
Kezelési útmutató

DSD 01-02 illatanyag-adagoló automatika gőzkabinokhoz

Magyar



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt az AROMAWOLKE terméket választotta. Az illatanyag-adagoló 

megvásárlásával Ön egy nagyon értékes, számos fontos előnnyel rendelkező termék

mellett döntött. A legmodernebb fejlesztési és gyártási technológiák alkalmazásával 

a legmagasabb szintű megbízhatóságot és hibamentességet biztosítjuk. 

Előnyök: Megbízható, kiforrott technika

Egyszerű szerelés

Kevés karbantartást igényel

1.1 Alkalmazási terület

Illatanyag gőzvezetékbe történő bevezetésére 

1.2 Működés

Az adagoló csövet forgó görgők szorítják a tömlős szivattyú házának falához, 

ezáltal a görgők előtt a csőben lévő folyadék kinyomásra és ezzel egyidejűleg 

utánszívásra kerül. A tömlős szivattyú igen kis mennyiségű illatanyagot is nagy 

biztonsággal továbbít még abban az esetben is, ha a szívó-nyomócsőbe 

levegő- vagy gázbuborékok kerültek. Az alkalmazott szivattyú adagolócső 

speciális gumiból készült. Ez a cső a legtöbb illatanyaggal szemben ellenálló.

Az ellenállóképesség vonatkozásában azonban nem áll módunkban általános 

garanciát vállalni.

1.3 Teljesítmény

A gyakoriság 3-30 perc között  fokozatmentesen szabályozható.

Az illatanyag mennyisége 1-10 ml között fokozatmentesen szabályozható.

Feszültség 230V~ 50 Hz/50 Watt

1.4 A csomag tartalma

1 x komplett szivattyúház

1 x magyar nyelvű kezelési útmutató

1. Leírás



DSD 01 A

Rögzítse az illatanyag-szivattyút csavarokkal a falhoz. 

Az illatanyag-szivattyút közvetlenül a gőzbefúvó fej előtt

kell a gőzvezetékbe szerelni.

Figyelem!

A szivattyúfej csak alulra szerelhető fel!

Kösse be az elektromos vezetéket az alábbiak szerint. 

DSD 02 A Barna vezeték: 230V~

Kék vezeték: nulla

Zöld/sárga vezeték: föld

Figyelem !!!

A 230V~ elektromos csatlakozás 30mA FI védőkapcsolón

keresztül hozható létre !!!

A készülék felnyitása előtt feszültségmentesítés szükséges!

Szabályozás

Gyakoriság 10-100% (3-30 perc)

Illatanyag-mennyiség 1-10 ml

Illatanyag tartály kapcsoló (DSD 02 A)

"Test" gomb a szivattyút közvetlen 

működtetésére

2. Felszerelés és üzembehelyezés



1. lépés

Nyissa ki a szivattyúcsövet tartalmazó tartó szerkezetet.

2. lépés

Emelje ki a görgőegységet és a szivattyúcsövet 

tartó konzolt.

3. lépés

A régi szivattyúcsövet távolítsa el a csatlakozókról.

Szerelje fel az új szivattyúcsövet a csatlakozókra

4. lépés

Helyezze vissza a görgőegységet a szivattyú motorjának 

tengelyére.

Helyezze vissza a szivattyúcső konzolt és helyezze 

vissza a szivattyú fedelét.

A "Test" gomb megnyomásával az illatanyagcső 

ismét feltöltésre kerül. Tartsa nyomva a gombot addig, 

amíg az illatanyagcső teljesen fel nem töltődik.

Majd engedje el a gombot.

3. Szervíz                 Szivattyúcső csere 



Kb. 4 hétnél hosszabb üzemszünet esetén a szivattyúcső deformálódhat. 

A deformáció a szivattyúcső tehermentesítésével elkerülhető ! 

werden!

Rendszeresen ellenőrizze, hogy látható-e sérülés a szivattyúfejen, a tartó szerkezeten 

és a szivattyúcsövön.

Évente legalább egyszer cserélje ki a szivattyúcsövet akkor is, ha nem látható sérülés.

Ellenőrizze a görgőket és a görgőtámaszokat. A görgőknek simának kell lenniük, 

a felületük nem lehet érdes.

Ellenőrizze, hogy az adagolócső csatlakozásai tömítettek-e.

4. Karbantartás

Szauna Bau Magyarország Kft.
Fő u. 1.

H 2096 Üröm

Telefon  +36 20 429 4745
Fax  +36 26 350 344
info@saunabau.hu
www.saunabau.hu


