Helo Oy
Uusi HELO- HSX höyrygeneraattori koti- sekä ammattikäyttöön.

- Käyttöohjeet
- Asennusohjeet
Käyttö- ja asennusohje malleille:
HELO HSX 34, 47, 60, 77, 95, 120, 140.

7014114

314 SHS 49 F
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Tekniset tiedot:
• Jännite: 400V 3N~ (3,4 – 14 kW)
230V 3~
(3,4 – 14 kW)
230V 1N~ (3,4 – 7,7 kW)
• Tehovaihtoehdot: 3,4 kW – 14,0 kW.
- Mahdollisuus ohjata 4 höyrystintä yhdellä ohjauspaneelilla, suurin teho 56,0 kW
• Kotelointiluokka: IP 20.
• Asennustapa: lattia / seinä.
• Vesisäiliön materiaali: Aisi 304, ruostumaton teräs.
• Höyrystimen mitat 520 x 380 x 160 mm.
• Paino n. 11 kg tyhjänä.
Helppokäyttöinen:
• Automaattinen tyhjennys ja huuhteluohjelma.
• Automaattinen täyttö ja vedenpinnan säätö.
• Lattia tai seinä-asennus.
• Digitaalinen ohjauspaneeli.
- Lämpötilan säätö
- Ajan säätö
- Valojen ohjaus
- Ilmastoinnin ohjaus
- Esanssipumpun ohjaus
- 4 ohjelmoitavaa kylpyohjelmaa
• Ohjauspaneelin asennus höyryhuoneessa sallittu.
• Mahdollisuus kytkeä höyrystin päälle / pois ulkoisella ohjauksella.
• Magneettiventtiilissä on iso tyhjennysaukko jolloin isommat epäpuhtaudet ja
kalkkikertymät huuhtoutuvat tankista jokaisen käyttökerran jälkeen.
Helppo huoltaa:
• Vaihdettavat vastukset (3 kpl), joista 1 on lämpösulakkeella varustettu.
• Kalkinpoistoaineen (sitruunahappo) täyttöaukko on sijoitettu höyrygeneraattorin yläosaan.
• Komponentit helposti vaihdettavissa.
- Piirikortti
- Lämpövastukset
- Pinta-anturi
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KÄYTTÖ JA ASENNUS:
HSX höyrygeneraattori on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan höyrykylpytilojen lämmittämiseen.
Höyrygeneraattorin käyttö muissa kuin siihen tarkoitetuissa tiloissa saattaa vahingoittaa
rakennuksen rakenteita.
Valmistaja ei vastaa vastoin käyttötarkoitusta asennetusta tai väärin käytetyn laitteen aiheuttamista
vahingoista.
Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon tulee suorittaa vesiliitännät ja höyryputkiliitännät.
Liitännät tulee tehdä suurta huolellisuutta noudattaen. Jatkosten tiiviydestä tulee varmistua. Hyvä
jatkos edellyttää vähintään kierreteipin käyttöä kierreliitoksissa, mutta jatkosten juottamista
suositellaan.
Höyrygeneraattori tulee sijoittaa vedeltä ja kosteudelta suojattuun paikkaan (kuiva tila). Tilan on
oltava ilmava sillä laite tuottaa myös lämpöä. Suositeltava vapaa etäisyys sivusuunnassa ja
höyrystimen yläpuolella on vähintään 30 cm. Sijoituspaikkaa suunniteltaessa on otettava huomioon
myös laitteen huoltoon vaadittava tila.
Tankin tyhjentämistä varten laitteen läheisyydessä on oltava viemäri.
Höyrygeneraattori soveltuu asennettavaksi lattialle vapaasti seisovana tai seinälle
seinäkiinnikkeiden kanssa. Käytettäessä seinäkiinnikkeitä on käytettävä seinämateriaaliin
soveltuvaa kiinnitystapaa ja kiinnitysruuveja. Höyrygeneraattori painaa vedellä täytettynä n. 17 kg.
Käytettäessä automaattista tyhjennysventtiiliä, suositellaan asennustavaksi seinäasennusta jolloin
tyhjennysputkelle saadaan sopiva kaato viemäriin päin.
HSX asennus

Lämpötilan anturi.

