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2. pAMÀCÏbA liETOTÀjiEM

1. VAdÏbAS pUlTS C80/1, C90 Un C150 
inSTRUkCijA

1.1. Aprakststs
Vadïbas pults C80 domàta priek¹ kràsnïm 2–6 kW 
»imenes pirtïm, kam nav stacionàru vadïbas ierïèu, 
slºdzot pie 230 V vienfà¾u tïkla.

Vadïbas pults C90 domàta priek¹ kràsnïm 2–9 kW 
»imenes pirtïm, kam nav stacionàru vadïbas ierïèu.

Vadïbas pults C150 domàta gan »imenes, gan arï 
publiskàm pirtïm ar jaudu lïdz 17 kW. 

Vadïbas pultïm C80, C90, C150 ir iespºja izvºlºties 
maksimàlo darba ilgumu 1–12 st. Rþpnïcas 
uzstàdïtais laiks ir 4 stundas ( 3.4.). Uzmanïbu ! dar-
ba ilgumu 12 stundas pirts kràsnij var izmantot tikai 
sabiedriskàs pirtïs.

Ar vadïbas pulti tiek regulºta pirts temperatþra, 
saskañà ar sensora sniegtajiem datiem. 
Temperatþras sensors un pàrkar¹anas aizsargierïce 
atrodas temperatþras sensora kàrbà.

Ja stràvas óºdº paràdàs mehàniski defekti, 
temperatþras devºja un pàrkar¹anas drosinàtàja 
pàrràvums/ïssavienojums uz ekràna paràdàs k¶þdas 
kods (Er1, Er2, Er3) un pirts kràsns automàtiski 
izslºdzas ( 3.5.).

1.2. Tehniskie dati
•	 Maksimàlà temperatþra, ko var uzstàdït pirtï ir 

+110 0C
•	 Maksimàlà temperatþra, ko ràda pults ekràns ir 

+125 0C
•	 Pults izmºri: platums 250 mm, augstums 

223 mm, dzi¶ums 70 mm
•	 Pults svars: 0.8 kg (C80) 1.2 kg (C90), 1.4 kg 

(C150)
•	 Temperatþras sensors ir aprïkots ar atiestatàmu 

pàrkar¹anas aizsargierïci un ar NTC termistoru 
(22 k /T=25 °C) temperatþras noteik¹anai.

1. zïm.
Rys. 1.

Uzmanïbu! pirms ieslºdziet pirts kràsni noteik-
ti pàrliecinieties, ka tàs tuvumà nav nekàdu 
priek¹metu, kas varºtu viegli aizdegties.

1. Galvenais slºdzis
Pirts sàk silt, kad slºdzis atrodas pozïcijà 1. Kràsns 
tþlït sàk silt. Kràsns izslºdzas, kad beidzas darbïbas 
laiks vai galvenais slºdzis ir nospiests pozïcijà 0.

1.1. Ogólnie
Sterownik C80/1 przeznaczony jest dla pieców do 
saun rodzinnych (2–6 kW), które nie posiadaj± stero-
wania wewnêtrznego (zasilanie 1-fazowe).

Sterownik C90 przeznaczony jest dla pieców do 
saun rodzinnych (2–9 kW), które nie posiadaj± stero-
wania wewnêtrznego.

Sterownik C150 przeznaczony jest dla pieców do 
saun rodzinnych jak i komercyjnych o mocy do 17 kW.

W sterowniku mo¿emy dokonaæ regulacji d³ugo¶ci 
czasu pracy pieca (1–12 godzin). Ustawienie fabrycz-
ne to 4 godziny. 3.4. Uwaga! W przypadku saun 
rodzinnych maksymalny czas pracy pieca powinien 
wynosiæ 6 godzin. W saunach komercyjnych czas 
ten mo¿na wyd³u¿yæ do 12 godzin.

Sterownik ten reguluje temperaturê w saunie za 
pomoc± czujnika temperatury. Czujnik tempera-
tury i bezpiecznik termiczny znajduj± siê w jednej 
obudowie, montowanej wewn±trz sauny. 

