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Üldine informatsioon

Täname, et ostsite Peko sauna kerise.
Käesolev juhend sisaldab tehnilist kirjeldust sauna 

elektrikerise mudelite EH-45, EH-60, EH-80, EH-90, 
EHG-45, EHG-60, EHG-80, EHG-90 (edaspidi 
nimetatud “keris”) kohta, samuti juhiseid nende 
paigalduseks, ohutuks kasutamiseks ja 
hooldamiseks.

Kerise võib paigaldada vaid kvalifitseeritud elektrik 
vastavalt allpool toodud juhistele. Ärge usaldage 
paigaldamist mittespetsialistidele, ärge püüdke ise 
paigaldada kui te ei ole selleks kvalifitseeritud – see 
on ohtlik!

Enne kerise kasutamist lugege palun käesolev 
juhend hoolikalt läbi. Pidage meeles, et paigaldus- ja 
kasutusjuhiste eiramine võib tühistada teie tasuta 
garantiiremondi õiguse!

Otstarve ja kasutamisala

Keris on mõeldud saunaruumi kütmiseks 
leilitemperatuurini. Kasutamine muuks otstarbeks on 
keelatud.

Yleistä tietoa

Kiitos Peko-sähkökiukaan hankinnasta.
Tämä käyttöohje sisältää saunan sähkökiukaan 

malleihin EH-45, EH-60, EH-80, EH-90, EHG-45, 
EHG-60, EHG-80, EHG-90 (jäljempänä kiuas) liittyvät 
tekniset tiedot sekä asennus-, käyttö-, turvallisuus- ja 
huolto-ohjeet.

Kiukaan asennuksen saa suorittaa vain 
ammattitaitoinen sähköasentaja alla olevien ohjeiden 
mukaisesti. Älä anna asennustyötä tehtäväksi 
ei-ammattilaisille, älä yritä asentaa kiuasta itse jos et 
ole siihen pätevä – se on vaarallista!

Lue tämä ohje huolellisesti ennen kiukaan käyttöä. 
Pidä mielessä, että asennus- ja käyttöohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi mitätöidä oikeuden 
ilmaiseen korjaukseen takuuaikana!

Tarkoitus ja aiottu käyttö

Kiuas on tarkoitettu saunahuoneen 
lämmittämiseksi saunomislämpötilaan. Muuhun 
tarkoitukseen käyttö on kielletty.

MÄRKUS! Tootja jätab endale õiguse muuta ja 
täpsustada tabelis 1 esitatud näitajad.

TÄHELEPANU! Keris peab töötama ümbritseva 
õhu temperatuuril -10 °C kuni +35 °С ja suhtelisel 
õhuniiskusel kuni 98% mõõdetud +25 °С juures, ning 
õhurõhul 84 kuni 106,7 kPa. 

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.

FI

SAUNAN SÄHKÖKIUAS

SAUNA ELEKTRIKERIS

Asennus- ja käyttöohje Paigaldus- ja kasutusjuhendET
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Üldine informatsioon

Täname, et ostsite Peko sauna kerise.
Käesolev juhend sisaldab tehnilist kirjeldust sauna 

elektrikerise mudelite EH-45, EH-60, EH-80, EH-90, 
EHG-45, EHG-60, EHG-80, EHG-90 (edaspidi 
nimetatud “keris”) kohta, samuti juhiseid nende 
paigalduseks, ohutuks kasutamiseks ja 
hooldamiseks.

Kerise võib paigaldada vaid kvalifitseeritud elektrik 
vastavalt allpool toodud juhistele. Ärge usaldage 
paigaldamist mittespetsialistidele, ärge püüdke ise 
paigaldada kui te ei ole selleks kvalifitseeritud – see 
on ohtlik!

Enne kerise kasutamist lugege palun käesolev 
juhend hoolikalt läbi. Pidage meeles, et paigaldus- ja 
kasutusjuhiste eiramine võib tühistada teie tasuta 
garantiiremondi õiguse!

Otstarve ja kasutamisala

Keris on mõeldud saunaruumi kütmiseks 
leilitemperatuurini. Kasutamine muuks otstarbeks on 
keelatud.

Yleistä tietoa

Kiitos Peko-sähkökiukaan hankinnasta.
Tämä käyttöohje sisältää saunan sähkökiukaan 

malleihin EH-45, EH-60, EH-80, EH-90, EHG-45, 
EHG-60, EHG-80, EHG-90 (jäljempänä kiuas) liittyvät 
tekniset tiedot sekä asennus-, käyttö-, turvallisuus- ja 
huolto-ohjeet.

Kiukaan asennuksen saa suorittaa vain 
ammattitaitoinen sähköasentaja alla olevien ohjeiden 
mukaisesti. Älä anna asennustyötä tehtäväksi 
ei-ammattilaisille, älä yritä asentaa kiuasta itse jos et 
ole siihen pätevä – se on vaarallista!

Lue tämä ohje huolellisesti ennen kiukaan käyttöä. 
Pidä mielessä, että asennus- ja käyttöohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi mitätöidä oikeuden 
ilmaiseen korjaukseen takuuaikana!

Tarkoitus ja aiottu käyttö

Kiuas on tarkoitettu saunahuoneen 
lämmittämiseksi saunomislämpötilaan. Muuhun 
tarkoitukseen käyttö on kielletty.

MÄRKUS! Tootja jätab endale õiguse muuta ja 
täpsustada tabelis 1 esitatud näitajad.

TÄHELEPANU! Keris peab töötama ümbritseva 
õhu temperatuuril -10 °C kuni +35 °С ja suhtelisel 
õhuniiskusel kuni 98% mõõdetud +25 °С juures, ning 
õhurõhul 84 kuni 106,7 kPa. 

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.
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SAUNAN SÄHKÖKIUAS

SAUNA ELEKTRIKERIS

Asennus- ja käyttöohje Paigaldus- ja kasutusjuhendET

Üldine informatsioon

Täname, et ostsite Peko sauna kerise.
Käesolev juhend sisaldab tehnilist kirjeldust sauna 

elektrikerise mudelite EH-45, EH-60, EH-80, EH-90, 
EHG-45, EHG-60, EHG-80, EHG-90 (edaspidi 
nimetatud “keris”) kohta, samuti juhiseid nende 
paigalduseks, ohutuks kasutamiseks ja 
hooldamiseks.

Kerise võib paigaldada vaid kvalifitseeritud elektrik 
vastavalt allpool toodud juhistele. Ärge usaldage 
paigaldamist mittespetsialistidele, ärge püüdke ise 
paigaldada kui te ei ole selleks kvalifitseeritud – see 
on ohtlik!

Enne kerise kasutamist lugege palun käesolev 
juhend hoolikalt läbi. Pidage meeles, et paigaldus- ja 
kasutusjuhiste eiramine võib tühistada teie tasuta 
garantiiremondi õiguse!

Otstarve ja kasutamisala

Keris on mõeldud saunaruumi kütmiseks 
leilitemperatuurini. Kasutamine muuks otstarbeks on 
keelatud.

Kiukaan tärkeimmät tekniset tiedot on esitetty 
taulukossa 1.

Kerise peamised näitajad on toodud tabelis 1.

Kiukaan pääosat on esitetty kuvassa 1. Kerise põhikomponendid on näidatud joonisel 1.

MÄRKUS! Tootja jätab endale õiguse muuta ja 
täpsustada tabelis 1 esitatud näitajad.

TÄHELEPANU! Keris peab töötama ümbritseva 
õhu temperatuuril -10 °C kuni +35 °С ja suhtelisel 
õhuniiskusel kuni 98% mõõdetud +25 °С juures, ning 
õhurõhul 84 kuni 106,7 kPa. 

Taulukko 1  / Tabel 1

HUOMATUS! Valmistaja pidättää itsellään 
oikeuden muuttaa ja mukauttaa taulukossa 1 esitetyt 
tiedot.

HUOM! Kiuas on käytettävä ympäristölämpötilassa 
-10 °C ja +35 °С välillä ja enintään 98%:n 
suhteellisessa kosteudessa (+25 °С:n lämpötilassa), 
sekä ilmanpaineessa 84 ja 106,7 kPa välillä. 