Ohjauspaneli

Vesiliitäntä

400V 3N~

Höyrysuutin
Tyhjennys

Ohjauspaneelin sijoitus

Höyrystimen seinäkiinnitys

Ohjauspaneeli voidaan asentaa joko höyryhuoneeseen tai sen ulkopuolelle.
HUOM! Termostaatin kaapeli lähtee ohjauspaneelista. Kaapeli voidaan jatkaa vastaavanlaisella
kaapelilla, myös ohjauspaneelin.
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LAITTEEN LIITÄNNÄT:
16

38

Ylipaineventtiili
Höyryn
ulostulo
Vesi täyttö
Pääkytkin

Ohjauspanelin kaapeli
Sähkö syöttö

Autom.
magn.
venttiilin
pistoke

52

Vesi poisto
venttiili manuaali
tai sähköinen

Vesi- ja höyryliitäntä.
Liitä laitteen pakkauksessa oleva ¾” taipuisa vesiliitäntäletku laitteen asennuspaneelissa olevasta
vesiliitännästä (katso kuva) talon kylmävesiverkkoon. Vedenpaineen tulee olla vähintään 0.2 baria
ja korkeintaan 10 baria. Vedensyöttöputkessa tulee olla manuaalinen sulkuventtiili, jolla
vedensyöttö laitteelle saadaan katkaistua, jos laite on poissa käytöstä pidemmän aikajakson.
Asennuksessa tulee noudattaa paikallisia määräyksiä.
Höyryputken liitännässä suositellaan vähintään 18x16 mm (höyrystimen koko 3,4 kW-9,5 kW) ja
22x20 mm (höyrystimen koko 12,0 kW- 14 kW) kupariputken tai vastaavan kokoisen silikoniletkun
käyttöä. Höyryputken tulee olla läpimitaltaan sama koko matkalta.
Höyryputken tulee nousta tai laskea höyrygeneraattorista höyryhuoneeseen, EIKÄ putkeen SAA
tehdä vesilukkoja / vesitaskuja. Höyryputkessa muodostuvan kondenssiveden on saatava valua
vapaasti höyryhuoneeseen tai takaisin höyrystimeen. Jos höyrygeneraattoriin on kytketty
esanssipumppu, putkiston kaadon tulee olla aina höyrystimestä poispäin, jotta kemikaalien pääsy
tankkiin estyy.
Suositeltava höyryputken suurin pituus on 5m.
Höyryputken lisäeristys on aina suositeltavaa sekä turvallisuussyistä että putkessa tapahtuvan veden
kondensoitumisen estämiseksi.
VAROITUS: Kuuma höyry voi aiheuttaa palovammoja.
Höyrystimen tankin tyhjentämiseen tarkoitettu magneettiventtiili asennetaan tyhjennysputkeen,
vaihtoehtoisesti käytettävä manuaalista tyhjennysventtiiliä.
Höyrystimen tankki on syytä tyhjentää jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä toimenpide
pidentää laitteen käyttöikää sekä vähentää kalkkikertymiä.
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SÄHKÖLIITÄNNÄT:
Höyrygeneraattori kytketään puolikiinteästi rakennuksen sähköverkkoon, huomioiden paikalliset
asennusmääräykset.
Höyrystin

Teho
KW

Sulake
A

Kaapeli
3N~ mm²

Huonekoko
m³ *)

HSX 34
HSX 47
HSX 60
HSX 77
HSX 95
HSX 120
HSX 140

3,4
4,7
6,0
7,7
9,5
12,0
14,0

10
10
10
16
16
20
25

5x1,5S
5x1,5S
5x1,5S
5x2,5S
5x2,5S
5x4S
5x6S

1,5-2,5
2,5-5
5-7
7-10
10-12
12-15
15-18

Sähköliitännät saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattimies.
*) Raskasrakenteiset seinät kuten betoni, tiili tai kivi tarvitsevat suuremman tehon lämmetäkseen.
Ilmastointi lisää myös tehontarvetta.
Tarvittava teho voidaan arvioida oheisen kaavan mukaan.
Tilavuus (m3) x K1 x K2 = Tehontarve (kw)
Ilmastointi
Ei ilmastointi

K1 = 0,75
K1 = 0,52

Akryyliseinä
Kevyt seinä: levy + kaakeli
Raskas seinä: kivi, betoni +kaakeli

K2 = 1,00
K2 = 1,25
K2 = 1,50
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KYTKENTÄKAAVIO

