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Kasutusjuhend

Sissejuhatus
Teie uut Helo Premium Wi-Fi juhtpaneeli kasutatakse teie sauna või aurugeneraatori 
juhtimiseks. Juhtpaneeli ekraan on puuteekraan, mis tähendab, et funktsioonide valimiseks 
või erinevate parameetrite määramiseks vajutate ekraanile. Ekraani väljanägemine oleneb teie 
seadme olekust. Pilt 1 näitab ekraani, kui seade on välja lülitatud; pilt 2, kui seade on välja 
lülitatud, aga olete ekraani puudutanud; ning pilt 3, kui olete midagi muutnud, nt temperatuuri 
või seansiaega. Ekraani allosas, piltidel 2 ja 3, näete ikoonide rida. Vajutage neid, et pääseda 
erinevate funktsioonide ja seadete juurde.

Hallid tekstikastid ilmuvad kindlates sektsioonides. Need annavad seadete ja funktsioonide 
kohta põhjalikumad selgitused, kasutusjuhendi esmakordsel lugemisel saate need vahele jätta. 
Kui tahate määrata täiustatud seadeid või teada rohkem selle kohta, kuidas miski töötab, saate 
minna tagasi ja neid hiljem lugeda.
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Esialgne seadistamisprotsess
Seadke soojendi lüliti asendisse ON (SEES). Juhtpaneel tuvastab automaatselt, millise seadmega see 
ühendatud on (saun, aurugeneraator). Seejärel järgige kuueetapilist käivitusjärjestust. Järgige juhtpaneelil 
toodud juhiseid.

1. Tervituskuva. Vajutage > 2. Valige keeleversioon. 
Kõikide keelte nägemiseks 
tõmmake sõrmega ekraani 
allosast ülespoole. Valimiseks 
vajutage soovitud keelele. 
Vajutage >

3. Valige piirkond. 
Vajutage >
Piirkond määrab automaatselt 
teised väärtused, näiteks maksi-
maalne seansiaeg ja temperatuur. 
Neid saab hiljem muuta.

4. Valige kuupäevavorming. 
Vajutage >

5. Sisestage tänane 
kuupäev, kasutades üles- 
ja allanooli. Vajutage >

6. Seadistage kellaaeg. 
Vajutage >
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Ülevaate ekraan
Teie ekraan kuvab ülevaate, kui te ei puuduta juhtpaneeli umbes 15 sekundi vältel. 
Ülevaate ekraan, mis kuvatakse siis, kui seade on välja lülitatud, näitab kehtivat kellaaega.

Kui seade töötab, näeb ülevaate ekraan välja järgmine.

Temperatuuri säte

Praegune temperatuur

Praegune kellaaeg

Järelejäänud seansiaeg
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Kui on algamas kalendriprogramm või iganädalane programm, lülitub ekraan sisse umbes üks tund enne 
seda ja kuvatakse järgmine ülevaate ekraan.

Kuupäev ja kellaaeg, millal saun/leiliruum 
eelmääratud temperatuurini soojendatakse.

Avaekraan
Avaekraanile pääsemiseks puudutage ülevaate režiimis ekraani või vajutage avaekraani nuppu. Sellel ekraanil 
on nupud Off (Väljas), Standby (Ooterežiim) ja On (Sees) (toimingu/oleku nupud) ja funktsiooni/sätete nupud, 
mis viivad teid erinevate seadistusvalikute juurde.

Toimingu-/olekunupud

Funktsiooni-/sätete nupud
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Toimingu-/olekunupud
Neid nuppe kasutatakse toimingu alustamiseks. Värviline nupp näitab kehtivat olekut.

Seade on välja lülitatud.

Seade on ooterežiimil.

Seade töötab.

Ooterežiimil vähendatakse sauna temperatuuri. Kui külastajad sisenevad sauna, vajutavad nad käivitusnuppu või välislülitit, 
et saun kiiresti soovitud temperatuurini soojendada (vt pilti). Suvandi „Configure“ (Konfigureeri) all saate määrata ulatuse, milleni 
temperatuuri vähendatakse. Ooterežiimi funktsiooni saab käivitada manuaalselt (nupule vajutades) ja kalendri-/nädalaprogrammi kaudu. 
Aurugeneraatorite temperatuuri ei vähendata. Selle asemel hoitakse mahutis olevat vett temperatuuril 95 °C (saab konfigureerimise 
all muuta). Nupule „On“ (Sees) või „Start“ vajutamine (vt allpool) põhjustab kohese aurutootmise.
Ooterežiimi funktsiooni saab välja lülitada konfigureerimise alt. Siis ei ilmu nupp avaekraanile.

Nuppude „Activity“ (Toiming) ja „Status“ (Olek) ekraane on veel, eriti kui paneel on lukustatud. Neid selgitatakse koodiluku funktsiooni all.

Väljanägemine, kui seade on ooterežiimil ja paneel on PIN-koodi abil lukustatud. Kui vajutate „Start“, lülitub 
seade standardsele töörežiimile ajaks, mis on määratud suvandi Session Time External Switch (Seansiaja 
välislüliti) all. Nupp muudab oma välimust ja nime (vt allolevat pilti), et seansiaeg taaskäivitada. Töötamise 
aeg taaskäivitub iga kord, kui vajutatakse suvandit „Restart session time“ (taaskäivita seansiaeg). 