W przypadku wyst±pienia jakiego¶ b³êdu nast±pi 
odciêcie zasilania pieca, a na g³ównym wy¶wietlaczu 
pojawi siê informacja o b³êdzie (Er1, Er2 lub Er3), któ-
ra pomo¿e w rozwi±zaniu problemu. Po usuniêciu 
zak³óceñ informacja na temat b³êdu zniknie z ekra-
nu. 3.5.

1.2. Dane techniczne
•	 maksymalna temperatura, któr± mo¿na 

zaprogramowaæ w sterowniku wynosi 110 °C, 
dok³adno¶æ ustawienia +/- 1 °C

•	 maksymalna temperatura wy¶wietlana na ekra-
nie 125 °C

•	 wymiary sterownika: szeroko¶æ 250 mm, 
wysoko¶æ 223 mm, g³êboko¶æ oko³o 70 mm

•	 waga oko³o 0,9 kg (C80/1); 1,2 kg (C90); lub 
oko³o 1,4 kg (C150)

•	 Wraz z czujnikiem temperatury dostarczany jest 
bezpiecznik termiczny oraz termistat (22 kΩ/
T=25 °C).

1. STEROWNIKI 
C80/1, C90 I C150

2. INSTRUKCJA OBS£UGI

UWAGA! Przed w³±czeniem pieca nale¿y sprawdziæ 
czy nic nie le¿y na piecu lub w zbyt Bliskiej o niego 
odleg³o¶ci.

1. W³±cznik g³ówny
Rozpoczêcie grzania nastêpuje po wci¶niêciu 
w³±cznika g³ównego w pozycji 1. Piec zaczyna 
nagrzewaæ siê natychmiast. Piec wy³±czy siê w przy-
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2. iepriek¹ºjàs izvºles taustiñ¹
Ja Jþs gribat izmantot re¾ïmu, iepriek¹ºjà laika 
izvºle, ar kà palïdzïbu kràsns ieslºdzas pºc Jþsu 
izvºlºtà laika. Tad taustiñu spie¾ tikmºr, kamºr Jþsu 
izvºlºtais laiks uz ekràna neparàdàs, ¹ifru veidà. 
•	 Pirts kràsni ¹àdà re¾ïmà var ieprogrammºt no 

30 min–12 stundàm ar precizitàti lïdz pusstun-
dai.

•	 Iepriek¹ izvºlºto laiku var pàrtraukt ieva-
dot uz ekràna 0 stundas, kas izslºdz kràsni 
nekavºjoties. Ja izvºlºts re¾îms, kad kràsns sàk 
silt pºc noteikta laika, tad kràsns atslºdzas uz 
izvºlºto laiku. 

•	 Iepriek¹ºjàs izvºles laiks samazinàs ik pa 6 min.

3. Ekràns
Parastà re¾ïmà pàrmaiñus tiek attºlota saunas 
temperatþra un atliku¹ais darbïbas laiks.

4. Temperatþras regulàtors
Vºlamà temperatþra pirts telpà tiek regulºta ar 
temperatþras regulatoru. Pagrie¾ot regulato-
ru pulksteña ràdïtàja virzienà, max pie¶aujamà 
temperatþra pirts telpà paaugstinàs, grie¾ot uz 
otru pusi temperatþra pazeminàs. Pagrie¾ot regu-
latoru uz vienu vai otru pusi uz ekràna automàtiski 
paràdàs ¹ifrs ar izvºlºto programmu un mirgo 
signàllampiña 5. 

Maksimàlà temperatþra, ko var ieregulºt ir 
110 0C.

5. Signàllampiña (sarkana)
Signàllampiña deg visu laiku: uz ekràna tiek uzràdïta  
pirts temperatþra. 

Signàllampiña mirgo: uz ekràna tiek uzràdïta 
izvºlºtà temperatþra.