HSX 3,4 kW - 7,7 kW

HSX 9,5 kW - 14 kW

230 V - 240 V 1N~ / 2~
230 V 3~ / 400 - 415 V 3N~

230 V 3~ / 400 - 415 V 3N~

Vastukset

3,4 - 7,7 kW 230 - 240 V 1N~ / 2~
6

5

4

3

6

1

6

5

4

3

2

1. 1

2

2

1

F1 T400mA

1

IIII
IIII

2

N

F2 T3,15 A

Alapinta
Maadoitus
Yläpinta

Ohjauspaneelin kellon ohitus

3

4

5

6

L2 L3

3,4 - 14 kW 400 - 415 V 3N~

230V/12VAC 42VA

J1

2

L1
Top cover

Ilmastointi 230V AC

L2

3,4 - 14 kW 230 V 3~

Gr

Tuoksu pumppu 230V AC

6

5

3

Pääkytkin

Vesiventt.
tyhjennys
230V AC

4

L1 / N

4

Lämpösulake 167 C

Vesiventt.
täyttö
230V AC

3

5

2.
2

1

3

4

5

6

L1 L2 L3

Pinta-anturi

Valo 12VAC max.35W
Sarjakytkentä
Ohjauspaneeli
DIP kytkimet
Kauko-ohjaus
normally open input

354 SHS 37 B
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HSX ASENNUS:

Lämpötilan anturi.

Ohjauspaneli

Vesiliitäntä

400V 3N~

Höyrysuutin
Tyhjennys

Ohjauspaneeli voidaan asentaa myös höyryhuoneen sisäpuolelle. Höyrysuutin / -suuttimet
asennetaan n. 20 – 40 cm lattiasta penkin tai istuimen alle, tai seinään siten, ettei kuuma höyry
pääse polttamaan jalkoja. Höyrysuuttimet suunnataan lattiaa kohti. Suuttimien asennuksessa on
myöskin huomioitava niiden paikka siten, ettei niihin pääse koskettamaan tahattomasti. Höyryn
lämpötila on +100°C ja se voi aiheuttaa palovammoja.
Termostaatti asennetaan 170 cm korkeuteen, mieluimmin oven vastakkaiselle seinälle. Termostaatin
asennusreikä kannattaa tiivistää sopivalla massalla, ettei kosteus kulkeudu rakenteisiin.
HUOM! Termostaatin kaapeli on kytkettynä ohjauspaneeliin.
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OHJAUSPANEELIN ja TERMOSTAATIN ASENNUS:
116 mm

Ohjauspaneeli on tiivistetty massalla, joten se on kosteudenkestävä.
ja voidaan asentaa myös höyryhuoneeseen.
Ohjauspaneeli voidaan asentaa
suoraan seinälle, upottaa sille
tehtyyn koloon tai akryyliseinän läpi.
Putken reikä höyryhuoneessa
kannattaa tiivistää, ettei kosteus
siirry putkea pitkin rakenteisiin.

142 mm

120 mm

1
on/off

2
essence
on/off

steam
on/off

3

fan
on/off

4

3 mm
Tiiviste

115 mm

Ohjauspanelin ja
termostaatin kaapelit

34 mm
Termostaatti asennetaan 170 cm
korkeudelle lattiasta, mielummin
vastakkaiselle seinälle ovesta.
Vastamutteria voidaan käyttää
tarvittaessa jos on pleksiseinä.
Paksumpaan seinään voidaan
tehdä kolo ja tiivistää sopivalla
massalla kosteuden pääsyn
estämiseksi rakenteisiin.
Sähköasennusputkea pitkin voidaan myös termostaatin kaapeli
vetää ja tiivistää termostaatti
sen päähän.

Seinä
n.20 mm

15 mm

15 mm

n. 8 mm

Kaapeli
Nylon ruuvi
Vastamutteri

Seinä
Asennus erillisellä termostaatin suojalla
Termostaatti asennetaan 170 cm
korkeudelle lattiasta, mielummin
vastakkaiselle seinälle ovesta.
Vastamutteria voidaan käyttää
tarvittaessa jos on pleksiseinä.
Paksumpaan seinään voidaan
tehdä kolo ja tiivistää sopivalla
massalla kosteuden pääsyn
estämiseksi rakenteisiin.
Termostaatti työnnetään suojaan,
jonka jälkeen se kiristetään lukitusruuvilla.