Näide. Seade on ooterežiimil ja seansiaja välislüliti on seatud 30 minuti peale. Kui vajutate „Start“, 
muutub nupp seansiaja taaskäivitamise suvandiks ja seade lülitub standardsele töörežiimile. Kui vajutate 
15 minuti möödudes uuesti seansiaja taaskäivitamise suvandile, töötab seade standardsel töörežiimil 
veel 30 minutit. Kui need 30 minutit on läbi ja ooterežiimil seansiajal jääb veel aega üle, alustab 
ooterežiim uuesti. Muidu lülitub seade välja.

Seade on kuivatamisrežiimil.
Aurugeneraatoritel on kuivatamisrežiim. Kui teil on ventilaatoriga leiliruum, 
käivitub ventilaator, kui olete lõpetanud, ja töötab 20 minutit (seda aega saab 
konfigureerida Configure’i/Fani (konfigureeri/ventilaator) all). Kuivatamisrežiimi 
väljalülitamiseks vajutage nuppu „Stop“.
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Avaekraan: näitab teavet temperatuuri ja niiskuse kohta koos toimingu-/olekunuppude 
ning funktsioon-/sätete nuppudega.

Seadistamine: temperatuuri, seansiaja, niiskuse jne määramiseks.

Lemmikud: salvestatud lemmiksätted.

Kalender: looge kalender ja/või nädalaprogramm.

Konfigureerimine: süsteemi sätted.

Funktsiooni-/sätete nupud
Neid selgitatakse täpsemalt vastavates jaotistes. Nupud, mis ilmuvad avaekraanile, on järgmised.
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Sätete all saate seansi jaoks kõik parameetrid määrata. Kohandage sätteid nuppe – ja + kasutades.

Sätted

Soovitud seansitemperatuuri 
seadistamiseks

Soovitud seansiaja 
seadistamiseks.

Valgustus välja/sisse

Sätte lemmikuna 
salvestamine

8
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Vajutage seansiaja nuppu, et konfigureerida 
soovitud seansiaeg uues aknas.

Kasutage üles- ja allanooli, et muuta see soovitud seansiajaks, ja kinnitage, . 
Tühistamiseks vajutage X.

Maksimaalse seansiaja määravad rahvusvahelised reeglid. Erasaunade jaoks on maksimaalne 
seansiaeg kuus tundi. Pärast seda tuleb saun üle vaadata, enne kui see programmi või välislüliti 
kaudu käivitatakse.
Avalike seadmete puhul, mida ei jälgita, on iga 18 tunni järel nõutud kuuetunnine paus. 
Neid tunde võib jagada väiksemateks perioodideks. Näiteks: neli tundi sees, kahetunnine paus, 
neli tundi sees, kahetunnine paus, neli tundi sees, kahetunnine paus – tulemuseks on kokku 
kaksteist tundi töötamist ja kuus tundi pause.
Avalike seadmete tööajale ei kohaldu piiranguid, kui ei kasutata kalendriprogrammi või viitkäivitust 
ja kui sauna jälgitakse.
Seade on vaikimisi seadistatud olekule „Private“ (Privaatne). Seda saab muuta konfigureerimise all.

Kui valgustus on seadmega ühendatud, käivitub see automaatselt koos sauna küttega, kuid seda saab ka käsitsi 
sisse või välja lülitada. Aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage kiiresti nuppu või vedage liugur/nupp sees/
väljas-asendisse. Kui seanss on lõpetatud, jääb valgustus veel 10 minutiks sisselülitatuks. Seejärel lülitub see 
automaatselt välja. Valgustuse saate ka käsitsi välja lülitada.
Kui on ühendatud teisi lisaseadmeid, näidatakse neid nupu „Lighting“ (Valgustus) all. Lisatarvikute kohta lisateabe 
saamiseks vaadake jaotist „Konfigureeri“.

Sätted (jätkub)
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Sätted (jätkub)

Kõikide sätete salvestamiseks lemmikute alla vajutage nuppu 
„Salvesta lemmikuna“. Kasutage seda valikut uue seansi käivitamiseks 
samade sätetega või uut programmi luues. Selle nupu vajutamine avab 
klaviatuuri, nii et saate oma lemmikule nime anda.

Shift-klahv

Sümboliklahvid

Kustutamise klahv

Suurtähtede klahv
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Lemmikud

Seadistamisel salvestatud lemmikud leiate lemmikute alt. Kõiki parameetreid 
saab salvestada ja hiljem muuta. Lemmiku alustamiseks, kustutamiseks või 
redigeerimiseks vajutage lemmiku nimega väljale.

Lemmiku avamine kuvab selle sätted. Lemmiku kustutamiseks vajutage 
prügikasti. Kui muudate sätteid, muutub prügikast roheliseks linnukeseks. 
Vajutage seda uute sätete salvestamiseks. Nime redigeerimiseks vajutage 
nimega väljale, et klaviatuur avaneks. Kui seda lemmikut kasutatakse 
kalendriprogrammis, näete selle redigeerimisel hoiatusteadet. 
Kalendriprogramm rakendab uued sätted.

Pidage meeles, et kui seansiaega muudetakse, peate muudatuse kaks korda 
kinnitama, vajutades rohelist linnukest – esmalt aega seadistades ja seejärel 
lemmiku jaoks. 

Aktiveerige lemmik, vajutades nuppu „Start“. Kui lemmik käivitub, lülitub 
kuva ülevaatele.

Saate salvestada maksimaalselt kuni 8 lemmikut.
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Kalender

Sauna jaoks kalendrifunktsioonide kasutamiseks peab ukse külge kinnitama 
magnetkontakti. 

