sauny

Saunová kamna Combi
Prosíme, přečtěte si pečlivě návod před použitím saunových kamen.

Polévání kamenů
Polévání kamenů zvyšujete vlhkost v sauně. Polévá se malým
množstvím vody, cca. 1 naběračka. Vlhký vzduch způsobí
snadnější pocení a pokožka lépe dýchá. Před poléváním
se ujistěte, že není nikdo v blízkosti topidla, aby nedošlo
k opaření.
Použití výparníku
Combi ohřívač obsahuje výparník s objemem max. 5 litrů vody.
Plný výparník při nastavení na MAX výkon produkuje páru
asi 2 hodiny. Pro zajištění optimální vlhkosti by teplota sauny
měla být mezi 40 – 50°C a výparník by měl běžet po dobu
30 minut při předehřátí sauny, aby se vytvořilo dostatečné
množství páry před zahájením vlhkého saunování.

Jakou použít vodu do výparníku a k polévání topidla.
Co k polévání nepoužívat
Tvrdá nebo znečištěná voda může narušit strukturu kamenů
a topných spirál. Na polévání kamenů používejte pouze
čistou vodu z vodovodního řádu nebo vodu destilovanou.
Nepoužívejte chlorovanou, mořskou, slanou ani studniční
vodu (např. z bazénu nebo jacuzzi) a nenalévejte vonné
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Použití topidla
Před zapnutím Combi topidla se ujistěte, že není žádný
nežádoucí předmět na topení nebo v jeho blízkosti, aby
nedošlo k požáru. Při prvním použití může být cítit zápach
z kamenů a topidla. Zápach odstraníte vyvětráním sauny.
Teplota při suchém saunování by se měla pohybovat
v rozmezí mezi 65 – 85°C.

esence přímo na kamna, mohlo by tak dojít ke zničení spirál
a poškození topidla. Pro esence používejte pouze kamenný
nebo keramický kalíšek určený pro esence. Nepřekračujte
doporučené množství vody na polévání kamenů. 1 až 3
naběračky čisté vody najednou stačí. Po několika minutách
můžete kameny opět polít trochou vody.
Plnění zásobníku na vodu
Voda do zásobníku se nalévá přes otvory na svrchní straně.
Kapacita zásobníku je 5 litrů. Upozornění na nízkou hladinu
vody se zobrazí na řídící jednotce. Pozor: Kryt nádrže je velmi
horký, pokud je topidlo v provozu. Nikdy se ho nedotýkejte
holou rukou. Vždy se před zapnutím výparníku ujistěte, že je
v nádrži dostatečné množství vody.
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Nízká hladina vody
Combi topidlo má detekční systém nízké hladiny vody, který
připomene, kdy doplnit vodu. Pokud hladina vody v nádrži
klesne na 1 litr, generátor páry se automaticky vypne a řídící
jednotka Vás upozorní chybovým hlášením (rozsvícení diody).
Během plnění nádrže dbejte zvýšené opatrnosti, protože
kamna jsou velmi horká. Po dolití vody do nádrže se během
několika minut výparník sám uvede do provozu. Nedovolte,
aby voda v nádrži vyschla, životnost Vašeho Combi topidla
by se mohla zkrátit.
Vypouštění a čištění nádrže na vodu
Za účelem zajištění nejlepší kvality vody v nádrži na vodu,
musí být nádrž vždy po použití vyprázdněna. Tento postup
odstraňuje nečistoty kondenzované v nádrži v důsledku
odpařování. Voda se vypustí až po ochlazení, aby nedošlo
k opaření. Pro vypuštění nádrže pootočte rukojetí kulového
ventilu ve spodní části topidla proti směru hodinových ručiček.
Vodu odčerpejte do vhodné nádoby. Před údržbou vnitřku
zásobníku na vodu odstraňte jeho svrchní kryt a pro samotné
čištění nádrže používejte vždy raději hadřík, aby nedošlo
k poranění o okraje nádrže. K vyčištění oddělovací nádrže
zvedněte desku a omyjte ji vodou a běžným kartáčem.
Nakonec propláchněte nádrž vodou a uzavřete kulový
ventil otočením jeho rukojeti ve směru hodinových ručiček.
Nepoužívejte ocelový kartáč, aby nedošlo k poškození stěny
nádrže nebo dolní topné desky. Nezapomeňte doplnit vodu
před opětovným zapnutím výparníku. Nečistoty z vody,
např. vápno lze vyčistit pomocí odvápňovače (lze použít
odvápňovač na varné konvice). Ostatní části topidla by měly
být čištěny vlhkým hadříkem. Při čištění musí být topidlo vždy
vypnuto.
Opatření
Mořské nebo vlhké podnebí může způsobit korozi kovového
povrchu Combi topidla. Nepoužívejte solné panely, solné
krystaly v sauně.

Nenoste do sauny solné panely ani solné krystaly.
Topidlo není určeno k vaření jídla nebo ohřevu jiných kapalin
než je voda.
Nezakrývejte topení ani na něj nepokládejte žádné předměty.
Nesušte na topení ani v jeho blízkosti žádné textilie.
Nepoužívejte nikdy topidlo bez saunových kamenů.
Nedoplňujte vodu v nádrži až po okraj, vařící voda by mohla
přetéct a způsobit poranění.
Nikdy si nesedejte na topení, došlo by k vážnému popálení.
Po vypuštění vody, odpadní ventil vždy zavírejte.
Nezapínejte výparník bez vody v nádrži.
Vždy zajistěte misku nebo podobnou nádobu pro zachycení
vypouštěné vody z nádrže.
Vlivem působení teplotních změn na kameny při polévání
vodou, se kameny začnou po čase mírně rozpadat, proto
je vhodné, aby se kameny průběžně kontrolovaly a měnily.
Doba, za kterou se kameny musí vyměnit je velice individuální
a záleží na intenzitě saunování i polévání vodou.
Zapojení a opravy musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
Řešení problémů
Pokud výparník nefunguje, zkontrolujte následující:
• Je Combi topidlo připojeno k napájení?
• Je zapnuta Parní sauna?
• Je dostatek vody v nádrži?
• Je správně nastavena vlhkost v sauně?
• Neobjevilo se na řídící jednotce chybové hlášení o stavu
vody v nádrži? Po doplnění vody v nádrži trvá několik
minut, než se výparník znovu spustí.
Pokud topidlo nepracuje, zkontrolujte následující:
• Není v řídící jednotce nastaven odložený start?
• Je zdroj el. energie, který přichází do topidla zapnutý?
• Zkontrolujte pojistky v domácí pojistné skříni.
• Vyměňte pojistku, pokud je poškozena.