Lukitusruuvi

24 mm

32 mm

21 mm

Termostaatti

Termostaatin
suoja

Vastamutteri
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OHJAUSPANEELI:

T1
R1
R2

R6
IIII
IIII

R3
R4
R5

J1

Kauko-ohjaus (normal open)

Ohjauspaneelin kellon ohitus J1

Höyrygeneraattorin jatkuva toiminta

Digitaalinen ohjauspaneeli.
ON/OFF – painonappi höyrytoiminnan käynnistämiseen / pysäyttämiseen
Valaisimen ohjauspainike
Tuulettimen ohjauspainike
Esanssipumpun ohjauspainike
Kylpemisajan valitsijapainike
Kylpemislämpötilan valitsijapainike
+ näppäin aika sekä lämpötila arvon asettamiseen ylöspäin
- näppäin aika sekä lämpötila arvon asettamiseen alaspäin
Ohjelmoitava kylpyohjelma 1
Ohjelmoitava kylpyohjelma 2
Ohjelmoitava kylpyohjelma 3
Ohjelmoitava kylpyohjelma 4

Toiminnat:
Höyrystin toimii joko ajastin toiminnalla ohjauspaneelista, manuaalisesti tai kauko-ohjauksella
kunnes se manuaalisesti pysäytetään.
Toimintatapa valitaan piirikortilla sijaitsevalla J1 jumpperilla (katso kuva)
A. valitsin ON –asennossa (piikit oikosuljettu) = Höyrystin toimii ilman ajastinta.
B. valitsin OFF –asennossa (piikit ei oikosuljettu) = Höyrystin toimii ajastimella ohjauspaneelista.
Höyrystimen käynnistys:
A. Yhtäjaksoinen toiminta.
Höyrystintä käynnistetään ON/OFF painonapista, digitaalinäytössä näytetään lämpötilaa
höyryhuoneessa. Kylpemisajan valitsijanappi ei ole käytössä ja painettaessa nappia näytön 4
keskimmäistä segmenttiä "vaeltaa" eteenpäin parin sekunnin aikana.
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B. Ajastin toiminta.
Höyrystintä käynnistettäessä ON/OFF painonapista höyrystin käynnistyy esiasetetun ohjelman
mukaisen höyrysession, (60 minuuttia ja 45°C). Kylpemisajan voi säätää 5 minuutista aina 240
minuuttiin (5 minuutin intervalleissa) käyttämällä + ja - näppäimiä.
Höyrykylvyn aikana aikaa voi säätää painamalla kylpemisajan painiketta sekä 2 sekunnin sisällä
+ tai - nappia kunnes haluttu aika on saavutettu.
Kylpemislämpötilan asettaminen.
Kylpemislämpötila on esiasetettu 45 asteeseen. Lämpötilaa voi säätää 30 asteesta aina 50 asteeseen
(1 asteen intervalleissa) käyttämällä + ja - painikkeita.
Kylpemislämpötilan voi säätää höyrykylvyn aikana painamalla lämpötilapainiketta sekä 2 sekunnin
sisällä + tai - näppäintä.
Henkilökohtainen ohjelmoitu höyrykylpy ohjelma.
4 henkilökohtaista ohjelmoitavaa kylpyohjelmaa eri valitsija painikkeella on esiohjelmoitu
seuraavasti:
1. 40 minuutin kylpyaika ja 40 asteen lämpötila.
2. 60 minuutin kylpyaika ja 45 asteen lämpötila.
3. 60 minuutin kylpyaika ja 50 asteen lämpötila.
4. 40 minuutin kylpyaika ja 50 asteen lämpötila.
Höyrykylpy käynnistyy painamalla haluttua ohjelmapainiketta. Painikkeen yläpuolella oleva LEDvalo palaa näyttäen sen ohjelman olevan käytössä.
Ohjelmoidakseen oma haluttu henkilökohtainen ohjelma, haluttu kylpemisaika sekä lämpötila
asetetaan + ja - painikkeilla ja sen jälkeen pidetään haluttu ohjelmanumeroa vastaava painiketta yli
kahta sekuntia. Ohjelmapainikkeen LED-valo vilkkuu näyttääkseen että ohjelmointi on onnistunut.
Tyhjennys ja huuhtelu toiminta.
Höyrystimen tyhjennysmagneettiventtiili aukeaa automaattisesti 15 minuuttia kylpyohjelman