6. Signàllampiña (zaïa)
Signàllampiña deg: uz ekràna tiek uzràdïts 
iepriek¹ºjàs izvºles laiks.

7. Signàllampiña (sarkana). 
Signàllampiña deg - kràsns ieslºgta.

8. Gaismas slºdzis gaismai pirtï (maksimums 300 W)

Uzmanïbu! nepiecie¹ams obligàti pàrbaudït, vai 
vadïbas pults ir atslºgusi stràvu kràsns sildelemen-
tiem pºc sildï¹anas re¾ïma beigàm. 

padku kiedy skoñczy siê jego czas pracy lub w³±cznik 
g³ówny jest na pozycji 0.

2. Przycisk programowania
Je¿eli ¿yczycie sobie u¿yæ programowanie, które 
w³±czy piec po okre¶lonym czasie wci¶nijcie przycisk 
programowania wtedy, gdy ¿±dana ilo¶æ godzin zo-
stanie pokazana na wy¶wietlaczu. 
•	 Programowanie jest mo¿liwe w przedziale od 

30 min do 12 godzin w odstêpach trzydziesto 
-minutowych. 

•	 Wcze¶niej zaprogramowany czas za³±czenia pie-
ca mo¿e byæ zmieniony poprzez  wy¶wietlenie 
na  wy¶wietlaczu 0. Spowoduje to, ¿e ogrzewa-
nie natychmiast siê w³±czy.

•	 Zaprogramowany czas skraca siê w przedzia³ach 
co 6 minut.

3. Wy¶wietlacz
W normalnych warunkach temperatura w saunie 
jest wy¶wietlana na ekranie cyfrowo z dok³adno¶ci± 
do jednego stopnia.

4. Regulator temperatury 
¯±dana temperatura k±pieli jest ustawiana poprzez 
u¿ycie regulatora temperatury. Je¿eli przekrêcimy 
pokrêt³o zgodnie z ruchem wskazówek zegara tem-
peratura bêdzie ros³a, a przy przekrêceniu pokrêt³a 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara temperatura zmaleje. Je¿eli przekrêcamy 
pokrêt³o w dowolnym kierunku wy¶wietlacz au-
tomatycznie pokazuje ustawion± temperaturê, a 
lampka sygnalizacyjna 5 miga.

Maksymalna temperatura jak± mo¿na ustawiæ 
wynosi 110 °C.

5. Czerwona lampka sygnalizacyjna
Je¿eli lampka sygnalizacyjna ¶wieci siê w sposób 
ci±g³y, wy¶wietlacz pokazuje  temperaturê w sau-
nie.

Je¿eli lampka sygnalizacyjna miga, wy¶wietlacz 
pokazuje temperaturê ustawion±.

6. Zielona lampka sygnalizacyjna
Je¿eli lampka sygnalizacyjna jest w³±czona 
wy¶wietlacz pokazuje ustawiony, wcze¶niej zapro-
gramowany czas w³±czenia pieca.

7. Czerwona lampka sygnalizacyjna
Je¿eli lampka sygnalizacyjna jest w³±czona oznacza 
to, ¿e piec jest w³±czony.

8. W³±cznik o¶wietlenia w saunie, max 300 W

UWAGA! Proszê upewniæ siê, ¿e sterownik odci-
na dop³yw pr±du do elementów grzewczych po 
up³ywie zaprogramowanego wcze¶niej czasu. 
Osoba odpowiedzialna za instalacjê sterownika 
powinna dostarczyæ instrukcjê dotycz±c± instalacji 
i obs³ugi oraz przeszkoliæ u¿ytkownika pieca i ste-
rownika przed zakoñczeniem instalacji!
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Vadïbas pults elektriskos savienojumus drïkst 
ierïkot vienïgi kompetents, profesionàls elektrióis 
saskañà ar spºkà eso¹ajiem noteikumiem. kad 
vadïbas pults uzstàdï¹ana pabeigta, uzstàdï¹anas 
vadïtàjam jàsniedz vadïbas pults uzstàdï¹anas 
un lieto¹anas instrukcijas lietotàjam, kà arï viñ¹ 
jàapmàca kràsns un vadïbas pults lieto¹anà.