Parametri
Parameeter

Arvo
Väärtus

AC-syöttöjännite
Toitepinge

AC-syöttötaajuus
Voolusagedus

Ilman 100 °С lämpötilaan lämmittämiseen tarvittava aika
Õhu soojendamiseks kuni 100 °С kuluv aeg

Max. jatkuva käyttöaika 
Maksimaalne katkematu tööaeg

Kotelon materiaali 
Korpuse materjal

EH-45, EH-60, EH-80, EH-90
EHG-45, EHG-60, EHG-80, EHG-90

230V 1N / 400V 3N

50 - 60 Hz

40…60 minuuttia / minutit

6 tuntia / tundi

 

Maalattu sinkitty teräs / Värvitud tsingitud teras
Ruostumaton teräs / Roostevaba teras

1 – Taimeri nupp
2 – Temperatuuri nupp
3 – Ühenduskarp
4 – Ühenduskaabel
5 – Harukarp
6 – Toitekaabel

1 – Ajastimen nuppi
2 – Termostaatin nuppi
3 – Kytkentäkotelo
4 – Liitäntäkaapeli
5 – Liitäntärasia
6 – Syöttökaapeli

Kuva 1.  Kiukaan pääosat. Joon. 1.  Kerise põhikomponendid.
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Kerise võib paigaldada süvendisse kõrgusega 
vähemalt 1900 mm, järgides ohutuskaugusi seintest, 
põrandast ja laest.

TÄHELEPANU! Leiliruumi tohib paigaldada ainult 
ühe kerise!

Juhul kui kerise ümber paigaldatakse kaitsepiirded, 
peab järgima tabelites 2 ja 3 ning joonistel 4 kuni 6 
esitatud ohutuskaugusi.

Kiuas voidaan asentaa syvennykseen, jonka 
korkeus on vähintään 1900 mm, noudattaen 
suojaetäisyyksiä seinistä, lattiasta ja katosta.

 
HUOM! Löylyhuoneeseen saa asentaa ainoastaan 

yhden kiukaan!

Jos kiukaan ympärille asennetaan suojakaide, on 
noudatettava taulukoissa 2 ja 3 sekä kuvissa 4–6 
esitettyjä suojaetäisyyksiä.

Kinnitus seinale

Kerise paigaldus peab toimuma vastavuses 
tabelites 2 ja 3 ning joonistel 4 kuni 6 esitatud 
juhistega.

Keris peab olema kinnitatud nii, et juhtseadmed 
jääksid kasutamise ajal nähtavad ja kergesti 
ligipääsetavad. 

Kiinnitys seinälle

Kiukaan asennus tulee suorittaa taulukoissa 2 ja 3 
sekä kuvissa 4–6 esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Kiuas on kiinnitettävä siten, että ohjauslaitteet ovat 
käytön aikana näkyviä ja helppopääsyisiä. 

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.

FI ET
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Kerise võib paigaldada süvendisse kõrgusega 
vähemalt 1900 mm, järgides ohutuskaugusi seintest, 
põrandast ja laest.

TÄHELEPANU! Leiliruumi tohib paigaldada ainult 
ühe kerise!

Juhul kui kerise ümber paigaldatakse kaitsepiirded, 
peab järgima tabelites 2 ja 3 ning joonistel 4 kuni 6 
esitatud ohutuskaugusi.

Kiuas voidaan asentaa syvennykseen, jonka 
korkeus on vähintään 1900 mm, noudattaen 
suojaetäisyyksiä seinistä, lattiasta ja katosta.

 
HUOM! Löylyhuoneeseen saa asentaa ainoastaan 

yhden kiukaan!

Jos kiukaan ympärille asennetaan suojakaide, on 
noudatettava taulukoissa 2 ja 3 sekä kuvissa 4–6 
esitettyjä suojaetäisyyksiä.

Kinnitus seinale

Kerise paigaldus peab toimuma vastavuses 
tabelites 2 ja 3 ning joonistel 4 kuni 6 esitatud 
juhistega.

Keris peab olema kinnitatud nii, et juhtseadmed 
jääksid kasutamise ajal nähtavad ja kergesti 
ligipääsetavad. 

Kiinnitys seinälle

Kiukaan asennus tulee suorittaa taulukoissa 2 ja 3 
sekä kuvissa 4–6 esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Kiuas on kiinnitettävä siten, että ohjauslaitteet ovat 
käytön aikana näkyviä ja helppopääsyisiä. 
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Kuva 2. Kiuas alhaalta nähtynä.
Joon. 2. Keris altvaates.

Min.    50 mm

Min.   100 mm

Kuva 3. Ilmanvaihto. Joon. 3. Ventilatsioon.

1 – Tuloilma-aukko 
2 – Kiuas
3 – Alalaude
4 – Ylälaude
5 – Poistoilma-aukko

1 - Õhuvõtuava 
2 - Keris
3 – Alumine lava
4 – Ülemine lava
5 – Õhu väljatõmbeava

1

2

3

4

5

Joon. 4. Kaitsepiirded.Kuva 4. Suojakaide.

Min. 50 mm
Min. 50 mm

Min. 20 mm

1 - Ajastin / Taimer

Taulukko 2 / Tabel 2

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.

Malli
Mudel

Teho 
Võimsus

Löylyhuone
Leiliruum

Min. etäisyydet kiukaast, mm
Min. kaugused kerisest, mm

HO7RN-F kaapeli (tai vastaava)
HO7RN-F kaabel (või samaväärne)

kW Tilavuus (m3)
Maht (m3)

Min. korkeus (mm)
Min. kõrgus (mm)

Sivu- ja
takaseinään

Külg- ja
tagaseinani

Suojakaiteen
(jos >500 mm lattiast)

Kaitsepiireteni
(kui >500 mm põrandast)

Kattoon
Laeni

Lattiaan
Põrandani 400V 3N 230V 1N

EH-45, EHG-45

EH-60, EHG-60

4.5

6.0

3 - 6

5 - 9

1900

1900

80

100

80

150

1100

1100

180

180

3 x 6 mm2

3 x 10 mm2

5 x 1.5 mm2

5 x 1.5 mm2

EH-80, EHG-80

EH-90, EHG-90

8.0

9.0

8 - 12

9 - 13

1900

1900

130

130

200

200

1100

1100

180

180

5 x 2.5 mm2

5 x 2.5 mm2

3 x 10 mm2

3 x 16 mm2

2 - Termostaatti / Termostaat

ETFI
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Kerise võib paigaldada süvendisse kõrgusega 
vähemalt 1900 mm, järgides ohutuskaugusi seintest, 
põrandast ja laest.

TÄHELEPANU! Leiliruumi tohib paigaldada ainult 
ühe kerise!

Juhul kui kerise ümber paigaldatakse kaitsepiirded, 
peab järgima tabelites 2 ja 3 ning joonistel 4 kuni 6 
esitatud ohutuskaugusi.

Kiuas voidaan asentaa syvennykseen, jonka 
korkeus on vähintään 1900 mm, noudattaen 
suojaetäisyyksiä seinistä, lattiasta ja katosta.

 
HUOM! Löylyhuoneeseen saa asentaa ainoastaan 

yhden kiukaan!

Jos kiukaan ympärille asennetaan suojakaide, on 
noudatettava taulukoissa 2 ja 3 sekä kuvissa 4–6 
esitettyjä suojaetäisyyksiä.

Kinnitus seinale

Kerise paigaldus peab toimuma vastavuses 
tabelites 2 ja 3 ning joonistel 4 kuni 6 esitatud 
juhistega.

Keris peab olema kinnitatud nii, et juhtseadmed 
jääksid kasutamise ajal nähtavad ja kergesti 
ligipääsetavad. 

Kiinnitys seinälle

Kiukaan asennus tulee suorittaa taulukoissa 2 ja 3 
sekä kuvissa 4–6 esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Kiuas on kiinnitettävä siten, että ohjauslaitteet ovat 
käytön aikana näkyviä ja helppopääsyisiä. 
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Kuva 2. Kiuas alhaalta nähtynä.
Joon. 2. Keris altvaates.