päätyttyä. Tankin tyhjennettyä (2 min.) tyhjennysventtiili sulkeutuu ja vedentäyttöventtiili aukea ja
tankki täyttyy tuoreella ja kylmällä vedellä vedenpinta anturin ylätasolle. Tämän jälkeen tyhjennys
venttiili aukeaa ja tankki tyhjenee ja jää tyhjäksi seuraavaan käyttökertaan.
Tyhjennyksen ja huuhtelun aikana näytön uloimmaiset segmentit "vaeltavat" ympyrää.
Tyhjennyksen ja huuhtelun aikana höyrykylpy ohjelmaa ei voi aloittaa eikä tyhjennystä voi
pysäyttää kesken.
Höyrystimen toiminta.
1. Käynnistettäessä höyrystin, vedentäyttö magneettiventtiili aukeaa ja laitteen tankki täyttyy
vedellä.
2. Vedenpinnan saavuttaessa anturin alatason kytkeytyvät lämpövastukset päälle.
3. Vedenpinnan saavuttaessa anturin ylätason vedentäyttö magneettiventtiili sulkeutuu.
4. Vedenpinnan laskiessa höyrystymisen takia alle anturin ylätason, höyrystin ottaa vettä kunnes
vesi on saavuttanut anturin ylätason.
5. Höyrystyminen jatkuu asetetun ajan. Höyryhuoneen saavutettua asetetun lämpötilan vastukset
kytkeytyvät pois päältä. Lämpötilan laskettua 0,5 °C alle asetetun, kytkeytyvät lämpövastukset
jälleen päälle.
6. Kylvyn päätyttyä, höyrystin aloittaa 15 minuutin kuluttua tyhjennys- ja huuhteluohjelman.
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Höyrystimen turva toiminnot:
Hälytykset.
Ohjelmassa on 4 eri hälytystä, A1...A4. Ohjauspaneelin näyttöön tulee kyseessä oleva
hälytysilmoitus.
• A1: 5 minuutin sisällä höyrystimen käynnistyksestä vedenpinta ei saavuta anturin alatasoa,
ohjelma keskeytyy. Jos ohjelmaa ei käynnistetä uudelleen 5 minuutin sisällä, automaattinen
tyhjennys ja huuhteluohjelma käynnistyy.
• A2: Veden pinta laskeutuu anturin alatason alle yli 1 minuutiksi, lämpövastukset kytkeytyvät
pois päältä. Jos höyrystintä ei käynnistetä uudestaan 5 minuutin sisällä laite käynnistää
automaattisen tyhjennys ja huuhteluohjelman.
• A3: Höyryhuoneen asetettua lämpötilaa ei saavuteta 30 minuutin sisällä tulee näyttöön A3.
Höyrykylpyohjelma jatkuu normaalisti tästä huolimatta. A3 ilmoitus saadaan pois painamalla
lämpötilan painiketta ja muuttamalla säädettyä lämpötilaa välittömästi ylös tai alaspäin, tämän
jälkeen höyrystin voidaan pysäyttää ON – OFF painikkeesta.
• A4: Jos veden pinta-anturi ei toimi tai anturin johdot ovat irti, keskeytyvät kaikki toiminnat ja
höyrystin pysähtyy.
Lisälaitteiden ohjaus.
Valaisimen ohjaus.
Valaisimen ohjauspainike toimii riippumatta höyrystimen toiminnasta, painikkeesta voidaan ohjata
max. 35W 12 VAC valaisin tai käyttää ohjaukseen (12 VAC). Painikkeen LED-merkkivalo palaa
valon ollessa sammutettuna.
Tuulettimen ohjaus.
Tuulettimen ohjaus kytkeytyy automaattisesti päälle 30 minuutiksi höyrykylpyohjelman päätyttyä.
Höyrykylvyn aikana tuuletinohjausta voi käynnistää ja sammuttaa painamalla painiketta.
Painikkeen LED-valo palaa tuulettimen ollessa päällä. Ohjausjännite 230V.
Esanssipumpun ohjaus.
Painikkeella voidaan käynnistää ja sammuttaa esanssipumppu. Esanssipumpun kytkennässä on
käytettävä termostaattiohjausta höyryputkesta, joka näkyy esanssipumpun kytkentäkaavassa ja
tarvittavat tarvikkeet ovat esanssipumpun laatikossa. Painikkeen >LED-valo palaa
esanssipumppuohjauksen ollessa päällä. Ohjausjännite 230V.