3.1. pults vàka noñem¹ana
Pirms stipriniet vadïbas pulti pie sienas, 
nepiecie¹ams noñemt vàku. Vàks tiek noñemts no 
aug¹as piespie¾ot mºlïti, piemºram ar skrþvgriezi. 
Pults apak¹ºjà da¶à ir caurumi, kurus caurdurot var 
pieslºgt vadus pultij (2. zïm.).

3.2. pults stiprinà¹ana pie sienas
Pults tiek uzstàdïta sausà telpà, parasti telpà, kas ir 
blakus pirtij, apmºram 170 cm augstumà no grïdas 
(apkàrtºjai temperatûrai jàbþt virs +0 oC).

Uzmanïbu! Vadïbas pulti nedrïkst iebþvºt sienà 
(2. zïm.)

Pults aizmugurº atrodas trïs caurumi skrþvºm, ar 
kuru palïdzïbu pults stiprinàma pie sienas.

2. zïm.  Vadïbas pults stiprinà¹ana pie sienas
Rys. 2. Monta¿ sterownika na ¶cianie

3,5 x 20 mm

3,5 x 20 mm

7 mm

1

32

Instalacji i monta¿u sterownika Griffin mo¿e 
dokonywaæ tylko i wy³±cznie wykwalifikowa-
ny elektryk, zgodnie z instrukcj±. Po zakoñczeniu 
instalacji instrukcja powinna byæ przekazana 
u¿ytkownikowi. U¿ytkownik równie¿ powinien 
byæ przeszkolony w zakresie podstawowej obs³ugi 
sterownika.

3.1. Zdejmowanie pokrywy
Pokrywa powinna byæ zdjêta przed zamontowa-
niem sterownika na ¶cianie. Pokrywê zdejmujemy 
poprzez wci¶niêcie zatrzasku na górnej krawêdzi 
p³yty np. za pomoc± ¶rubokrêta. Zag³êbienia w 
p³ycie g³ównej przeznaczone na kable zasilaj±ce, 
nale¿y przewierciæ w miejscach, w których chcemy 
pod³±czyæ kable. Patrz rys. 2.

3.2. Mocowanie urz±dzenia do ¶ciany
Sterownik nale¿y zamontowaæ na zewn±trz sauny 
w suchym pomieszczeniu (temperatura otoczenia 
>+0 °C).

Uwaga! Nie nale¿y montowaæ sterownika w 
strukturze ¶ciany. Patrz rysunek 2.

W tylnej obudowie sterownika znajduj± siê trzy otwo-
ry w celu przymocowania do ¶ciany. Patrz rysunek 2.

3. MOnTÀ®AS inSTRUkCijA 3. INSTRUKCJA MONTA¯U

3.3. Instalacja czujnika temperatury
Uwaga! Nie nale¿y lokalizowaæ wlotu powietrza 
do sauny blisko czujnika temperatury. Przep³yw po-
wietrza w pobli¿u otworu wentylacyjnego och³adza 
czujnik, który podaje nieprawid³owe odczyty tem-
peratury do sterownika. W rezultacie, piec mo¿e siê 
przegrzaæ. Minimalna odleg³o¶æ otworu wentyla-
cyjnego od czujnika (rysunek 3):
•	 wielokierunkowy otwór wentylacyjny: 1000 mm
•	 otwór wentylacyjny skierowany w przeciwnym 

kierunku ni¿ czujnik: 500 mm
Czujnik musi byæ zamontowany w miejscu zgod-

nym z wytycznymi znajduj±cymi siê w instrukcji. 
Je¿eli wytyczne nie mog± byæ spe³nione, nale¿y 
zmieniæ system wentylacyjny.