Kalendrifunktsioonis saate luua programme konkreetsetele kuupäevadele 
või igal nädalal korduvaid programme. Päevaprogrammid saab inaktiveerida 
liuguri abil (vt allpool). 

Kuupäeva ja kalendri programm
Päeval põhinevad programmid

Programmi ülevaade

Päeval põhinevate programmide 
aktiveerimine/inaktiveerimine

Kui ukselüliti on ühendatud, lisab see süsteemi turvalisusele lisakihi. Funktsioon tähendab, et:
1. kui loote programmi, mis peab käivituma hiljem, ja keegi avab ukse enne programmi 
käivitumist, siis see ei käivitu;
2. kui uks on töötamise ajal avatud rohkem kui viis minutit, lülitatakse küte välja.

Aurugeneraatorid ei vaja ukselülitit, aga kui see on ühendatud, toimib ka punktis 2 toodud 
ohutusfunktsioon.

Päevas saab luua maksimaalselt 6 programmi. Kui kuupäeva programmid kattuvad, 
ilmub hoiatus ja te ei saa programmi salvestada. Sama juhtub, kui kaks päeval põhinevat 
programmi kokku satuvad. 

Päeval põhinevad programmid korduvad iga päev. Aktiivsete programmidega 
päevadel näete päeva nime järel numbrit, mis näitab programmide arvu. 
Kui päeval põhinevad programmid inaktiveeritakse, ilmub number sulgudes.

Kuupäevaga kalendriprogrammid ja päeval põhinevad programmid võivad kattuda. Kui see 
juhtub, prioriseerib süsteem programmid järgmiselt:

1. manuaalne käivitus (paneeli kaudu, välislüliti või rakendusega)
2. kuupäevaga kalendri või viitkäivitus (rakenduses loodud)
3. päeval põhinevad programmid

Programmide ülevaade näitab kõiki kalendri üksusi süsteemis.
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Kalender (jätkub)

Kuupäeva ja kalendri programmi seadistamine
Minge kalendrisse ja valige soovitud kuupäev.
Lisage programm, vajutades +.

Alustage määratlusega, millal soovite, et saun/leiliruum oleks valmis. Süsteem 
arvutab, millal peab seade käivituma, et jõuda soovitud seansitemperatuurini.

Nüüd valige, kas see on regulaarne seanss või ooterežiim. 

Valige, kas soovite temperatuuri, niiskuse ja seansiaja määrata või kasutada 
lemmiku sätet.

Kinnitage, vajutades . Programmi näidatakse kalendri ülevaates ringiga 
kuupäeva ümber. 

Protseduur päeval põhineva programmi loomiseks on identne.

„Valmis“ tähendab, et süsteem õpib, kui kaua läheb aega, et ruum soovitud temperatuurini 
soojendada. See toimub kraadide arvutamise teel, mille võrra suurenes temperatuur viimase viie 
minuti töötamise jooksul minutis. Esimese viie minuti jooksul, kui süsteem töötab, kasutatakse 
temperatuuri suurendamiseks vaikimisi väärtust, aga pärast seda kasutatakse vastava ruumi 
jaoks arvutatud väärtust. 

Kui ootefunktsioon inaktiveeritakse konfigureerimise suvandi all, näidatakse seda valikut nüüd 
programmi luues.

Kui valite leiliruumi jaoks ootefunktsiooni, käivitub süsteem ajal, mis on määratud tunnusega 
„valmis“. Selle põhjuseks on, et ooterežiimil ei mõõdeta temperatuuri leiliruumis, vaid 
veetemperatuuri aurugeneraatoris.

Kui soovitud „valmis“ aeg ei ole ruumi soojendamiseks piisav, näete selle kohta teavitust ja teilt 
küsitakse, kas tahate ikkagi seda aega kasutada. Kui teie vastus on „jah“, käivitub süsteem kohe.
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Konfigureerimine: süsteemi sätted.

Konfigureerimise alt leiate nii teabe süsteemi kohta kui ka võimalused mitmesuguste funktsioonide ja parameetrite 
kohandamiseks ning määramiseks. Samuti saate konfigureerida lisatarvikuid (näiteks aroomiõlipumpasid 
või lisavalgusteid).

Konfigureerimise suvandi vajutamisel kuvatakse ekraanile erinevate sektsioonidega menüü. Enamate ridade 
nägemiseks pange sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

Konfigureerimine on jaotatud järgmisteks osadeks.
Üldine (konfigureerimisest, keel, piirkond, ühikud, kuva, PIN)
Kuupäev ja kellaaeg (kellaaeg, kuupäev, nädala algus, kalendri tühjendamine)
Piirangud (seansi temperatuur, käivitumine ei ole lubatud, veega täitmise aeg*, 
ülekuumenemine)
Täiustatud sätted (ooterežiim, välislüliti, ventilaator*)
Süsteem (ühendused, Wi-Fi*, puhastuse teavitus*, automaatne tühjendus*, prioriteetse 
seansi tüüp*, pausi taimer*, filter, relee juhtimine, olek, tõrgete loend, süsteemi tüüp, 
tarkvarauuendus, tehaseseadete taastamine)

*Kehtib ainult kindlate süsteemide puhul

Süsteemist
See peatükk sisaldab teavet kasutatavate tarkvarakomponentide litsentside kohta. 
Linuxi ja Qt kohta lisateabe saamiseks vajutage litsentsiteabe suvandile. See teave on 
kättesaadav ainult inglise keeles.