Min.    50 mm

Min.   100 mm

Kuva 3. Ilmanvaihto. Joon. 3. Ventilatsioon.

1 – Tuloilma-aukko 
2 – Kiuas
3 – Alalaude
4 – Ylälaude
5 – Poistoilma-aukko

1 - Õhuvõtuava 
2 - Keris
3 – Alumine lava
4 – Ülemine lava
5 – Õhu väljatõmbeava

1

2

3

4

5

Joon. 4. Kaitsepiirded.Kuva 4. Suojakaide.

Min. 50 mm
Min. 50 mm

Min. 20 mm

1 - Ajastin / Taimer

Taulukko 2 / Tabel 2

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.

Malli
Mudel

Teho 
Võimsus

Löylyhuone
Leiliruum

Min. etäisyydet kiukaast, mm
Min. kaugused kerisest, mm

HO7RN-F kaapeli (tai vastaava)
HO7RN-F kaabel (või samaväärne)

kW Tilavuus (m3)
Maht (m3)

Min. korkeus (mm)
Min. kõrgus (mm)

Sivu- ja
takaseinään

Külg- ja
tagaseinani

Suojakaiteen
(jos >500 mm lattiast)

Kaitsepiireteni
(kui >500 mm põrandast)

Kattoon
Laeni

Lattiaan
Põrandani 400V 3N 230V 1N

EH-45, EHG-45

EH-60, EHG-60

4.5

6.0

3 - 6

5 - 9

1900

1900

80

100

80

150

1100

1100

180

180

3 x 6 mm2

3 x 10 mm2

5 x 1.5 mm2

5 x 1.5 mm2

EH-80, EHG-80

EH-90, EHG-90

8.0

9.0

8 - 12

9 - 13

1900

1900

130

130

200

200

1100

1100

180

180

5 x 2.5 mm2

5 x 2.5 mm2

3 x 10 mm2

3 x 16 mm2

2 - Termostaatti / Termostaat
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Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.
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Etäisyys (mm) / Kaugus (mm)Kiukaan malli
Kerise mudel

M
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 1
80
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m

.

A

C D

50 mm

20 mm

410 mm

58
0 

m
m
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in

. 1
10

0 
m

m

M
in

. 1
90

0 
m

m

Ruuvi 6 x 16 mm
Kruvi 6 x 16 mm

Alalaude
Alumine lava

Suojakaide
Kaitsepiirded

Ylälaude
Ülemine lava

Ruuvi 6 x 40 mm (2 kpl)

Kuva 6. Suojaetäisyydet. Joon. 6. Ohutuskaugusel.

Taulukko 3 / Tabel 3

DA C
10080ЕН-45, EHG-45 280
150100ЕН-60, EHG-60 280
200130ЕН-80, EHG-80 300
200130ЕН-90, EHG-90 300

Ruuvi 6 x 16 mm (2 kpl)

Kuva 5. Kiinnitys seinälle.
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Taimeri ja termostaadi ümberpaigutamine 

Tavaliselt asuvad taimer ja termostaat kerise 
esiküljel, kuid soovi korral saab need ümber 
paigutada kerise paremale või vasakule küljele.

MÄRKUS! Ümberpaigutamist peab teostama 
kvalifitseeritud ja volitatud elektrik.

1. Pöörake keris ümber ja võtke maha alumine 
paneel.

2. Eemaldage taimeri nupp (1) ja temperatuuri 
nupp (2), tõmmates need väljapoole.

3. Eemaldage kinnituskruvid (2 tk) taimeri ja 
termostaadi kinnitusplaadist.

4. Eemaldage plastkatted kerise küljelt.
5. Paigaldage taimer ja termostaat soovitud kerise 

küljele ning kinnitage need kruvidega.
6. Paigaldage nupud lükates need oma kohale.
7. Asetage plastkatted kerise esiküljele.
8. Kontrollige taimeri ja termostaadi juhtmete 

ühendused. Kinnitage kerise alumine paneel.

Elektriühendused

Kerist tohib elektrivõrguga ühendama ainult 
kvalifitseeritud ja volitatud elektrik vastavalt 
kehtivatele eeskirjadele.

Kerise elektriühendused peavad olema vastavuses 
elektriskeemiga (joonis 7 allpool) ja tabeliga 4.

Keris ühendatakse poolpüsivalt 230V 1N või 400 
3N 50/60 Hz elektrivõrguga sauna seinal oleva 
pistikupesa kaudu. Ühenduskaablina tuleb kasutada 
HO7RN-F kummiisolatsiooniga kaablit või sellele 
samaväärset, kaabli ristlõikepindalad on toodud 
tabelis 2.

Pistikupesa millega keris on ühendatud peab 
olema kergesti ligipääsetav, et keris saaks kiiresti 
vooluvõrgust eemaldada.

Enne kasutamist kontrollige elektrikomponentide 
terviklikkus ning veenduge, et juhtseadmed on  
korralikult paigaldatud, kaabel ei ole keerdus ja 
elektriisolatsioon ei ole kahjustatud.

Kõik elektrilised komponendid peavad olema 
ühendatud kaitsemaanduskontuuriga. Kerist ei tohi 
kasutada maanduseta.

TÄHELEPANU! Kerise isolatsioonitakistuse 
mõõtmisel võib ilmnema vooluleke, mis on tingitud 
küttekehade isolatsioonimaterjali sisse imbunud 
niiskusest. Niiskus aurustub pärast paari küttekorda. 

Ärge ühendage keris elektrivõrguga läbi 
rikkevoolukaitsme (RVK)!

Ajastimen ja termostaatin siirto 

Tavallisesti ajastin ja termostaatti sijaitsevat 
kiukaan etupuolella, mutta halutessa ne voidaan 
siirtää kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle.

HUOMATUS! Siirron saa suorittaa vain 
ammattitaitoinen ja siihen valtuutettu sähköasentaja.

1. Käännä kiuas ylösalaisin ja irrota pohjalevy.
2. Irrota ajastimen nuppi (1) ja termostaatin 

nuppi (2), ulospäin vetämällä.
3. Irrota kiinnitysruuvit (2 kpl) ajastimen ja 

termostaatin kiinnityslevystä.
4. Irrota muovisuojukset kiukaan puolelta.
5. Asenna ajastin ja termostaatti kiukaalle 

haluamallesi puolelle ja kiinnitä ne ruuveilla.
6. Asenna nupit painamalla ne paikoilleen.
7. Aseta muovisuojukset kiukaan etupuolelle.
8. Tarkista ajastimen ja termostaatin johtojen 

liitännät. Kiinnitä kiukaan pohjalevy.

Sähköiset liitännät
Kiukaan liitännän sähköverkkoon saa suorittaa 

vain ammattitaitoinen ja siihen valtuutettu 
sähköasentaja voimassaolevien määräysten 
mukaisesti.

Kiukaan sähköiset liitännät tulee tehdä 
kytkentäkaavion (kuva 7 alla) ja taulukon 4 mukaan.

Kiuas liitetään puolikiinteästi 230V 1N tai 400 3N 
50/60 Hz sähköverkkoon saunan seinällä olevan 
pistorasian kautta. Liitäntäkaapelina tulee käyttää 
HO7RN-F kumikaapelia tai vastaavaa, kaapelin 
poikkipinta-alat on esitetty taulukossa 2.

Pistorasian jolla kiuas liitetään tulee olla 
helppopääsyinen, jotta kiukaan saa kytkeä nopeasti 
irti sähköverkosta.

Ennen käyttöä tarkista sähkökomponenttien eheys 
sekä varmista, että ohjauslaitteet on asianmukaisesti 
asennettu, kaapeli ei ole kierretty ja sähköeristys on 
ehjä.

Kaikki sähkökomponentit on liitettävä 
suojamaadoituspiiriin. Kiuasta ei saa käyttää 
maadoittamatta.

HUOM! Kiukaan eristysresistanssimittauksessa 
saattaa esiintyä virtavuotoa, mikä johtuu 
kosteudesta, joka on imeytynyt varustusten 
eristysmateriaaleihin. Kosteus haihtuu parin 
lämmityskerran jälkeen.

