
Magyar

Kezelési útmutató

Szauna felöntő automatika



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
Finn szaunákban szaunafelöntéshez történő alkalmazásra.

1.2 Működés
A szauna felöntőrendszer automatikusan keveri az illatanyagot a vízzel és ezt a
keveréket adagolja a szaunakályhának.
Ezáltal biztosítható, hogy állandóan azonos mennyiségű víz és illatanyag kerüljön  
felöntésre.
Típus: szaunafelöntő automatika 6-60 perc között állítható gyakorisággal.
A víz / illatanyag mennyisége a készüléken 10-100% között állítható be.

1.3 Teljesítmény
Ház és műszaki berendezés 300 x 240 x 150 mm
Feszültségellátás 230V~ csatlakozás 30 mA FI védőkapcsolón 

keresztül
Teljesítményfelvétel max. 50 Watt

1.4 A csomag tartalma
1 x komplett szauna felöntő ház 
1 x csőleválasztó
1 x magyar nyelvű kezelési útmutató

1. Leírás



A szaunafelöntő házat a szerelőfüleken keresztül 4 csavarral  
rögzítse a falhoz.

Csavarja a csőleválasztót a vízelzáró csapra. 
és kösse össze a Comfort szauna felöntővel.
Ügyeljen a csőleválasztó beszerelési helyzetére.

Ezt követően kösse össze a szaunafelöntő automatikát a
szaunakályhán található felöntőberendezéssel.

6-60 perc között állítsa be a szaunafelöntés kívánt 
gyakoriságát.

10-100% (kb. 60-600 ml) között állítsa be a kívánt 
vízmennyiséget.

10-100% (kb. 1-10 ml) között állítsa be a kívánt illatanyag-
mennyiséget.

Ezt követően csatlakoztassa a szauna befúvót a 
szaunavezérlőhöz.  Ezáltal biztosítható, hogy felöntés csak 
szaunaüzem közben történjen.

Tartsa addig nyomva a gombot, amíg az illatanyagcső
teljesen feltöltődik illatanyaggal.

Figyelem !!!
A 230V~ elektromos csatlakozás 30mA hibaáram-
védőkapcsolón keresztül hozható létre !!!

A készülék felnyitása előtt feszültségmentesítés szükséges !!!

2. Felszerelés és üzembehelyezés



1. lépés

Az óramutató járásával egyező irányban történő elfordítással
oldja ki a szivattyúfejen lévő S kapcsot.

Nyissa ki a szivattyúcsövet tartalmazó tartó szerkezetet.

2. lépés
Emelje ki a szivattyúcsövet a tartó szerkezetből.

Majd húzza le a szorítókapcsokat a szivattyúcsőről és
a régi szivattyúcsövet távolítsa el a toldatról.

Szerelje fel az új szivattyúcsövet a toldatra, rögzítse
újból a kapcsokat és mindent helyezzen vissza a tartó 
szerkezetbe.

3. lépés

A tartó szerkezetet a ferdére vágott oldalával balról és 
jobbról helyezze a szivattyúfejbe és mindkét oldalon nyomja 
össze a tartó szerkezetet. 

4. lépés

A tartó szerkezet és a szivattyúfej rögzítéséhez zárja vissza 
az S kapcsot.

Az illatanyagadagoló szivattyú ismét használható.

A Pumpentest 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. Szervizelés                 Szivattyúcső 



Kb. 4 hétnél hosszabb üzemszünet esetén a szivattyúcső deformálódhat. 

A deformáció a szivattyúcső tehermentesítésével elkerülhető ! 

Tehermentesítés:
A szervizelés 1-3. lépéseiben leírtakkal megegyezően
oldja ki a szivattyúcsövet.

Üzembehelyezés:
Ismételt üzembehelyezés esetén a szervizelés 4. 
lépésével megegyezően szerelje fel a csövet, 
majd nyomja meg a Pumpentest gombot.

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

                                
AROMAWOLKE
Badstrasse 21

D-82284 Grafrath
Germany

Telefon  08144 - 996 91 86
Fax  08144 - 996 91 87
info@aromawolke.de
www.aromawolke.de