Muu teave sellel kuval puudutab süsteemi. See näitab, mis on ühendatud 
(sõlmed), kas see on privaatne või avalik, millist tüüpi süsteem see on ja millised 
tarkvaraversioonid on paigaldatud.

Kui süsteemiga esineb probleeme, peaksite selle teabe enne oma edasimüüja või Heloga 
kontakteerumist üles kirjutama.

Keel
Keel määratakse süsteemi esmakordsel käivitumisel, kuid seda saab loomulikult 
hiljem muuta. Muutmiseks vajutage soovitud keelele. Seejärel juhtpaneel taaskäivitub. 
Kui muudate keelt, võib selle rakendumine võtta aega 15–20 sekundit.

Piirkond
Piirkond määratakse süsteemi esmakordsel käivitumisel. Selle muutmiseks: vajutage 
soovitud regioonile.

Piirkond mõjutab parameetreid, näiteks maksimaalne seansi temperatuur, 
maksimaalne tööaeg ja konkreetsed piirkondlikud nõuded.
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Konfigureerimine: süsteemi sätted.

Ühik
Valige kuvatav temperatuuriühik.

Kuva
Saate seadistada ekraani pärast konkreetset aega välja lülituma. Selle saab seadistada 
mistahes ajale alates 15 sekundist kuni 15 minutini. Olemas on ka valik, et ekraan 
ei lülituks kunagi välja.

PIN
Juhtpaneeli saab lukustada, nii et teised ei saa sätteid, temperatuuri jms muuta. 
Saate teatud funktsioonid seadistada kättesaadavaks isegi siis, kui paneel on lukustatud.

Aktiveerige koodlukk liuguriga, millel on silt „Aktiveeri PIN“. Vaikekood on 0000. 
Koodi muutmiseks vajutage „Muuda PIN“. Peate sisestama kehtiva koodi, millele 
järgneb uus kood, ja seejärel kinnitama uue koodi. 

Saate lubada teatud funktsioonide nägemise isegi siis, kui paneel on lukustatud. 
Pange linnuke funktsioonidele, mis peaksid olema kättesaadavad isegi siis, 
kui paneel on lukustatud.

Kui on ühendatud mitu paneeli, on iga paneeli jaoks kindlad sätted. Näiteks võivad teil olla erinevad keelesätted, erinevad PIN-lukud 
ja kuvad lukustatud ekraanidel, temperatuuri ja niiskuse filtreerimine, erinevad ajad enne ekraani väljalülitumist ning erinevad kuupäeva 
ja kellaaja vormingud. See seadistatakse igal paneelil individuaalselt.

Kui erinevad süsteemid on ühendatud, kuvatakse teave nende kohta jaotises „Süsteemist“.
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Konfigureerimine: Süsteemi sätted (jätkub).

PIN
Ülaltoodud sätete abil (juurdepääs nupule sisse/välja, temperatuur, niiskus ja 
valgustus, kuid mitte aroom 1), näevad avakuva ja sätete ekraanid välja nagu vasakul 
toodud pildid. Pange tähele, et lemmikute, kalendriprogrammide ja konfigureerimise 
nupud on kadunud ja nende asemel on tabaluku nupp.

Paneeli avamiseks vajutage tabalukku ja sisestage oma PIN.

Ooterežiim lukustatud paneeliga
Kui paneel on PIN-koodiga lukustatud ja käivitatakse ooterežiimil (manuaalselt 
või kalendriprogrammi kaudu), ilmub ekraani ülaossa nupp „Start“. Nupu „Start“ 
vajutamisel muutub see nupuks „Taaskäivita vanniaeg“ ja saun soojeneb kiiresti 
määratud temperatuurile.
Nupule „Start“ vajutamisega käivitub seanss, mille vanniaeg on määratud suvandis „Konfigureerimine/
välislüliti/vanniaeg“. Kui seansiaeg saab läbi enne ooterežiimi seansi lõppemist, alustatakse seda 
uuesti. Kui see lõppeb pärast ooterežiimi seanssi, lülitub seade välja. 

Nupule „Taaskäivita vanniaeg“ vajutamisel käivitub uus seanss, mille tööaeg on määratud suvandis 
„Vanniaja välislüliti“.

Kui olete oma PIN-koodi unustanud, on universaalne lähtestamiskood 1995. Kui seda kasutatakse, 
taastatakse PIN esialgseks vaikekoodiks 0000.
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Konfigureerimine: süsteemi sätted.

Kellaaeg
Kellaaja seadistamine ja kellaaja vormingu valimine.

Kuupäev
Kuupäeva ja kuupäevavormingu seadistamine.
Valida saab mitme kuupäevavormingu vahel:
aa/kk/pp – rootsi vorming. Kasutatakse ka mõnedes Aasia osades.
pp/kk/aa – kasutatakse enamikus maailma osades.
kk/pp/aa – tavapärane vorming USAs.

Nädal algab
Sisestage päev, mida kasutatakse nädala esimese päevana. See määratakse, et kalendrit 
õigesti kuvataks.

Kustuta kalender
Nupu „Kustuta kalender“ vajutamine kustutab kõik kalendriüksused ja päeval 
põhinevad programmid.

Vannitemperatuur
Määrake maksimaalne temperatuur, mille saab sisestada seadete all või 
kalendriprogrammides ja lemmikutes.