Älä kytke kiuasta sähköverkkoon 
vikavirtasuojakytkimen (VVSK) kautta!

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.

ETFI
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Taimeri ja termostaadi ümberpaigutamine 

Tavaliselt asuvad taimer ja termostaat kerise 
esiküljel, kuid soovi korral saab need ümber 
paigutada kerise paremale või vasakule küljele.

MÄRKUS! Ümberpaigutamist peab teostama 
kvalifitseeritud ja volitatud elektrik.

1. Pöörake keris ümber ja võtke maha alumine 
paneel.

2. Eemaldage taimeri nupp (1) ja temperatuuri 
nupp (2), tõmmates need väljapoole.

3. Eemaldage kinnituskruvid (2 tk) taimeri ja 
termostaadi kinnitusplaadist.

4. Eemaldage plastkatted kerise küljelt.
5. Paigaldage taimer ja termostaat soovitud kerise 

küljele ning kinnitage need kruvidega.
6. Paigaldage nupud lükates need oma kohale.
7. Asetage plastkatted kerise esiküljele.
8. Kontrollige taimeri ja termostaadi juhtmete 

ühendused. Kinnitage kerise alumine paneel.

Elektriühendused

Kerist tohib elektrivõrguga ühendama ainult 
kvalifitseeritud ja volitatud elektrik vastavalt 
kehtivatele eeskirjadele.

Kerise elektriühendused peavad olema vastavuses 
elektriskeemiga (joonis 7 allpool) ja tabeliga 4.

Keris ühendatakse poolpüsivalt 230V 1N või 400 
3N 50/60 Hz elektrivõrguga sauna seinal oleva 
pistikupesa kaudu. Ühenduskaablina tuleb kasutada 
HO7RN-F kummiisolatsiooniga kaablit või sellele 
samaväärset, kaabli ristlõikepindalad on toodud 
tabelis 2.

Pistikupesa millega keris on ühendatud peab 
olema kergesti ligipääsetav, et keris saaks kiiresti 
vooluvõrgust eemaldada.

Enne kasutamist kontrollige elektrikomponentide 
terviklikkus ning veenduge, et juhtseadmed on  
korralikult paigaldatud, kaabel ei ole keerdus ja 
elektriisolatsioon ei ole kahjustatud.

Kõik elektrilised komponendid peavad olema 
ühendatud kaitsemaanduskontuuriga. Kerist ei tohi 
kasutada maanduseta.

TÄHELEPANU! Kerise isolatsioonitakistuse 
mõõtmisel võib ilmnema vooluleke, mis on tingitud 
küttekehade isolatsioonimaterjali sisse imbunud 
niiskusest. Niiskus aurustub pärast paari küttekorda. 

Ärge ühendage keris elektrivõrguga läbi 
rikkevoolukaitsme (RVK)!

Ajastimen ja termostaatin siirto 

Tavallisesti ajastin ja termostaatti sijaitsevat 
kiukaan etupuolella, mutta halutessa ne voidaan 
siirtää kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle.

HUOMATUS! Siirron saa suorittaa vain 
ammattitaitoinen ja siihen valtuutettu sähköasentaja.

1. Käännä kiuas ylösalaisin ja irrota pohjalevy.
2. Irrota ajastimen nuppi (1) ja termostaatin 

nuppi (2), ulospäin vetämällä.
3. Irrota kiinnitysruuvit (2 kpl) ajastimen ja 

termostaatin kiinnityslevystä.
4. Irrota muovisuojukset kiukaan puolelta.
5. Asenna ajastin ja termostaatti kiukaalle 

haluamallesi puolelle ja kiinnitä ne ruuveilla.
6. Asenna nupit painamalla ne paikoilleen.
7. Aseta muovisuojukset kiukaan etupuolelle.
8. Tarkista ajastimen ja termostaatin johtojen 

liitännät. Kiinnitä kiukaan pohjalevy.

Sähköiset liitännät
Kiukaan liitännän sähköverkkoon saa suorittaa 

vain ammattitaitoinen ja siihen valtuutettu 
sähköasentaja voimassaolevien määräysten 
mukaisesti.

Kiukaan sähköiset liitännät tulee tehdä 
kytkentäkaavion (kuva 7 alla) ja taulukon 4 mukaan.

Kiuas liitetään puolikiinteästi 230V 1N tai 400 3N 
50/60 Hz sähköverkkoon saunan seinällä olevan 
pistorasian kautta. Liitäntäkaapelina tulee käyttää 
HO7RN-F kumikaapelia tai vastaavaa, kaapelin 
poikkipinta-alat on esitetty taulukossa 2.

Pistorasian jolla kiuas liitetään tulee olla 
helppopääsyinen, jotta kiukaan saa kytkeä nopeasti 
irti sähköverkosta.

Ennen käyttöä tarkista sähkökomponenttien eheys 
sekä varmista, että ohjauslaitteet on asianmukaisesti 
asennettu, kaapeli ei ole kierretty ja sähköeristys on 
ehjä.

Kaikki sähkökomponentit on liitettävä 
suojamaadoituspiiriin. Kiuasta ei saa käyttää 
maadoittamatta.

HUOM! Kiukaan eristysresistanssimittauksessa 
saattaa esiintyä virtavuotoa, mikä johtuu 
kosteudesta, joka on imeytynyt varustusten 
eristysmateriaaleihin. Kosteus haihtuu parin 
lämmityskerran jälkeen.

Älä kytke kiuasta sähköverkkoon 
vikavirtasuojakytkimen (VVSK) kautta!

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.

ETFI

Kerisekivide ladumine

Kerisekividena peab kasutama kive, mis on 
mõeldud spetsiaalselt elektrikeristes kasutamiseks. 
Kivide läbimõõt peab olema 4–8 cm, väiksemade 
kivide kasutamine on keelatud. 

Ärge kasutage kerged, pehmed, poorsed ega 

Kiuaskivien latominen

Kiuaskivinä tulee käyttää kiviä, joka on tarkoitettu 
erityisesti sähkökiukaissa käytettäväksi. Sopiva 
kivikoko on halkaisijaltaan 4–8 cm, 
pienempikokoisten kivien käyttö on kielletty. 

Älä käytä kevyitä, pehmeitä, huokoisia eikä 

keraamilised kivid, sest need võivad põhjustada 
küttekehade ülekuumenemist ja kahjustusi kerisele.

Kivid tuleb enne kerisesse ladumist hoolikalt pesta. 

Kivid asetatakse kiviruumi resti peale ja 
küttekehade vahele. Kive ei tohi laduda liiga tihedalt, 
et mitte tõkestada õhuringlust.

Kivid peavad küttekehasid täielikult katma, kuid 
nad ei tohi küttekehadele toetuda või nende vahele 
kiiluda. Ärge laduge kive küttekehade peale.

Kivid murenevad järk-järgult kasutamise jooksul, 
mistõttu peab neid ümber laduma vähemalt üks kord 
aastas või sagedamini kui saun on tihti kasutusel. 
Seda tehes tuleb kerise põhjast murenenud kivikillud 
eemaldada ja purunenud kivid välja vahetada.

Ärge asetage kiviruumi ega selle lähedale selliseid 
esemeid või seadmeid, mis võivad muuta läbi kerise 
ringleva õhu hulka või suunda, kuna see põhjustab 
küttekehade ülekuumenemist ning tuleohtu!

Leilivesi

Leiliveena tuleb kasutada majandusvee 
kvaliteedile vastavat vett. 

Vee kvaliteeti mõjutavad peamiselt järgmised 
tegurid: huumusesisaldus ja rauasisaldus, samuti 
vee karedus, kusjuures viimane on eeskätt määratud 
mangaani ja kaltsiumi (lubja) sisaldusega. Lubjarikas 
vesi jätab kerisekividele ja metallpindadele valge kihi. 
Kivide lubjastumine halvendab leiliomadused.

Maksimaalsed soovitatavad kontsentratsioonid:

keraamisia kiviä, koska ne saattavat aiheuttaa 
vastuksien ylikuumenemisen ja vahinkoja kiukaalle.

Kivet tulee pestä huolellisesti ennen kiukaaseen 
latomista. 

