTANDE HÄLSA SAMT VID GRAVIDITET SKALL LÄKARE
KONSULTERAS FÖRE ANVÄNDNING AV ÅNGBAD.
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Information för underhåll och service:
Den viktigaste underhållsåtgärd är tömning och sköljning av tanken varje gång ånggeneratorn använts.
Ånggeneratorn HSAJ-310:s tank töms automatiskt 15 minuter efter avlsutat bad. Därefter sker en sköljning
av tanken.
Om denna tömning och sköljning ej sker automatiskt skall servicepersonal kontaktas.
Om vattnet innehåller mycket kalk,järn eller andra orenligheter kan dessa bilda ett belägg inne i tanken på
motstånd samt på nivågivare. Om missfärgat vatten rinner ur ångmunstycket eller om det sker en markant
ökning av mängden vatten som rinner ur ångmunstycket under ångbadet skall tanken,elementen samt
nivågivarna rengöras manuellt.
Vid oklarheter kontakta försäljare eller servicepersonal.
Avkalkning av tanken
Då vat ten kvaliteten varierar mycket vid olika
användnings områden, skall det lokala vattnets
kalkhalt (hårdhetsgrad) mätas med den medföljande
testindikatorn. (följ instruktionerna i testpaketet).
Avkalkningen av ånggeneratorn skall ske enligt den
intervall som anges i testpaketet, dock rekomenderas
en avkalkning minst 1-2 gånger per år.
Avkalkningen av ånggeneratorn sker så att man
skruvar bort säkerhetsventilen och genom det röret
fyller man tanken med en lösning av 1 liter vatten
(varmt) samt medföljande citronsyre pulver.
Sedan skruvar man tillbaka säkerhetsventilen som
den var innan (täta med gängtejp vid behov), samt
startar generatorn och låter vattnet koka i c. 10- 15
minuter.
Ånggeneratorn stoppas genom att trycka på knappen
varvid tanken töms och sköljs automatiskt efter 15
minuter.
Därefter sköljer man ånggeneratorn ordentligt 2-3
gånger genom att starta aggregatet, låta det koka upp
(c. 5minuter.) samt tömma och skölja.
Detta kan upprepas om det vid följande ångbad luktar
citron.
Denna eventuella citrondoft är ofarlig.
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OBS!

Test av vattnets hårdhetsgrad samt de rekommenderade
underhållsåtgärder skall utföras för att garantin skall gälla.
Test procedur : Doppa test indikatorn I
vattnet (c. 1 sekund).
Skaka av överloppsvatten.

TEST INDIKATOR AV VATTNETS
HÅRDHETSGRAD
= RÖD

Avläs efter c. 1 minut.

= GRÖN
Test indikator

Total hårdhet

Tyska hårdhetsgrader ?dH

a)

< 5 TH

< 3

?dH mycket mjukt vatten

b)

> 7 TH

> 4

?dH mjukt vatten

c)

> 12 TH

> 7

?dH medelhårt vatten

> 25 TH

> 14

?dH hårt vatten

> 37 TH

> 21

?dH mycket hårt vatten

d)
e)

a) Avkalkning efter 500 timmars bruk
b) Avkalkning efter 350 timmars bruk
c) Avkalkning efter 250 timmars bruk.
d) Avkalkning efter 50 timmars bruk. bruk av kalk filter rekommenderas.
e) Installera ett kalkfilter samt testa vattnets hårdhet.

OBS!

AGGREGATETS TANK SKALL TÖMMAS EFTER BRUK.
(Avkalkning skall ej ersätta tömning av tank)

Produkt kod: 7819515
Citron syra för avkalkning av ång-generatorer och Steamyaggregat.
Tillsätt 50g citronsyra i c. 1 liter vatten och rör om väl
Tillsätt blandningen I aggregatets tank, starta aggregatet och koka vattnet i 10-15
minuter.
Töm tanken på vatten. Starta aggregatet och koka med rent vatten i c. 3 minuter,
töm sedan tanken på vatten. Upprepa denna procedur 3 – 5 gånger.
Avkalkningen skall ske I enlighet med i aggregatets manual bifogad instruktion.
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5916202
7819708
7319595
4310140
4310141
4310138
5207668
5207669
7801706
7819507
7819503
7819604
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Reservedelsliste

Reservdelslista

Varaosaluettelo

Sparepartslist

Benemning
Kretskort OLEA 46
Sikkerhetsventil 1/2"-0,5bar
Vannslange 1/2"-3/4"
Manoveringsknapp HSZ-310
Manoveringsknapp HSZ-310 E
Nivågiver
Varmeelement SEPD176 1567W
Varmeelement SEPD177 1567W
Varmesikring
Magnetventil påfylling
Magnetvetil tömning
Dampmunnstykke

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
Ångmunstycke

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
Höyrysuutin

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
Steam nozzle

1

5

ON /OFF

HSAJ-310

HSAJ-310E
4

6
7

2
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Wiring diagram HSAJ-310 230V 3130W
Type: 1701.-31.
Heating elements:
TYPE
POWER
SEPD 177 1567W 230V + them. fuse 15A / 167 Cels.
SEPD 176 1567W 230V

0/I

OBS!
Om inte stöpsel används
skall en tvåpolig brytare
med min.3mm gap installeras.

ON /OFF

Drain valve
Solenoid
valve
V2

V1

N

HEAT2 HEAT 1

N

L1
in

V 1(Solenoid valve)
V2(Drain valve)

OLEA 46
SENSOR 2

HEAT 2

SENSOR 1

HEAT 1

BROWN
GREEN
YELLOW
WHITE

LEVEL 1

Level
probe

Tank

Case

354 SHS 29 A

Thermo
fuse
167 Cels.
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GARANTI:
IDO text: IDO:s gällande garantibestämmelser………….
……………………………………………………………
reklamationsförfarande i olika länder…………………….
……………………………………………………………
Garantikort:
Saunatec ångaggregat.
För att garantin skall gälla för detta ångaggregat skall detta garantikort ifyllas samt sändas för
registrering till IDO kundservice i gälland land. Behövlig information skall fyllas i.
Ifyllt kort sändes till följande address:
Ido Norge:
Ido Sverige:
Ido Finland:
Ido……….:
Namn:
Address:

……………………
…………………….

Model:

………………..

Serie nr:

……………………

Uppmätt hårdhetsgrad på vattnet i aggregatets vattenanslutningspunkt:

………dH°

För att full garanti skall vara gällande skall följande kriterier uppfyllas:
Vattnets hårdhetsgrad får ej överstiga:

7dH°

Vattnets ledningsförmåga får ej understiga:
Elanslutning:

15µS

230V,1N ±10V. Aggregatet anslutet till jordad uttag.

Plats och tid för montage:
Plats:…………………… Datum:……………….

Undertecknad har tagit del av informationen i detta garantikort, fyllt i behövlig information samt
försäkrat sig över att aggregatet är monterat i enlighet med monteringsanvisningen:
Undertecknad:

………………………………………………………
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