Käivitumine ei ole lubatud
See seade võimaldab teil süsteemi lukustada, nii et see ei saa käivituda. Seadistage 
kellaajad, mille vahel peal süsteem olema lukustatud. Ajalukk rakendub kõikidel 
nädalapäevadel. Kui ajalukk on aktiivne, suletakse kõik programmid ja käsitsi 
algatatud seansid. Kui üritate luua programmi, mis käivitub või lõppeb ajal, 
kui süsteem on lukustatud, näete selle kohta hoiatusteadet.

Ülekuumenemine
Teatud olukordades võivad saunaseadmete trükkplaadid üle kuumeneda. Kui trükkplaadi temperatuur 
jõuab PCB piirini, lülitub saun automaatselt välja. Ülekuumenemisel võib olla mitu põhjust, nt kehv 
ventilatsioon. Temperatuuri saab muuta, kui saun on välja lülitatud. Kui seade üle kuumeneb, võtke 
ühendust hooldustehnikuga, et ta probleemi uuriks. Suurendades piiri, millal saun välja lülitatakse, 
riskite seadme tööea olulise lühenemisega. Soovitame, et seda seadet muudaks ainult kvalifitseeritud 
Helo tehnik.

Aurugeneraatorites kohandub veemahutites maksimaalne temperatuurisäte. Kui temperatuuri 
ületatakse, siis veemahuti tühjendatakse. Kui veetemperatuur jõuab selle temperatuurini, on selle 
põhjuseks tõenäoliselt vee kvaliteedi halvenemine punktini, kus vesi vahutab. Selles olukorras on 
kütteelemendil oht saada kahjustatud.
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Ooterežiim
Ooterežiimi funktsioon aktiveeritakse ja inaktiveeritakse ooterežiimi suvandi all. 
See energiasäästlik funktsioon on peamiselt mõeldud avalikes süsteemides kasutamiseks. 
Sisestage kraadide arv, mille võrra tuleks määratud temperatuuri ooterežiimi seansside 
ajal vähendada.

Sisestage aurugeneraatorite jaoks soovitud veetemperatuur. Vaiketemperatuur 
on 95 °C. Auru toodetakse kiiresti, kui vajutate nuppu „Start“ või välislülitit.

Välislüliti
Välislüliti on eraldi Start/Stop-nupp, mille saab osta lisatarvikuna. Välislülitite 
kasutamiseks peab ukselüliti olema saunas ühendatud. Välislülitit saab konfigureerida 
kahe funktsiooni jaoks. Seansiaja taaskäivitamine ja sees/väljas. See tähendab, et 
iga välislüliti vajutus tekitab pikenduse olenevalt seansiajast, mis on välislüliti jaoks 
määratud, ilma et masin peatuks. Masin lõpetab töötamise, kui välislüliti jaoks määratud 
seansiaeg lõppeb või kui vajutate seadmel Premium-nupule „Off “ (Välja). Sees/Väljas-
funktsioon tähendab, et seansiaeg käivitatakse välislülitit vajutades, kuid see lõpetab 
töötamise täielikult uuesti vajutamise korral.

Helo välislülitil on ka LED-olekunäidik. Katkematu valgus näitab, et seade on sisse 
lülitatud. Aeglaselt vilkuv tuli näitab, et seade on programmeeritud hiljem käivituma, 
ja kiiresti vilkuv tuli näitab, et esines tõrge (nt uks on avati siis, kui programm 
hakkas käivituma).

Ühendused
Ühendusi kasutatakse teie seadmega ühendatud lisatarvikute konfigureerimiseks. 
On kaks erinevat ühendust. „Sees/Väljas“, mis pakub ühendatud toote pidevat 
kontrolli; ja „Aroom“, mis on mõeldud Helo aroomipumpade juhtimiseks. Ükskõik 
milline ühendus on valitud, peate sellele nime andma. Aroomipump määratakse, 
näidates, kui pika aja vältel tahate aroomivedeliku sissepumpamist ja intervalli 
pumpamisprotsesside vahel. 

Niipea kui ühendus aktiveeritakse, ilmub see liugurina sätete suvandi all. Selle saab 
käivitada ja peatada manuaalselt, aga ka automaatselt lemmikute kaudu. Kui ühendus 
aktiveeritakse lemmikute kaudu, saate selle alati manuaalselt sätete kaudu välja lülitada.

Ühendused, mis käivitatakse töötamise ajal, lülitatakse automaatselt välja, kui seansiaeg lõppeb või 
kui lülitate selle manuaalselt välja Premium Wi-Fi paneeli kaudu. 

Ooterežiimil peab kõik ühendused manuaalselt käivitama. Kuid ühendus käivitub automaatselt, 
kui vajutate nupule „On“ (Sees) või välislülitit. 

Kõikidel ühendustel on maksimaalne voolutugevus 10 A ja nad on potentsiaalivabad. Neid kaitstakse 
jaotuskilbi kaitsmete kaudu ja kaabli mõõdu määrab mainitud kaitse.
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Wi-Fi
Helo Premium Wi-Fi juhtpaneeliga saate ühendada juhtpaneeli kohaliku Wi-Fi võrguga 
(st mitte interneti kaudu). Seejärel saate kasutada rakendust (iOS või Android) või 
programmi oma arvutis, et sisestada sätted, juhtida ja jälgida oma sauna või leiliruumi. 
Helo kaugjuhtimisrakendus on tasuta kättesaadav App Store’ist ja Google Playst.

Arvestage sellega, et juhtpaneeli asukoht mõjutab raadiovõrguga sideühenduse kvaliteeti. 
Wi-Fi signaali häirivad mitmesugused materjalid. Hea juhtmevaba katvuse tagamiseks 
kontrollige piirkonda, kuhu kavatsete juhtpaneeli paigutada, esmalt nutitelefoni kasutades.