Kivet asetetaan kivitilaan rostin päälle ja 
vastuksien väleihin. Kiviä ei saa latoa liian tiheästi, 
jotta ei estyisi ilmankierto.

Kivien tulee peittää vastukset täysin, mutta niiden 
paino ei saa jäädä vastuksien varaan. Kiviä ei saa 
myöskään kiilata tiukasti vastuksien väleihin. Älä lado 
kiviä vastuksien päälle. 

Kivet murenevat vähitellen käytön aikana, joten ne 
on ladottava uudelleen vähintään kerran vuodessa tai 
useammin, jos sauna on usein käytössä. Samalla 
tulee poistaa kertyneet kivijätteet kiukaan alaosasta  
ja vaihtaa rapautuneet kivet uusiin.

Älä laita kivitilaan eikä sen läheisyyteen mitään 
sellaisia esineitä tai laitteita, jotka muuttavat kiukaan 
läpi virtaavan ilman määrää tai suuntaa, sillä se voi 
aiheuttaa vastuksien ylikuumenemisen sekä 
palovaaran!

Löylyvesi

Löylyvetenä tulee käyttää vettä, joka täyttää 
talousveden laatuvaatimukset. 

Tärkeimmät veden laatuun vaikuttavat tekijät ovat: 
humuspitoisuus ja rautapitoisuus, sekä veden 
kovuus, joista jälkimmäinen määritetään ensisijaisesti 
mangaanin ja kalsiumin (kalkin) pitoisuudesta. 
Kalkkipitoisesta vedestä jää valkoinen kerros kiukaan 
kiville ja metallipinnoille. Kivien kalkkeutuminen 
heikentää niiden löylyominaisuuksia.

Suositellut enimmäispitoisuudet:

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.
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Kerisekivide ladumine

Kerisekividena peab kasutama kive, mis on 
mõeldud spetsiaalselt elektrikeristes kasutamiseks. 
Kivide läbimõõt peab olema 4–8 cm, väiksemade 
kivide kasutamine on keelatud. 

Ärge kasutage kerged, pehmed, poorsed ega 

Kiuaskivien latominen

Kiuaskivinä tulee käyttää kiviä, joka on tarkoitettu 
erityisesti sähkökiukaissa käytettäväksi. Sopiva 
kivikoko on halkaisijaltaan 4–8 cm, 
pienempikokoisten kivien käyttö on kielletty. 

Älä käytä kevyitä, pehmeitä, huokoisia eikä 

keraamilised kivid, sest need võivad põhjustada 
küttekehade ülekuumenemist ja kahjustusi kerisele.

Kivid tuleb enne kerisesse ladumist hoolikalt pesta. 

Kivid asetatakse kiviruumi resti peale ja 
küttekehade vahele. Kive ei tohi laduda liiga tihedalt, 
et mitte tõkestada õhuringlust.

Kivid peavad küttekehasid täielikult katma, kuid 
nad ei tohi küttekehadele toetuda või nende vahele 
kiiluda. Ärge laduge kive küttekehade peale.

Kivid murenevad järk-järgult kasutamise jooksul, 
mistõttu peab neid ümber laduma vähemalt üks kord 
aastas või sagedamini kui saun on tihti kasutusel. 
Seda tehes tuleb kerise põhjast murenenud kivikillud 
eemaldada ja purunenud kivid välja vahetada.

Ärge asetage kiviruumi ega selle lähedale selliseid 
esemeid või seadmeid, mis võivad muuta läbi kerise 
ringleva õhu hulka või suunda, kuna see põhjustab 
küttekehade ülekuumenemist ning tuleohtu!

Leilivesi

Leiliveena tuleb kasutada majandusvee 
kvaliteedile vastavat vett. 

Vee kvaliteeti mõjutavad peamiselt järgmised 
tegurid: huumusesisaldus ja rauasisaldus, samuti 
vee karedus, kusjuures viimane on eeskätt määratud 
mangaani ja kaltsiumi (lubja) sisaldusega. Lubjarikas 
vesi jätab kerisekividele ja metallpindadele valge kihi. 
Kivide lubjastumine halvendab leiliomadused.

Maksimaalsed soovitatavad kontsentratsioonid:

keraamisia kiviä, koska ne saattavat aiheuttaa 
vastuksien ylikuumenemisen ja vahinkoja kiukaalle.

Kivet tulee pestä huolellisesti ennen kiukaaseen 
latomista. 

Kivet asetetaan kivitilaan rostin päälle ja 
vastuksien väleihin. Kiviä ei saa latoa liian tiheästi, 
jotta ei estyisi ilmankierto.

Kivien tulee peittää vastukset täysin, mutta niiden 
paino ei saa jäädä vastuksien varaan. Kiviä ei saa 
myöskään kiilata tiukasti vastuksien väleihin. Älä lado 
kiviä vastuksien päälle. 

Kivet murenevat vähitellen käytön aikana, joten ne 
on ladottava uudelleen vähintään kerran vuodessa tai 
useammin, jos sauna on usein käytössä. Samalla 
tulee poistaa kertyneet kivijätteet kiukaan alaosasta  
ja vaihtaa rapautuneet kivet uusiin.

Älä laita kivitilaan eikä sen läheisyyteen mitään 
sellaisia esineitä tai laitteita, jotka muuttavat kiukaan 
läpi virtaavan ilman määrää tai suuntaa, sillä se voi 
aiheuttaa vastuksien ylikuumenemisen sekä 
palovaaran!

Löylyvesi

Löylyvetenä tulee käyttää vettä, joka täyttää 
talousveden laatuvaatimukset. 

Tärkeimmät veden laatuun vaikuttavat tekijät ovat: 
humuspitoisuus ja rautapitoisuus, sekä veden 
kovuus, joista jälkimmäinen määritetään ensisijaisesti 
mangaanin ja kalsiumin (kalkin) pitoisuudesta. 
Kalkkipitoisesta vedestä jää valkoinen kerros kiukaan 
kiville ja metallipinnoille. Kivien kalkkeutuminen 
heikentää niiden löylyominaisuuksia.

Suositellut enimmäispitoisuudet:

Humus / Huumus < 12 mg/l

Rauta / Raud < 0,2 mg/l

Mangaani / Mangaan < 0,05 mg/l

Kalsium / Kaltsium < 100 mg/l

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.
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Kerisekivide ladumine

Kerisekividena peab kasutama kive, mis on 
mõeldud spetsiaalselt elektrikeristes kasutamiseks. 
Kivide läbimõõt peab olema 4–8 cm, väiksemade 
kivide kasutamine on keelatud. 

Ärge kasutage kerged, pehmed, poorsed ega 

Kiuaskivien latominen

Kiuaskivinä tulee käyttää kiviä, joka on tarkoitettu 
erityisesti sähkökiukaissa käytettäväksi. Sopiva 
kivikoko on halkaisijaltaan 4–8 cm, 
pienempikokoisten kivien käyttö on kielletty. 

Älä käytä kevyitä, pehmeitä, huokoisia eikä 

keraamilised kivid, sest need võivad põhjustada 
küttekehade ülekuumenemist ja kahjustusi kerisele.

Kivid tuleb enne kerisesse ladumist hoolikalt pesta. 

Kivid asetatakse kiviruumi resti peale ja 
küttekehade vahele. Kive ei tohi laduda liiga tihedalt, 
et mitte tõkestada õhuringlust.

Kivid peavad küttekehasid täielikult katma, kuid 
nad ei tohi küttekehadele toetuda või nende vahele 
kiiluda. Ärge laduge kive küttekehade peale.

Kivid murenevad järk-järgult kasutamise jooksul, 
mistõttu peab neid ümber laduma vähemalt üks kord 
aastas või sagedamini kui saun on tihti kasutusel. 
Seda tehes tuleb kerise põhjast murenenud kivikillud 
eemaldada ja purunenud kivid välja vahetada.

Ärge asetage kiviruumi ega selle lähedale selliseid 
esemeid või seadmeid, mis võivad muuta läbi kerise 
ringleva õhu hulka või suunda, kuna see põhjustab 
küttekehade ülekuumenemist ning tuleohtu!