Esanssipumpun kytkentä

ESANSSIPUMPPU
N

L

Lämpötila-anturi
70 °C. Kytketään
nippusiteellä höyryputkeen.
3 A sulake
HSX höyrystimen piirikortti

OLEA 40

N L1 L2 L3
Höyrystimen
kytkentäliitin

I I II
I I II

Esanssipumpun
ohjaus 230V
Piirikortilla on
AMP-liittimet
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Usean höyrystimen rinnankäyttö.
Höyrystimen piirikortilta löytyy liitin josta voi kytkeä useamman höyrystimen toimimaan rinnan
toisen höyrystimen kanssa, kuitenkin enintään 4 kpl. Kytkentäohje löytyy kaapelin mukana
tulevasta Slit-Kit:istä
Käytön aikainen höyrystimen tyhjennys- ja huuhtelutoiminta:
Höyrystin voidaan tyhjentää ja huuhdella käytön aikana, jos höyrystin on esim. koko päivän
toiminnassa. Tyhjennyksen ja huuhtelun aikana höyrystin on poissa käytöstä noin 30 minuuttia.
Tämä toiminta on suotavaa jos höyrystimiä on useita kytketty rinnan ja toiminta-aika höyrystimillä
on koko päivä, voidaan suurempaa haittaa aiheuttamatta kytkeä hetkellisesti yksi kerrallaan pois
käytöstä huuhtelun ajaksi. Tätä tarkoitusta varten on piirikortilla dippikytkimet DIP 3 ja DIP 4. Kun
on useita höyrystimiä kytketty rinnan on ne nimettävä erikseen piirikortilla olevilla dippikytkimillä
DIP 1 ja DIP 2.

Höyrystimen nimeäminen:
HSX 1:
HSX 2:
HSX 3:
HSX 4:

Käytön aikainen huuhtelu:
Ei tyhjennystä ja huuhtelua
3 tunnin
kuluttua
3 tuntia 20 min - ” 3 tuntia 40 min - ” -

DIP 1

DIP 2

off
on
off
on

off
off
on
on

DIP 3

DIP 4

off
off
on
on

off
on
off
on

Alapinta
Maadoitus
Yläpinta

T1
R1
R2

R6
IIII

R3
R4
R5

I II I

J1

Rinnan kytkentä
Ohjauspaneeli

DIP 1, 2, 3, 4
on
1

2

3

4
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HÖYRYGENERAATTORIN HUOLTOTOIMEENPITEET:
TYHJENNYS JA HUUHTELU:
Höyrystimessä on automaattinen tyhjennys- ja huuhtelutoiminta. 15 minuutin kuluttua höyrystimen
pysähtymisestä tai pysäyttämisestä sähköinen tyhjennysventtiili aukeaa. Tyhjennyksen jälkeen
höyrystin ottaa uudelleen kylmää vettä ja tyhjentää tankin (huuhtelu).
Tyhjentämällä höyrystimen tankki heti käytön jälkeen, saavutetaan pitkä käyttöikä myös alueilla,
jossa vedenlaatu ei ole paras mahdollinen. Tankin tyhjentäminen ei ole vaihtoehto säännölliselle
kalkinpoisto- toimenpiteelle.
Tyhjennyksen jälkeen höyrystin jää odottamaan uutta käynnistyskäskyä.

Vedenlaadun testaaminen sekä kalkinpoisto toimenpide HELO HSX höyrystimelle.
Höyrystimen mukana olleessa testipaketissa löytyy testiliuskoja jolla mitataan veden kovuusaste
seuraavasti: upota testiliuska veteen noin 1 sekunniksi, nosta testiliuska ja ravista pois ylimääräinen
vesi. Vertaa testiliuskaan ilmestyvää värikoodi paketissa olevaan koodiavaimeen minuutin kuluttua.
Testitulos: < 3° dH, Hyvin pehmeä vesi, Kalkinpoisto 500 käyttötunnin välein.
> 4° dH, Pehmeä vesi, Kalkinpoisto 100 käyttötunnin välein.
> 7° dH, Keskikova vesi, Kalkinpoisto 50 tunnin välein, kalkinpoistolaitteen
asennus suositeltavaa.
> 14°dH, Kova vesi. Asenna kalkinpoistolaite ja testaa veden kovuus uudestaan.
> 21°dH, Erittäin kova vesi, Asenna kalkinpoistolaite ja testaa veden kovuus
uudestaan.
Nämä huoltovälit ovat valmistajan suosittelemia.Kalkinpoistoa voi tehdä useammin jos on
tarvetta.