Süsteem toetab WPA isiklikku SSID+salasõna. Kui teie ruuter kasutab teenust 
WPA Enterprise (kasutajanimi + salasõna), peate selle konfigureerima, et see toetaks 
ka isiklikku WPAd.

Wi-Fi kasutamiseks koos sauna küttekehaga tuleb ühendada ukselüliti. Leiliruumide 
jaoks ei ole ukselüliti vajalik, kuid selle kasutamine on tungivalt soovitatav. Kui 
ukselüliti on leiliruumiga ühendatud, võimaldab see aurugeneraatoril automaatselt 
välja lülituda, kui uks jäetakse lahti kauemaks kui viis minutit siis, kui seade töötab, 
hoides sellega ära mittesoovitud niiskuse.

Kohaliku võrguga ühenduse loomiseks aktiveerige esmalt Wi-Fi ja vajutage suvandile 
„Network“ (Võrk). Nüüd vajutage saadavalolevate võrkude otsimiseks valikule „Scan“ 
(Skanni). Ühenduse loomiseks vajutage soovitud võrgule; kui nõutav on salasõna, 
vajutage suvandile „Password“ (Salasõna), sisestage salasõna ja vajutage seejärel 
valikule „Connect“ (Ühenda). Mobiili- või arvutirakenduste ühendamiseks vaadake 
Helo veebilehel saadavalolevaid suuniseid rakenduste kohta (www.helo.com).

Suvandis „Name“ (Nimi) saate süsteemile nime määrata. Seadmele on määratud 
vaikenimi, mis oleneb konkreetsest süsteemist. Selle muutmiseks või vahetamiseks 
vajutage nimele. Redigeerimiseks ilmub klaviatuur.

Vajutage „External units“ (Välised üksused), et näha, mis on juhtpaneeliga ühendatud.

Kui aktiveerite funktsiooni „Auto connect“ (Ühenda automaatselt), loob Premium Wi-Fi 
pärast toitekatkestust valitud võrguga automaatselt ühenduse.

Selleks et iPhone’id, Androidi telefonid ja arvutirakendused Premium Wi-Figa ühenduse saaksid, 
peab avama UDP levi portidele 54377 ja 54378 ruuteris, mille külge nad on ühendatud. Peamine 
port on 54377, aga kui see on ootamatult hõivatud, kasutatakse selle asemel porti 54378.
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Puhastamisteavitus (ainult aurutoodetele)
Määrake intervall, mis peaks jääma aurugeneraatori puhastamise meeldetuletuste vahele. 
Seda ei aktiveerita vaikimisi. Selle väärtuse saab määrata 10 ja 3000 töötunni vahele. 
Kui töötamise aeg jõuab määratud väärtuseni, kuvatakse puhastusmeeldetuletuse 
teavitus iga kord, kui autogeneraator käivitub. Kui vastate küsimusele „Jah“, siis 
töötamise aeg lähtestatakse. Kuvatakse puhastuste aeg.

Mahuti automaatne tühjendus (ainult aurutoodetele)
Seda sätet kasutatakse, et määrata, kui kaua süsteem peaks töötama, enne kui mahuti 
automaatselt tühjeneb ja uuesti puhta veega täitub. Olenevalt vee kvaliteedist võivad 
nõutud olla erinevad intervallid. Määrata saab intervallid ühe ja kaheksa tunni vahel. 
Kui mahuti automaatselt tühjeneb, kuvatakse juhtpaneelil teavitus. Kui ühendatud on 
mitu aurugeneraatorit („multi-aur“), tühjenevad aurugeneraatorid järjest, üks korraga, 
et viia ilma auruta aeg miinimumini.

See funktsioon on peamiselt suunatud pikematele tööaegadele.

Pikkade tööaegadega süsteemide puhul on soovitatav selle süsteemi aktiveerimine, et hoida ära soolade 
ja mineraalide kõrge kontsentratsioon, mis võib kahjustada taseme mõõtusid ja õiget vee sissevoolu.
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Katkestustaimer (ainult ELi piirkonnas asuvatele ja taimeriga juhitud süsteemidega 
saunasüsteemidele)
Seaduses sätestatud nõuded lubavad maksimaalselt kaheteisttunnist tööperioodi. 
Pärast seda ei pruugi süsteem järgmised kuus tundi töötada. Teatud juhtudel võib 
selle aja jooksul olla vajalik süsteemi käivitamine hoolduseks. Sellisel juhul saab 
katkestustaimeri siin lähtestada. Seda peaksid kasutama ainult volitatud töötajad.

Filter
Kasutajateks Helo hooldustöötajad. Tuleb aktiveerida, et hoida ära Premium Wi-Fi 
juhtpaneelil oleva temperatuuri kuva liiga kiire reageerimine, kui ust tihti avatakse.

Relee juhtimine
Kasutajateks Helo hooldustöötajad. Sisestama peab PIN-koodi. Relee juhtimise 
juurde minnes peatub kogu töö.

Saunasüsteemil on menüü kohandamisrežiimi juhtimiseks. Selle vaikesätteks 
on Automatic (Automaatne), mis tähendab, et süsteem tuvastab, milline andur 
on ühendatud ja kohandub sellega.
Sisse/Välja – kõik toitereleed lülituvad samal ajal sisse ja välja. Palju kive sisaldava 
seadme puhul võib see olla eelistatud.
Split (Poolitatud) – toitereleed lülitatakse ükshaaval välja. Esimene lülitub välja 
temperatuuril, mis on 2 °C allpool määratud temperatuuri, teine lülitub välja 
määratud temperatuuril ja kolmas temperatuuril 2 °C üle määratud temperatuuri. See 
tähendab, et ei kasutata rohkem võimsust, kui on vajalik kuumuse hoidmiseks saunas.