Leilivesi

Leiliveena tuleb kasutada majandusvee 
kvaliteedile vastavat vett. 

Vee kvaliteeti mõjutavad peamiselt järgmised 
tegurid: huumusesisaldus ja rauasisaldus, samuti 
vee karedus, kusjuures viimane on eeskätt määratud 
mangaani ja kaltsiumi (lubja) sisaldusega. Lubjarikas 
vesi jätab kerisekividele ja metallpindadele valge kihi. 
Kivide lubjastumine halvendab leiliomadused.

Maksimaalsed soovitatavad kontsentratsioonid:

keraamisia kiviä, koska ne saattavat aiheuttaa 
vastuksien ylikuumenemisen ja vahinkoja kiukaalle.

Kivet tulee pestä huolellisesti ennen kiukaaseen 
latomista. 

Kivet asetetaan kivitilaan rostin päälle ja 
vastuksien väleihin. Kiviä ei saa latoa liian tiheästi, 
jotta ei estyisi ilmankierto.

Kivien tulee peittää vastukset täysin, mutta niiden 
paino ei saa jäädä vastuksien varaan. Kiviä ei saa 
myöskään kiilata tiukasti vastuksien väleihin. Älä lado 
kiviä vastuksien päälle. 

Kivet murenevat vähitellen käytön aikana, joten ne 
on ladottava uudelleen vähintään kerran vuodessa tai 
useammin, jos sauna on usein käytössä. Samalla 
tulee poistaa kertyneet kivijätteet kiukaan alaosasta  
ja vaihtaa rapautuneet kivet uusiin.

Älä laita kivitilaan eikä sen läheisyyteen mitään 
sellaisia esineitä tai laitteita, jotka muuttavat kiukaan 
läpi virtaavan ilman määrää tai suuntaa, sillä se voi 
aiheuttaa vastuksien ylikuumenemisen sekä 
palovaaran!

Löylyvesi

Löylyvetenä tulee käyttää vettä, joka täyttää 
talousveden laatuvaatimukset. 

Tärkeimmät veden laatuun vaikuttavat tekijät ovat: 
humuspitoisuus ja rautapitoisuus, sekä veden 
kovuus, joista jälkimmäinen määritetään ensisijaisesti 
mangaanin ja kalsiumin (kalkin) pitoisuudesta. 
Kalkkipitoisesta vedestä jää valkoinen kerros kiukaan 
kiville ja metallipinnoille. Kivien kalkkeutuminen 
heikentää niiden löylyominaisuuksia.

Suositellut enimmäispitoisuudet:

Humus / Huumus < 12 mg/l

Rauta / Raud < 0,2 mg/l

Mangaani / Mangaan < 0,05 mg/l

Kalsium / Kaltsium < 100 mg/l

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.

ETFI

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.
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Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.
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Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.
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Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.
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Kuva 8. Saunan ilmanvaihto.

Luonnollinen ilmanvaihto
Loomulik ventilatsioon

Joon. 8. Sauna ventilatsioon.
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Koneellinen ilmanvaihto
Mehaaniline ventilatsioon

1. Tuloilma-aukon sijoitusalue.

2. Poistoilma-aukko.

3. Mahdollinen kuivatusventtiili, joka pidetään 
suljettuna lämmittämisen ja saunomisen aikana. 
Vaihtoehtoisesti, saunan voi kuivattaa jättämällä 
oven auki saunomisen jälkeen.

4. Jos poistoilma-aukko on vain pesuhuoneessa, 
tulee jättää löylyhuoneen oven ja lattian väliin 
vähintään 100 mm:n raon. Tässä tapauksessa 
suositellaan käyttämään koneellista ilmanvaihtoa.

1. Õhuvõtuava paigaldamise piirkond.

2. Õhu väljatõmbeava.

3. Võimalik kuivatusklapp, mis kütmise ja 
saunaskäimise ajal on kinni. Alternatiivina, sauna 
võib pärast kasutamist kuivatada ukse lahti 
jättes.

4. Kui õhu väljatõmbeava on vaid pesuruumis, 
tuleb leiliruumi ukse ja põranda vahele jätta 
vähemalt 100 mm pilu. Sel juhul on soovitatav 
kasutada mehaaniline ventilatsioon.

RikkeotsingVianetsintä 

Ongelma / Probleem Ratkaisu / Lahendus

Tarkista pistorasian ja liitäntäkaapelin
eheys.

Kontrollige pistikupesa ja
ühenduskaabli terveklikkus.

Kiuas ei lämpene.

Keris ei küte. Käännä termostaatin nuppi.
Keerake temperatuuri nupp.

Käännä ajastimen nuppi.
Keerake taimeri nupp.

Todennäköinen syy / Tõenäoline põhjus

Virta on pois päältä.

Ei ole elektritoidet.

Termostaatti on käännetty saunan nykyistä
lämpötilaa alempaan arvoon.

Termostaat on keeratud sauna
hetketemperatuurist madalamale näidule.

Ajastin on asennossa 0 (Pois).

Taimer on asendis 0 (Välja).
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Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.

TÄHELEPANU! Kui ülaltoodud meetmed ei 
lahendanud probleemi, võtke ühendust hooldajaga! 
Kvalifitseerimata tegevusi võivad põhjustada 
tervisekahjustusi või kahju kerisile ning tühistada teie 
garantii!

Ettevaatusabinõud

Kerise paigaldamisel järgige, et toitekaabel ei oleks 
liigselt pingutatud. Toitekaabli liigne pingus võib 
põhjustada lahtisi ühendusi, kaabli murda või 
tulekahju.

Ärge lülitage ega kasutage keris kui on 
mehaaniline või muu kahju kerise komponendidele, 
toitekaablile või toitepistikule. 

Ärge ühendage keris pistikupesaga mis on 
kahjustatud või lahtine. Pistikupesa peab olema 
varustatud nõuetekohase maandusjuhtmega.

Ärge ühendage keris pistikupesast välja muul viisil 
kui tõmmates pistikut, ärge tõmmake, tirige ega 
painutage toitekaablit, ärge asetage mingeid 
esemeid toitekaabli peale.

Kerise hooldust peab teostama selleks 
kvalifitseeritud spetsialist. Ärge püüdke kerist ise lahti 
võtma!

Kerise hooldust võib teostada ainult pärast selle 
lahtiühendamist vooluvõrgust.

TÄHELEPANU! Juhul kui eespool antud 
kasutusjuhiseid ja ohutusnõudeid ei järgita, tootja ja 
müüja ei kanna mingit vastutust kerise tehnilise 
seisukorra ja selle paigaldamisest või kasutamisest 
tulenevade tagajärjede, sealhulgas 
tervisekahjustuste, inimkaotuste või keskkonnakahju 
eest.

HUOM! Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät 
poistaneet ongelmaa, ota yhteyttä huoltoliikeeseen! 
Ammattitaidoton toiminta voi aiheuttaa vammoja tai 
vahinkoja kiukaalle sekä mitätöidä takuun!

Varotoimenpiteitä

Kiuasta asennettaessa varmista, että syöttökaapeli 
ei ole liian kireänä. Syöttökaapelin liiallinen kireys voi 
aiheuttaa löysät liitännät, kaapelin katkeamisen tai 
palovaaran.

Älä käynnistä eikä käytä kiuasta jos on mekaanisia 
tai muita vaurioita kiukaan komponentteille, 
syöttökaapelille tai pistorasialle.

Älä liitä kiuasta pistorasiaan joka on vaurioitunut tai 
löysä. Pistorasia on varustettava asianmukaisella 
maadoitusjohtimella.

Älä kytke kiuasta irti pistorasiasta muulla tavalla 
kuin vetämällä pistokkeesta, älä vedä, nykäise tai 
taivuta syöttökaapelia, älä aseta mitään esineitä 
syöttökaapelin päälle.

Kiukaan huollon saa suorittaa vain 
ammattitaitoinen henkilö. Älä yritä purkaa kiuasta 
itse!

Kiukaan huoltoa ei saa tehdä ennen kuin se on 
kytketty irti sähköverkosta.