Laitteen takuu ei ole voimassa, jos höyrygeneraattori on asennettu tai sitä on käytetty toisin
kuin käyttöohjeessa on mainittu.
Takuu ei myöskään korvaa toiminnallisia vikoja jos ne on aiheuttanut kova ts. kalkkipitoinen
tai muuten epäpuhdas vesi.
Höyrygeneraattori on on huollettava käyttöohjeessa mainitun mukaisesti.
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KALKINPOISTO-OHJEET:
HSX höyrystimen kalkinpoisto toimenpide on hyvin helppo toteuttaa. Käyttämällä Saunatecin
suosittelemaa sitruuna-happoa toimenpide on terveydelle vaaraton .
HSX höyrystin on varustettu kalkinpoistoaineen täyttöputkella josta aine on helppo lisätä tankkiin.

Näin toteutat kalkinpoistokäsittelyn.
1.
2.
3.
1.

Lisää 50g sitruunahappoa (pussillinen) 1 litraan vettä ja sekoita, anna aineen liueta veteen.
Nosta muovinen suojakansi höyrystimen päältä ja avaa täyttöputken korkki.
Kaada liuosta höyrystimen tankkiin (käytä suppiloa tarvittaessa) ja kierrä korkki kiinni.
Käynnistä höyrystin normaalisti ja anna veden kiehua noin 10 minuuttia. Kun vesi on
kiehunut tarpeeksi, pysäytä höyrystin ja jatka seuraavasti, riippuen siitä onko höyrystin
varustettu automaattisella tai manuaalisella tyhjennysventtiilillä:
• Automaattinen tyhjennysventtiili: Höyrystin tyhjentää ja huuhtelee itsensä 15
minuuttia pysähdyksen jälkeen. Ensimmäisen tyhjennyksen jälkeen höyrystin
käynnistetään uudestaan ja annetaan tankin täyttyä vedellä jolloin pysäytetään
höyrystimen uudestaan ja annetaan taas tyhjentää ja huuhdella 15 minuutin jälkeen.
Tätä voidaan toistaa noin 3-5 kertaa
• Manuaalinen tyhjennysventtiili: Kiehumisen jälkeen anna sitruunahapposeoksen
vaikuttaa tankissa noin 15 minuuttia ja tyhjennä sen jälkeen tankki avaamalla
poistoventtiilin. Sulje venttiili ensimmäisen tyhjennyksen jälkeen ja käynnistä
höyrystin uudestaan ja annan tankin täyttyä vedellä. Pysäytä ja tyhjennä höyrystin
uudestaan ja toista tämä noin 3-5 kertaa.

Höyrystin on valmis käyttöön heti kalkinpoistokäsittelyn jälkeen. Jos höyryhuoneessa ilmenee
sitruunan hajua käsittelyn jälkeen, huuhtele höyrystimen uudestaan. Sitruunahapon käyttö ei
ole terveydelle haitallista.

AMMATTIKÄYTÖSSÄ OLEVA HÖYRYSTIN:
Kalkinpoistokäsittelyn lisäksi suositellaan huoltosuunnitelman tekoa höyrygeneraattorille, joka on
käytössä päivittäin (5 tuntia tai enemmän) . Huolto suositellaan tehtäväksi vähintään 2 kertaa
vuodessa ja se sisältää vastusten ja pinta-anturin visuaalisen tarkistuksen ja puhdistuksen, sekä
tankin sisäpinnan tarkistuksen ja puhdistuksen (kalkkikertymiä), tarvittaessa osat vaihdetaan.
Tankin puhdistus tapahtuu vastuksien kiinnitysreikien aukoista.
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Helo Oy
PL 15
10900 Hanko
TAKUUEHDOT
1.

Yleistä

Helo Oy ( Valmistaja ) antaa valmistamilleen tuotteille näiden ehtojen mukaisen takuun. Valmistaja takaa tuotteidensa
laadun ja toiminnan takuuaikana.
Takuu edellyttää, että ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa sekä kiuaskiven
ominaisuuksia koskevia valmistajan ohjeita.
Takuu koskee Suomessa myytyjä ja käyttöön otettavia tuotteita.
2.