Silikonowy przewód dostarczany wraz z czujni-

3.3. Temperatþras sensora uzstàdï¹ana
Uzmanïbu! Nenovietojiet saunas telpas ventilàcijas 
atveri blakus temperatþras sensoram. Gaisa 
ventilàcijas atveres tuvumà eso¹à gaisa plþsma 
atvºsina sensoru, kas traucº temperatþras precïzu 
nolasï¹anu. Tà rezultàtà kràsns var pàrkarst. 
Minimàlais ventilàcijas atveres attàlums no sensora 
(3. zïm.):
•	 daudzvirzienu gaisa ventilàcijas atvere: 

1000 mm
•	 gaisa ventilàcijas atvere, pa kuru gaiss plþst 

prom no sensora: 500 mm
Sensors ir jàuzstàda, ievºrojot ¹ajà lieto¹anas 

pamàcïbà sniegtàs noràdes. ja nav iespºjams 
nodro¹inàt minimàlo attàlumu, ir jàmaina 
ventilàcijas atra¹anàs vieta.
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4. zïm.  Temperatþras devçja atra¹anàs vieta 
montºjot ar kràsnïm, kas uzstàdamas pie 
sienas

Rys 4. Miejsce monta¿u czujników temperatury 
dla pieców montowanych na ¶cianie

5. zïm.  Temperatþras devçja atra¹anàs vieta montºjot ar kràsnïm, kas novietojamas uz grïdas
Rys. 5. Miejsce monta¿u czujników temperatury dla pieców stoj±cych

360° 180°

>1000 mm
>500 mm

3. zïm. Temperatþras devºja minimàlais attàlums lïdz ventilàcijas atverei
Rys. 3. Minimalne odleg³o¶ci czujników temperatury od otworu wentylacyjnego
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mm

A max. 
mm

D min. 
mm

BC105 50 150 1250
BC135 80 180 1450
BC165 100 200 1450
F10,5 100 200 1400
F15 150 250 1400
K11G 70 170 1200
K13,5G 100 200 1400
K15G 100 200 1400
T7 100 130 1250
T9 120 150 1250
T10,5 150 180 1250

pie sienas piestiprinàmàs kràsnis (sk. 4. zïm.)
•	 Piestipriniet temperatþras sensoru pie sienas 

virs kràsns, gar centràlo vertikàlo lïniju, kas at-
rodas paralºli kràsns malàm, 100 mm attàlumà 
no griestiem.

pie sienas piestiprinàmàs kràsnis (sk. 5. zïm.)
•	 1. variants: Piestipriniet temperatþras sensoru 

pie sienas virs kràsns, gar centràlo vertikàlo 
lïniju, kas atrodas paralºli kràsns malàm, 
100 mm attàlumà no griestiem. Uzmanïbu ! 
Tabulà noràdïti maksimàlie attàlumi no sienas, 
kur atrodas temperatþras devºja.

•	 2. variants: Piestipriniet temperatþras sensoru 
pie griestiem virs kràsns 100–200 mm attàlumà 
no kràsns sànos eso¹às centràlàs vertikàlàs 
lïnijas.

kiem jest wytrzyma³y na wysokie temperatury, do 
+170 °C. Dopuszczalne jest przed³u¿anie przewodu 
silikonowego przewodem o ni¿szej wytrzyma³o¶ci 
termicznej, jednak musi mieæ on ten sam przekrój 
oraz temperatura w miejscu ³±czenia nie mo¿e 
przekraczaæ 80 °C.

Piece montowane na ¶cianie (patrz rys. 4)
•	 Czujnik nale¿y zamontowaæ na ¶cianie, w osi 

pionowej pieca, ok. 100 mm od sufitu.
Piece stoj±ce (patrz rys. 5)
•	 Opcja 1: Zamontowaæ czujnik na ¶cianie, w osi 

pionowej pieca, ok. 100 mm od sufitu.  
Uwaga! Tabela równie¿ pokazuje maksymalne 
odleg³o¶ci pieca od ¶ciany na której zosta³a za-
instalowana skrzynka czujnikowa i termostat.