HUOM! Mikäli yllä olevia ohjeita ja 
varotoimenpiteitä ei noudateta, valmistaja ja myyjä ei 
ota vastuuta kiukaan teknisestä kunnosta eikä sen 
asennuksesta tai käytöstä aiheutuvista seurauksista, 
kuten vammoja, ihmishenkien menetyksiä  tai 
ympäristövahinkoja.

ETFI
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Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.

TÄHELEPANU! Kui ülaltoodud meetmed ei 
lahendanud probleemi, võtke ühendust hooldajaga! 
Kvalifitseerimata tegevusi võivad põhjustada 
tervisekahjustusi või kahju kerisile ning tühistada teie 
garantii!

Ettevaatusabinõud

Kerise paigaldamisel järgige, et toitekaabel ei oleks 
liigselt pingutatud. Toitekaabli liigne pingus võib 
põhjustada lahtisi ühendusi, kaabli murda või 
tulekahju.

Ärge lülitage ega kasutage keris kui on 
mehaaniline või muu kahju kerise komponendidele, 
toitekaablile või toitepistikule. 

Ärge ühendage keris pistikupesaga mis on 
kahjustatud või lahtine. Pistikupesa peab olema 
varustatud nõuetekohase maandusjuhtmega.

Ärge ühendage keris pistikupesast välja muul viisil 
kui tõmmates pistikut, ärge tõmmake, tirige ega 
painutage toitekaablit, ärge asetage mingeid 
esemeid toitekaabli peale.

Kerise hooldust peab teostama selleks 
kvalifitseeritud spetsialist. Ärge püüdke kerist ise lahti 
võtma!

Kerise hooldust võib teostada ainult pärast selle 
lahtiühendamist vooluvõrgust.

TÄHELEPANU! Juhul kui eespool antud 
kasutusjuhiseid ja ohutusnõudeid ei järgita, tootja ja 
müüja ei kanna mingit vastutust kerise tehnilise 
seisukorra ja selle paigaldamisest või kasutamisest 
tulenevade tagajärjede, sealhulgas 
tervisekahjustuste, inimkaotuste või keskkonnakahju 
eest.

HUOM! Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät 
poistaneet ongelmaa, ota yhteyttä huoltoliikeeseen! 
Ammattitaidoton toiminta voi aiheuttaa vammoja tai 
vahinkoja kiukaalle sekä mitätöidä takuun!

Varotoimenpiteitä

Kiuasta asennettaessa varmista, että syöttökaapeli 
ei ole liian kireänä. Syöttökaapelin liiallinen kireys voi 
aiheuttaa löysät liitännät, kaapelin katkeamisen tai 
palovaaran.

Älä käynnistä eikä käytä kiuasta jos on mekaanisia 
tai muita vaurioita kiukaan komponentteille, 
syöttökaapelille tai pistorasialle.

Älä liitä kiuasta pistorasiaan joka on vaurioitunut tai 
löysä. Pistorasia on varustettava asianmukaisella 
maadoitusjohtimella.

Älä kytke kiuasta irti pistorasiasta muulla tavalla 
kuin vetämällä pistokkeesta, älä vedä, nykäise tai 
taivuta syöttökaapelia, älä aseta mitään esineitä 
syöttökaapelin päälle.

Kiukaan huollon saa suorittaa vain 
ammattitaitoinen henkilö. Älä yritä purkaa kiuasta 
itse!

Kiukaan huoltoa ei saa tehdä ennen kuin se on 
kytketty irti sähköverkosta.

HUOM! Mikäli yllä olevia ohjeita ja 
varotoimenpiteitä ei noudateta, valmistaja ja myyjä ei 
ota vastuuta kiukaan teknisestä kunnosta eikä sen 
asennuksesta tai käytöstä aiheutuvista seurauksista, 
kuten vammoja, ihmishenkien menetyksiä  tai 
ympäristövahinkoja.

ETFI

Huumuse- ja kloorisisaldusega vee ning merevee 
kasutamine on keelatud.

Leilivette võib lisada vaid lõhnaaineid, mis on 
spetsiaalselt mõeldud saunas kasutamiseks. Järgige 
pakendi juhiseid.

Kerise sisselülitamine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et ei ole 
tõkestavaid esemeid kerise kohal või läheduses.

Temperatuuri reguleerimine

Temperatuuri nupu abil valitakse leiliruumi soovitud 
temperatuur. Valitud temperatuur saunas saavutakse 

Humus- ja klooripitoisen veden sekä meriveden 
käyttö on kielletty.

Löylyveteen saa lisätä ainoastaan hajusteita, jotka 
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi saunoissa. 
Noudata pakkauksen ohjeita.

Kiukaan käynnistys

Varmista ennen kiukaan käynnistystä, ettei kiukaan 
yläpuolella tai läheisyydessä ole mitään estäviä 
esineitä.

Lämpötilan säätö

Haluttu löylyhuoneen lämpötila valitaan 
termostaatin nupilla. Sauna saavuttaa valitun 

umbes ühe tunni jooksul, olenevalt saunaruumi 
suurusest, kujundusest ja soojusisolatsioonist. 
Termostaat siis hoiab leiliruumi valitud temperatuuril.

Termostaat kaitseb samuti kerise ülekuumenemise 
eest, lõigates elektritoite, kui temperatuur saavutab 
110 °C. 

MÄRKUS! Kiviruumi liiga tihedalt laotud kivid 
tõkestavad õhuringlust ja aeglustavad leiliruumi 
kuumenemist, kuna termostaat lõikab perioodiliselt 
elektritoide küttekehade ülekuumenemise 
vältimiseks.

Leiliruumi seina- ja laepindade maksimaalne 
lubatud temperatuur on +140 °С.

Järgides kerise paigaldamisel ülaltoodud 
paigaldusjuhendeid, ei kuumene leiliruumi materjalid 
ohtliku temperatuurini.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile 
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist 
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Taimer 

Et lülitada kerise sisse, keerake taimeri nupp ja 
seadke soovitud aeg vahemikus 0 kuni 3 tundi 
(30-minutiliste sammudega). Taimeri skaala on 
jaotatud 0 kuni 6, kus 0 vastab asendile Väljas ning 6 
vastab 3 tunni tööle. Keris lülitub sisse niipea kui 
taimeri nupp on keeratud, ja saun on 
kasutamisvalmis umber 1 tunni pärast. Keris jääb 
sisse ja jätkab kütmist kuni valitud aja möödumist, kui 
te ei lülita kerise varem välja, keerates taimeri nupp 
asendisse 0.

Soovitame kerise välja lülitada koheselt pärast 
saunaskäimist ja kivide kuivamist.

TÄHELEPANU! Veenduge, et pärast etteantud aja 
möödumist taimer lülitaks toite küttekehadele välja!

Leiliruumi isolatsioon ja seinamaterjalid

Elektriküttega saunas tuleb kõik massiivsed 
soojust akkumuleerivad seinapinnad (nagu tellis, 
klaastellis, krohv jne) isoleerida.

Seinu või lage võib pidada piisavalt isoleerituks kui:
• hoolikalt paigaldatud isolatsioonivilla paksus 

siseruumides on 100 mm (min. 50 mm);
• hüdroisolatsioon koosneb tihedalt teipitud 

alumiiniumpaberist (või sarnasest). Paber peab 
olema paigaldatud läikiva küljega leiliruumi 
sissepoole;

• hüdroisolatsiooni ja voodrilaudade vahel on 10 
mm õhuvahe (soovitatav);

• leiliruumi siseviimistluseks on umber 12-16 mm 
paksune voodrilaud;

• seinade ülaosas lae ja voodrilauade vahel on 
paari millimeetri laiune õhuvahe.

lämpötilan noin tunnissa riippuen löylyhuoneen 
koosta, rakenteesta ja lämpöeristyksestä. 
Termostaatti sitten huolehtii valitun löylyhuoneen 
lämpötilan ylläpitämisestä.

Termostaatti suojaa myös kiuasta 
ylikuumenemiselta, katkaisemalla virran, kun 
lämpötila saavuttaa 110 °C.