Sähkökiukaiden, ohjauskeskusten ja höyrystimien takuu

Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen
vastaanottopäivästä lukien, riippuen siitä kumpi on myöhäisempi.
Sähkökiukaan takuu edellyttää, että;
Huoneistokäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kerran vuodessa ja
rapautuneet kivet uusitaan.
2. Laitos / ammattikäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kolme kertaa vuosittain.
Lisäksi sen kiuaskivet on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Vaihdosta on tarvittaessa esitettävä selvitys.
3. Jos kiuas on varustettu höyrystimellä, on höyrystin aina käytön jälkeen tyhjennettävä . Veden pehmennyksestä ja
kalkinpoistosta on huolehdittava ohjeiden mukaisesti.
Edellä sanottu koskee kaikkia höyrystimiä.
Takuutositteena on tuotteen ostokuitti, rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys.
1.

Keraamisten kivien käyttö kiukaissa on kielletty! Mikäli niitä on käytetty takuu ei sido Valmistajaa.
3. Puulämmitteisten kiukaiden, patojen ja hormien takuu
Takuu on voimassa 12 kuukautta tuotteen ostopäivästä lukien. Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti. Polttoaineena
tulee käyttää puuta.
4. Varaosatakuu
Varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. Rikkoutuneen korvaava osa toimitetaan maksutta
tuotteen myyjälle. Varaosan asentajana on käytettävä Valmistajan valtuuttamaa asentajaa. Valmistaja ei vastaa
rikkoutuneen osan irrottamisen ja uuden osan asentamisen aiheuttamista kuluista. Rikkoutunut osa on Valmistajan
pyynnöstä ja kustannuksella palautettava.
Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti tai valtuutetun asentajan antama todistus.
5. STUL - Sähkö ja teleurakoitsijaliiton ehtojen mukainen takuu
STUL takuuta sovelletaan sähkökiukaisiin, ohjauskeskuksiin ja höyrystimiin, kun siitä on erikseen sovittu. STUL –
takuuehdot liitetään niissä tapauksissa näihin takuuehtoihin. Kun STUL – takuuehtojen käytöstä on sovittu, ne
syrjäyttävät nämä takuuehdot, jos ehdot ovat keskenään ristiriidassa.
6. Takuuvastuun rajoitukset
Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava sen virheettömyys
kuljetus- tai varastointivaurioiden varalta. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle.
Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta
tai virheellisestä varastoinnista, Valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon
laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jonka olosuhteet eivät vastaa Valmistajan
suositusta.
7.

Virheestä ilmoittaminen

Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän kuluessa.
Ilmoitus voidaan tehdään Valmistajalle, tuotteen myyjälle tai Valmistajan valtuuttamalle asennusliikkeelle.
Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa kyseistä tuotetta koskevan takuuajan
umpeutumisesta.
8.

Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä - takuun jatkuminen

Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella Valmistaja korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto
tapahtuu Valmistajan kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan
takuu on määritelty edellä kohdassa 4. Vaihdetulle osalle annetaan 4. kohdan mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen
takuu säilyy muilta osin ennallaan.
Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa
tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.

15

Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita

Anvisningar för miljöskydd

Tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä sitä ei
saa hävittää normaalin talousjätteen
mukana, vaan se on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen
tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Denna produkt får inte kastas med
vanliga hushållssopor när den
inte längre används. Istället ska den
levereras till en återvinningsplats
för elektriska och elektroniska apparater.

Symboli tuotteessa,
käyttöohjeessa tai
pakkauksessa tarkoittaa sitä.

Symbolen på produkten,
handboken eller
förpackningen refererar till detta.

Valmistusaineet ovat kierrätettävissä merkintänsä
mukaan. Käytettyjen laitteiden
uudelleenkäytöllä, materiaalien hydöyntämisellä
tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon
ympäristömme hyväksi.
Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä
kierrätyskeskukseen.

De olika materialen kan återvinnas enligt
märkningen på dem. Genom att återanvända,
nyttja materialen eller på annat sätt återanvända
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vår
miljö.
Produkten returneras till återvinningscentralen
utan bastusten och eventuell täljstensmantel.

Tietoa kierrätyspaikoista saat
kuntasi palvelupisteestä.

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna
för att ta reda på var du hittar närmaste
återvinningsplats.

Instructions for environmental protection

Hinweise zum Umweltschutz

This product must not be disposed with
normal household waste at the end of
its life cycle. Instead, it should be
delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

Dieses Produkt darf am Ende seiner LebensDauer nicht über den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing
old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the
recycling centre without any sauna rocks and
soapstone cover.
Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Dieses Produkt soll ohne Steine und
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für
Recycling zurückgebracht werden.
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
die zuständige Entsorgungsstelle.
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