•	 Opcja 2: Zamontowaæ czujnik do sufitu, nad 
piecem, 100–200 mm od punktu na suficie, który 
wyznacza ¶rodek pieca.
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3.4. Uzstàdïjumu maiña
Atveriet uzstàdïjumu izvºlni:
1. Izslºdziet stràvu, nospie¾ot galveno slºdzi (0 

pozïcija).
2. Nospiediet un paturiet iepriek¹ uzstàdàmà lai-

ka pogu un ieslºdziet stràvu, nospie¾ot galveno 
slºdzi (1. pozïcija).

3. Turiet nospiestu iepriek¹ uzstàdàmà laika pogu, 
kamºr iedegas 6. signàllampiña (apm. 5 sekun-
des).

Lai mainïtu uzstàdïjumu, pagrieziet temperatþras 
regulº¹anas pogu.

Sensora nolasï¹anas regulº¹ana
Sensora nolasï¹anu iespºjams mainït 
par -15–0 vienïbàm. Tàdºjàdi Jþs ar 
termometru varat precïzi noregulºt 
temperatþru. Saunas telpas 
temperatþrai jàbþt 70–80 °C robe¾às.

lai piek¶þtu nàkamajam uzstàdïjumam, no-
spiediet iepriek¹ uzstàdàmà laika pogu.

Maksimàlà darbïbas laika mainï¹ana
Iespºjams izvºlºties maksimàlo 
darbïbas laiku no 1 lïdz 12 stundàm. 
Uzmanïbu ! darba ilgumu 12 stun-
das pirts kràsnij var izmantot tikai 
sabiedriskàs pirtïs.

lai izietu, nospiediet iepriek¹ uzstàdàmà lai-
ka pogu.

3.5. instrukcija par pults tehnisko apkopi
Uzmanïbu! Visas tehniskàs apkopes darbïbas jàveic 
kvalificºtam apkopes personàlam. iek¹pusº nav 
deta¶u, kuras var salabot pats lietotàjs.

Vadïbas pults darbojas ar divu elektronisku pla¹u 
palïdzïbu, kas atrodas pults iek¹ienº. ©ïs plates savà 
starpà savienotas ar mazu kabeli. 

Abas plates piestiprinàtas ar skrþvºm pie korpusa, 
tàpºc ¹ïs plates var viegli nomainït, ja kaut kas no-
tiek uzstàdï¹anas laikà.

dro¹inàtàju bojàjumi (7. zïm.):
•	 Ja signàllampas un indikatoru plates, un nu-

muri neràda gaismu, tad var bþt, ka galvenais 
dro¹inàtàjs 40 mA baro¹anas platº izgàjis no 
ierindas.

•	 Ja caur plati pieslºgtais gaismeklis neieslºdzas, 
tad gaismek¶a dro¹inàtàjs var bþt bojàts.

bojàjumi temperatþras devºja un termostata óºdº:
•	 Ciparu indikators ràda Er1, Er2, Er3, ja devºja 

un termostata óºdº ir pàrràvums vai nepareizs 
pieslºgums. 1. tabula.

•	 Ja termostata pàrkar¹anas ierobe¾otàjs atvie-
nojas, to var viegli atgriezt sàkuma stàvoklï, 
tiklïdz k¶þme ir atrasta un novºrsta. 6. zïm.

3.4. Zmiana ustawieñ
Otwórz menu ustawieñ:
1. W³±cznikiem g³ównym wy³±cz zasilanie (pozycja 0)
2. Wci¶nij i przytrzymaj przycisk programowania 

czasu i w³±cz zasilanie w³±cznikiem g³ównym 
(pozycja 1)

3. Trzymaj przycisk programowania czasu a¿ do 
momentu kiedy za¶wieci siê lampka 6 (ok. 5 
sekund)

Regulatorem temperatury mo¿na zmieniæ jej 
warto¶æ.

Dostosowanie warto¶ci odczytu czujni-
ka
Odczyt mo¿e byæ regulowany w prze-
dziale -15–0 jednostek. Czynno¶æ ta po-
zwoli na kalibracjê czujnika z precyzyj-
nym, wzorcowym termometrem. Pod-
czas kalibracji temperatura w saunie 
powinna byæ w przedziale 70–80 °C.