 
HUOMATUS! Kivitilaan liian tiiviisti ladotut kivet 

estävät ilmankierron sekä hidastavat löylyhuoneen 
lämpenemistä, koska termostaatti katkaisee aika 
ajoin virran vastuksilta ylikuumenemisen 
välttämiseksi.

Löylyhuoneen seinä- ja kattopintojen korkein 
sallittu lämpötila on +140 °С.

Kun kiukaan asennuksessa noudatetaan edellä 
esitetyt asennusohjeet, löylyhuoneen materiaalit 
eivät kuumene vaarallisen kuumaksi.

CE-merkinnällä varustetut saunakiukaat täyttävät 
kaikki sauna-asennuksiin liittyvät määräykset. 
Vastaavat viranomaiset valvovat määräyksien 
noudattamista.

Ajastin
 
Kiuas kytketään päälle kääntämällä ajastimen 

nupin ja valitsemalla halutun ajan välillä 0 - 3 tuntia 
(30-minuutin askelin). Ajastimen asteikko on jaettu 0 - 
6, jossa 0 vastaa Pois-asentoon sekä 6 vastaa 3 
tunnin toimintaan. Kiuas kytkeytyy päälle heti kun 
ajastimen nuppi käännetään, joten sauna on 
kylpykunnossa noin 1 tunnin kuluttua. Kiuas jää 
päällä ja jatkaa lämmitystä kunnes säädetty aika on 
kulunut, ellei kiuasta kytketään pois aikaisemmin, 
kääntämällä ajastimen nupin asentoon 0.

Suosittelemme kytkemään kiukaan pois päältä heti 
saunomisen ja kivien kuivaamisen jälkeen.

HUOM! Varmista, että ajastin on katkaissut virran 
vastuksilta säädetyn ajan kuluttua!

Löylyhuoneen eristäminen ja 
seinämateriaalit

 
Sähkölämmitteisessä saunassa kaikki massiiviset 

seinäpinnat, jotka varaavat lämpöä (kuten tiili, lasitiili, 
rappaus jne) tulee eristää.

Seiniä ja kattoa voidaan pitää riittävästi 
lämpöeristettynä, jos:

• huolellisesti laitetun eristevillan paksuus 
sisätiloissa on 100 mm (vähintään 50 mm);

• vedeneristyksenä on tiiviisti teipattu 
alumiinipaperi (tai vastaava). Paperi on asetettava 
siten, että kiiltävä puoli on saunan sisätiloihin päin;

• vedeneristyksen ja paneelilaudan välissä on 
10 mm:n tuuletusrako (suositellaan);

• löylyhuoneen sisäverhouksena on paneelilauta, 
paksuudeltaan noin 12–16 mm;

• seinien yläosassa katon ja paneelilautojen 
välissä on muutaman mm:n tuuletusrako.

Selleks, et saavutada kerise parim soojatootlikkus, 
oleks otstarbekas tuua suanaruumi lagi allpoole 
(normaalkõrgus on 2100–2300 mm, min. 1900 mm). 
Lagi langetatakse järgmiselt: esmalt laetalad 
kinnitakse soovitud kõrgusele, siis tühi ruum 
täidetakse isolatsiooniga vähemalt 100 mm paksuselt 
ja lagi vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

Soovitatav on jätta lae ja ülemise lava vahele 
1100–1200 mm vahekaugus.

MÄRKUS! Peab konsulteerima tuletõrjeametiga, 
millist osa soojamüürist võib isoleerida. Kasutatavate 
lõõride isoleerimine on keelatud! 

Ärge isoleerige seinad ja lagi mineraalplaatidega 
või sarnaste kergete isolatsioonimaterjalidega, mis 
paigaldatakse otse seina või lae pinnale, kuna see 
võib põhjustada nende kuumenemist ohtliku 
temperatuurini.

Saunaseinte tumenemine

Leiliruumi puidust seinapaneelid tumenevad aja 
jooksul tulenevalt päikesevalgusest ja kerise 
kuumusest. Seinapindade kaitsevahendiga 
töötlemise korral võib täheldada, et kerise kohal olev 
sein tõmbub peagi pimedaks, kuna kaitsevahendi 
soojuskindlus on nõrgem kui töötlemata puidul. 
Tumenemist võib põhjustada ka kerisekividest 
murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen kivitolm.

Sauna ventilatsioon

Korralik ventilatsioon on saunaskäimisel oluline. 
Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunnis. 
Õhuvõtuava läbimõõt peab olema umber 50-100 mm 
ja see peab olema paigustatud kerise kohale 
vähemalt 500 mm kõrgusele kerisest.

Õhu väljatõmbeava peab paiknema põranda 
lähedal ning kerisest võimalikult kaugel. 
Väljatõmbeava läbimõõt peab olema kaks korda 
suurem kui õhuvõtuaval.

Väljatõmmatav õhk tuleb juhtida saunaruumi 
alumisest osast kas otse ventilatsioonilõõri või 
põranda lähedalt algava väljapuhumistoru kaudu 
sauna ülaosas paiknevasse õhuavva. Õhk võib ka 
juhtida ukse alt (kui selle all on olemas umbes 
100-150 mm pilu) pesuruumi, mis on varustatud 
õhutõmbeavaga. Sel juhul oleks vajalik mehaaniline 
ventilatsioon.

 Kui keris paigaldatakse valmis saunaruumi, 
ventilatsiooni osas peab järgima tootja antud juhiseid.

Pyrittäessä kiukaan paras lämmitystehoon, saattaa 
olla aiheellista pudottaa saunan kattoa alemmaksi 
(normaalikorkeus on 2100–2300 mm, vähintään 
1900 mm). Katon pudotus toteutetaan seuraavasti: 
ensin kattopalkisto kiinnitetään haluttuun korkeuteen, 
sitten palkkivälit eristetään (paksuus vähintään 
100 mm) ja katto verhotaan kuten edellä kuvattu.

Katon ja ylälauteen väliin suositellaan 
1100–1200 mm:n etäisyyttä.

HUOM! On kysyttävä neuvoa paloviranomaiselta, 
mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevien 
ilmakanavien eristäminen on kielletty! 

Seiniä ja kattoa ei saa suojata mineraalilevyillä tai 
vastaavilla kevytsuojauksilla, jotka asennetaan 
suoraan seinä- tai kattopinnoille, koska se voi 
aiheuttaa niiden kuumenemista vaarallisen 
kuumaksi.

Saunan seinien tummuminen

Löylyhuoneen puiset seinäpaneelit tummenevat 
ajan mittaan auringonvalon ja kiukaan lämmön takia. 
Jos seinäpintoja on käsitelty suoja-aineella, on 
seinän tummuminen kiukaan yläpuolelta 
havaittavissa hyvinkin pian, koska suoja-aineella on 
huonompi lämmönkesto kuin käsittelemättömällä 
puulla. Tummumista voi aiheuttaa myös kiuaskivistä 
mureneva ja ilmavirtojen mukana nouseva 
hienojakoinen kiviaines.

Saunan ilmanvaihto

Erittäin tärkeää saunomisen aikana on tehokas 
ilmanvaihto. Saunahuoneen ilman pitää vaihtua kuusi 
kertaa tunnissa. Tuloilma-aukon tulee olla noin 
50-100 mm halkaisijaltaan ja se on asennettava 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm:n korkeuteen 
kiukaasta.

Poistoilma-aukko on sijoitettava lattian lähelle sekä 
kiukaasta mahdollisimman kaukana. 
Poistoilma-aukon halkaisijan pitää olla kaksi kertaa 
tuloilma-aukkoa suurempi.

Ilman tulee poistua löylyhuoneen alaosasta joko 
suoraan ilmakanavaan tai lattian läheltä alkavan 
ilmanpoistoputken kautta saunan yläosassa olevaan 
ilma-aukkoon. Ilma voidaan myös johtaa oven alitse 
(jos sen alla on olemassa noin 100-150 mm:n rako) 
pesuhuoneeseen joka on varustettu 
poistoilma-aukolla. Tässä tapauksessa suositellaan 
koneellista ilmanvaihtoa.

 Mikäli kiuas asennetaan valmissaunaan, 
ilmanvaihdon yhteydessä on noudatettava 
valmistajan ohjeita.
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