Olek
Peamisteks kasutajateks on Helo hooldustöötajad. Oleku ekraan kuvab teabe süsteemi 
kohta. Teave on erinev, olenevalt seotud süsteemist. Kogu tööaeg, ruumi temperatuur, 
kas ukselüliti on paigaldatud ja kõikide releede olek on alati kuvatud. Aurutoodete 
jaoks näidatakse ka veetaset. Aurutoodete jaoks näidatakse ka veetaset ja puhastuste 
arvu. Kui ühendatud on mitu aurugeneraatorit, kuvatakse teave kõikide toodete kohta.

Tõrgete loend
See loend näitab süsteemis esinenud tõrkeid. Selle saab kustutada nupuga „Clear“ 
(Puhasta). Vajutage tõrkekoodi, et vaadata täielikku tõrkekoodi teavitust.
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Süsteemi tüüp
Süsteemi tüübi sätted kontrollivad maksimaalseid seansiaegu ja -temperatuure. 
Need tehakse kindlaks erinevate reeglitega, mis kohalduvad saunale ja leilile 
erinevates piirkondades. Saunade jaoks ELis ja teistes piirkondades on valikuteks 
privaatne, taimeriga juhitud ja jälgitud. Nii saunade kui ka leili jaoks Põhja-Ameerikas 
on valikuteks privaatne ja avalik. 

Saunade jaoks ELis ja teistes piirkondades kohalduvad järgmised reeglid.
Privaatne. Maksimaalne seansiaeg 6 tundi ja maksimaalne temperatuur 110 °C. 
Ukselüliti on nõutud, et kasutada kalendriprogramme, välislüliteid, telefonirakendusi 
ja PC rakendusi ELi piirkonnas.
Taimeriga juhitud. Maksimaalne seansiaeg 12 tundi ja maksimaalne temperatuur 
110 °C. Pärast kahtteist töötundi on nõutud kuus tundi pausi. Ukselüliti on nõutud, 
et kasutada kalendriprogramme, välislüliteid, telefonirakendusi ja PC rakendusi 
ELi piirkonnas.
Jälgitud. Maksimaalne seansiaeg 24 tundi ja maksimaalne temperatuur 110 °C. Sauna 
peab jälgima. Kalendriprogrammide, välislülitite, telefonirakenduste ja PC rakenduste 
kasutamine ei ole ELi piirkonnas lubatud.

Saunade jaoks USA piirkonnas kohalduvad järgmised reeglid.
Privaatne. Maksimaalne seansiaeg 1 tund ja maksimaalne temperatuur 90 °C. 
Ukselülitit puudutavat nõuet ei ole.
Avalik. Maksimaalne seansiaeg 24 tundi ja maksimaalne temperatuur 90 °C. 
Ukselülitit puudutavat nõuet ei ole.

Leiliruumide jaoks USA piirkonnas kohalduvad järgmised reeglid.
Privaatne. Maksimaalne seansiaeg 1 tund ja maksimaalne temperatuur 125 °F. 
Ukselülitit puudutavat nõuet ei ole.
Avalik. Maksimaalne seansiaeg 24 tundi ja maksimaalne temperatuur 125 °F. 
Ukselülitit puudutavat nõuet ei ole.

Süsteemi jaoks ei ole sätet ELis ja teistes piirkondades. Nendes piirkondades on 
maksimaalne seansiaeg 24 tundi ja maksimaalne temperatuur 55 °C.

Tarkvarauuendus
Seda peaksid kasutama ainult hooldustöötajad. PIN-koodiga kaitstud.

Tehaseseadete taastamine
Juhtpaneeli ja seadme saate lähtestada enne esimest installeerimist kohaldunud 
sätetele selle menüü kaudu. Seda suvandit kaitseb PIN ja nõutud on lähtestamise 
kinnitus. Kõik sätete, lemmikute, kalendriprogrammide jms sätted kustutatakse.
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Tõrkekoodid
Kui seadmel või sellega seotud varustusel (juhtpaneel, temperatuuriandur jms) peaks esinema tõrge, 
kuvatakse tõrketeade (vt tõrgete loendit).

Kasutatakse järgmiseid tõrkekoode:

Nr. Tõrge Kommentaarid/veaotsing
1 Temperatuuriandur ei ole 

ruumis ühendatud või on 
vigane.

Kas andur on sisendis vigastamata/katkestatud? Kas see 
näitab vale väärtust või on lahti tulnud?

2 Temperatuuriandur ei ole 
aurumahutis ühendatud või 
on vigane.

Kas andur on sissepääsu juures vigastamata/katkestatud? 
Kas see näitab vale väärtust või on lahti tulnud? 
Anduri väärtus kuvatakse veetemperatuuri anduri 
all konfigureerimise all. Töötamist ei katkestata tõrke 
esinemisel. Ooterežiimil töö ei ole lubatud.

3 Releeplaat on 
ülekuumenenud.

Oodake, kuni temperatuur langeb temperatuurile 20 °C; 
pärast seda peaks selle käivitamine võimalik olema. 
Kui temperatuur jääb liiga kõrgeks, tõrge kordub.