Aby przej¶æ do nastêpnych ustawieñ nale¿y 
wcisn±æ przycisk programowania czasu.

Zmiana maksymalnego czasu pracy
Maksymalny czas pracy pieca 
mo¿na zmieniæ w przedziale 1–12 
godzin. Uwaga! W przypadku saun 
rodzinnych maksymalny czas pracy 
pieca powinien wynosiæ 6 godzin. W 
saunach komercyjnych czas ten mo¿na 
wyd³u¿yæ do 12 godzin.

Aby wyj¶æ z menu wci¶nij przycisk 
programowania czasu.

3.5. Instrukcja obs³ugi
Uwaga! Wszelkiego rodzaju sprawdzeñ lub napraw 
mo¿e dokonywaæ wykwalifikowany elektryk.

Funkcjonowanie sterownika opiera siê na dwóch 
elektronicznych kartach po³±czonych ze sob± 
p³askim, od³±czanym przewodem. Patrz rysunek 7.

Obie karty s± przykrêcone do obudowy sterowni-
ka co sprawia, ¿e w przypadku wyst±pienia usterki 
ich wymiana jest prosta.

Przepalenie bezpieczników (rys. 7)
•	 je¿eli wska¼nik ¶wietlny na p³ytce (karcie) 

wy¶wietlacza jest w³±czony i cyfry nie jarz± siê, 
mo¿e to oznaczaæ, ¿e przepali³ siê g³ówny bez-
piecznik na p³ytce (karcie) zasilacza (40 mA). 

•	 je¿eli jednak, o¶wietlenie sauny pod³±czone 
poprzez sterownik nie zapala siê, mo¿e to 
oznaczaæ, ¿e przepali³ siê bezpiecznik ¶wiat³a.

Uszkodzenia w obwodzie czujnika termostatu
•	 Je¿eli wystêpuje przerwanie lub uszkodzenie 

obwodu czujnika termostatu na wy¶wietlaczu 
cyfrowym pokazuj± siê kody Er1, Er2 i Er3. Tabe-
la 1.

•	 Je¿eli w wyniku przegrzania „wyskoczy” bez-
piecznik pieca, mo¿e on w ³atwy sposób zostaæ 
zresetowany pod warunkiem, ¿e uszkodzenie 
zosta³o wcze¶niej zlokalizowane i usuniête. Rys. 
6.



LV

8

PL

6. zïm. Pàrkar¹anas dro¹inàtàjs
Rys. 6. Przycisk resetowania wy³±cznika termicznego

7. zïm. Elektronikas plates
Rysunek 7. P³ytki elektroniczne

3.6. Elektropieslºgums
Skat. 8.–10. zïm. Ja saunas telpas apgaismojums ir 
pieslºgts caur vadïbas pulti, apgaismojuma óºde ir 
jàaprïko ar automàtslºdzi, kas rea»º uz diferenciàlo 
stràvu (RCD).

3.6. Pod³±czenia elektryczne
Patrz rysunki 8–10. W przypadku gdy o¶wietlenie sauny 
pod³±czone jest przez sterownik, obwód o¶wietlenia 
musi byæ zabezpieczony wy³±cznikiem ró¿nicowo-
pr±dowym (RCD).
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Jauda
Moc pieca

Kabe¶i/dro¹inàtàji
Przewód/bezpiecznik

A Dro¹inàtàji
Bezpiecznik

B 	(H07RN-F) C 	(T170	°C) D 	(SSJ)

kW mm² A min.	mm² mm² mm²
0–2,3 3	x	1,5 1	x	10 3	x	1,5 4	x	0,25 3	x	1,5
<2,5–3,6 3	x	2,5 1	x	16 3	x	1,5 4	x	0,25 3	x	1,5
<4,5 3	x	4 1	x	20 3	x	2,5 4	x	0,25 3	x	1,5
<6,0 3	x	6 1	x	25 3	x	2,5 4	x	0,25 3	x	1,5

8. zïm.
Rys. 8.