4 Tasemeelektroodid on 
aurumahutis lühises.

Kontrollige, kas elektroodinõelad puudutavad 
elektrooditoru või juhtmeid. Puhastage veemahuti ja 
tasemenõelad.

5 Aurumahuti ületäitumise 
tasemeelektroodid ei tööta.

Ülemine elektrood (kõrge) ei tuvastanud veetaset 
maksimaalse täitmisaja jooksul või on veemahuti 
maksimaalne täitmisaeg konfigureerimise all väikese 
voolu tõttu liiga lühike. Vaikeväärtus on 6 minutit. 
Kas sissetulev vesi on sisse lülitatud? Kas elektroodi traadi 
ühenduses on mõni kontakt lahti? Kate elektroodinõeltel 
(tasemeelektroodid)? Kontrollige käivitamisel väärtust 
konfigureerimise/oleku suvandis, veendumaks, et tase on 
täitmise ajal muutunud madalast keskmiseks/kõrgeks. 
Kui tase ei ole muutunud, on mõlemad tasemenõelad 
(keskmine/kõrge) vigased. Kui tase on muutunud ainult 
madalast keskmiseks, on kõrge taseme nõelad vigased.

6 Kontakt on juhtpaneeliga 
kadunud.

Kas juhtpaneeli RJ10 ühendused on lahti? Vilets ühendus?

7 Kontakt temperatuuri-/
niiskusanduriga on kadunud.

Kas temperatuuri-/niiskusanduri RJ10 ühendused on lahti? 
Vilets ühendus?

8 Aurumahuti on 
ülekuumenenud.

Temperatuur on veemahutis liiga kõrge. Kontrollige 
aurutoru kogu selle pikkuses ja selle mõõtmeid. 
Kontrollige, kas NTC on paagis vigastamata ja näitab 
õiget väärtust: toatemperatuuril/25 °C, see on umbes: 
10 kilo-oomi.

9 Reaalaja kella (RTC) 
sidetõrge.

Kas süsteem on võimsuse pikemaks perioodiks kaotanud? 
Seadistage kellaaeg ja kuupäev.
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Tõrkekoodid (jätkub)

Nr. Tõrge Kommentaarid/veaotsing
10 Kontakt lisaplaadiga 

on kadunud.
Kontrollige trükk- ja lisaplaadi vahel olevat kaablit RJ45. 
Kas roheline LED põleb lisaplaadil? Proovige SEES-töötamist 
uuesti käivitada, et ühendust taastada. Proovige kaabli RJ45 
või lisaplaadi asendamist.

11 Aurumahutist vee 
eemaldamisel esineb tõrge. 
Lülitage toide välja ja tehke 
hooldus.

Kontrollige, kas veemahuti äravool on blokeeritud. 
Kas äravooluklapp on vigastamata? Selle tõrke võib 
põhjustada ka kõrge veetaseme tuvastamine, kui keskmine 
seda ei tee.

12 Aurumahuti 
tasemeelektroodid ei tööta, 
keskmine tõrge.

Kontrollige trükkplaadi ja keskmise elektroodi vahel 
kaabliühendusi. Kontrollige, kas keskmine elektroodinõel 
on pinnakattega kaetud; kui see on nii, puhastage 
elektroodinõel.

13 Niiskusandur ei tööta. Proovige süsteemi taaskäivitamist või sisendiga RS485 
ühendatud temperatuuri-/niiskusanduri asendamist.

14 Temperatuuriandur ei tööta. Proovige süsteemi taaskäivitamist või sisendiga RS485 
ühendatud temperatuuri-/niiskusanduri asendamist.

15 Kontakt on releeplaadiga 
kadunud.

Tekib, kui põhiseade on kaotanud kontakti ühendatud 
kõrvalseadmega. Süsteem parandab ennast ise. 
Kontrollige sünkroniseerimiskaableid ja pinget, 
mis läheb kõrvalseadmetesse. Pärast tõrke parandamist 
on süsteem taaskäivitatud, et kõik kõrvalseadmed 
süsteemi töösse kaasataks.

16 Temperatuuri katkestaja 
aktiveerus ja tuleb käsitsi 
lähtestada.

Saunas olev kombineeritud temperatuuri katkestaja/
temperatuuriandur lähtestatakse anduril oleva nupuga.

17 Ühendatud on liiga 
palju temperatuuri-/
niiskusandureid.

Süsteemi RS485 siiniga tohib olla ühendatud ainult üks 
temperatuuri- ja niiskusandur.

18 Ühendatud on liiga palju 
kõrvalseadmeid.

Kasutada tohib ainult kaht kõrvalseadet.

19 Uks on olnud avatud lubatud 
ajast kauem. Kehtiv seanss 
lõppeb.

Sulgege uks ja alustage uut seanssi. Kui tõrge tekib kohe 
uuesti, kontrollige ukselülitit. Kui tõrge kordub vaatamata 
ukse sulgemisele, kontrollige ukselüliti tööd/paigaldust. 
Seda, kas ukselüliti on ühendatud, näete konfigureerimise/
oleku suvandi all.

20 Ukselüliti on eelmisest 
seansist alates olnud avatud 
üle 60 sekundi.

Kontrollige, et saunaseadmele ei oleks midagi asetatud, 
sulgege uks ja alustage seanssi. Kui tõrge kordub vaatamata 
ukse sulgemisele, kontrollige ukselüliti tööd/paigaldust. 
Seda, kas ukselüliti on ühendatud, näete konfigureerimise/
oleku suvandi all.