1. tabula K¶þmju ziñojumi
Tabela 1. Komunikaty o b³êdach

Apraksts
Opis usterki

lïdzeklis
¦rodki zaradcze

Er1 Temperatþras sensora mºrïjumu 
óºde ir bojàta.

Pàrbaudiet, vai nav bojàti temperatþras sensora sarkanie un dzeltenie 
vadi un to savienojumi.

Awaria uk³adu pomiarowego 
czujnika temperatury.

Sprawd¼ pod³±czenia czerwonego i ¿ó³tego przewodu.

Er2 Temperatþras sensora mºrïjumu 
óºdº ir ïssavienojums.

Pàrbaudiet, vai nav bojàti temperatþras sensora sarkanie un dzeltenie 
vadi un to savienojumi.

Zwarcie uk³adu pomiarowego 
czujnika temperatury.

Sprawd¼ pod³±czenia czerwonego i ¿ó³tego przewodu.

Er3 Pàrkar¹anas aizsargierïces 
mºrïjumu óºde ir bojàta.

Piespiediet pàrkar¹anas aizsargierïces atiestates pogu (6. zïm.). Pàrbaudiet, vai nav 
bojàti temperatþras sensora zilie un baltie vadi un to savienojumi.

Awaria uk³adu pomiarowego 
bezpiecznika termicznego.

Wci¶nij przycisk resetuj±cy (patrz rys. 6). Sprawd¼ pod³±czenia 
niebieskiego i bia³ego przewodu.

0C Pºrtuves temperatþra ir 
àrpus mºràmà diapazona vai 
temperatþras sensora mºrïjumu 
óºde ir bojàta.

Kràsns normàlà re¾ïmà stràdà 15 minþtes, ar mºrói pacelt temperatþru 
pºrtuvº lïdz izmºramajam diapazonam. Ja temperatþra pºrtuvº pºc 15 
minþtºm nav sasniegusi izmºràmo diapazonu, vai temperatþras sensora 
vadu óºde ir bojàta, uz ekràna paràdàs Er1.

Temperatura w saunie wykracza 
poza zakres pomiaru lub 
obwód pomiarowy czujnika jest 
uszkodzony.

W celu osi±gniêcia po¿±danej temperatury piec dzia³a poprawnie przez 
15 minut. W przypadku kiedy po up³ywie tego czasu temperatura w 
saunie nadal wykracza poza zakres pomiaru lub obwód pomiarowy 
czujnika jest uszkodzony, na wy¶wietlaczu pojawi siê komunikat Er1.
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Jauda
Moc pieca

Kabe¶i/dro¹inàtàji
Przewód/bezpiecznik

A Dro¹inàtàji
Bezpiecznik

B 	(H07RN-F) C 	(T170	°C) D 	(SSJ)

kW mm² A min.	mm² mm² mm²
0–6,9 5	x	1,5 3	x	10 5	x	1,5 4	x	0,25 3	x	1,5
<7,0–11,0 5	x	2,5 3	x	16 5	x	1,5 4	x	0,25 3	x	1,5
<11,0–17,0 5	x	6,0 3	x	25 5	x	2,5 4	x	0,25 3	x	1,5

Jauda
Moc pieca

Kabe¶i/dro¹inàtàji
Przewód/bezpiecznik

A Dro¹inàtàji
Bezpiecznik

B 	(H07RN-F) C 	(T170	°C) D 	(SSJ) E

kW mm² A min.	mm² mm² mm² mm²
3,0 4	x	1,5 2	x	10 4	x	1,5 4	x	0,25 3	x	1,5 3	x	1,5
<4,5–6,9 5	x	1,5 3	x	10 5	x	1,5 4	x	0,25 3	x	1,5 3	x	1,5
<7,0–9,0 5	x	2,5 3	x	16 5	x	1,5 4	x	0,25 3	x	1,5 3	x	2,5

9. zïm.
Rys. 9.

10. zïm.
Rys. 10.
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