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Käyttö- ja asennusohje EK 5 P ja EK 5 U 
Bruks- och installationsanvisning  EK 5 P och EK 5 U 
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1) Viikkokello
2) Viikkokellon ohjauskytkin
3) Käsiohjauskytkin

    x)  Keskuksen ja kiukaan syöttöjohto on riippuvainen kiukaan tyyypistä 
         ja tehosta

Keskus on kosketussuojaista rakennetta ja se on tarkoitettu asennettavaksi  kuiviin  tiloihin,
saunahuoneen ulkopuolella.

Automaattinen jälleenkytkentä perhekohtaisissa saunoissa ei ole sallittua.
Tämä tarkoittaa sitä että perhekohtaisissa saunoissa viikkokelloa ei saa käyttää.

KYTKENTÄ

Kellokeskusta käytetään kauko-ohjattavien kiuasohjauskeskuksien yhteydessä seuraavasti.

4x0,25mm2x)

1             2       3

Tuntoelin

Keskus

1410-33-1519
1410-33-19190510-5-15

0510-5-19
x)4x1,5mm2

Kiuas

1712-...-04
1714-...-04
1105-...

ASENNUS

RAKENNE

1410-33-1519      0510-5-15
1410-33-1919      0510-5-19
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Viikkokellon käyttö :

Käyttöönotto: Kun jännite on kytketty, on kello 2 minuutin kuluttua käyttövalmis, kello on 
varustettu n.150 tunnin varakäynnillä

Kello ajan asettaminen: Käännetään pitkä osoitin oikealle tai vasemmalle, kunnes oikea 
vuorokauden aika on katkaisija kärjen kohdalla. (Huom! 0-2 tai 12-24).

Kytkentäajan asettaminen:  Toivottu  kytkentäaika  sadaan   vetämällä  ulospäin  sinistä 
segmenttejä, 1 segmenentti     1h,  ulosvedettynä  tulee  olla vähintää 1  segmenttiä, tai 
sisään painettuna vähintään 3 vierekkäin segmenttiä, niin  että  kello  pystyy  kytkettynä 
tai katkaisemaan.

Kelon ajan asettelu                     Kello kärkien toiminta

   Valitsijakytkimen toiminta

          I= Pakkao-ohjaus päälle
         II= Pakko-ohjaus pois

=

Kiinni

Auki

1h

12h
12...-24..

min.3x1h

11 14 11 14
Aut.

18
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KÄYTTÖ

Yleistä: Tällä viikkokelloyksiköllä ohjataan kiuasohjauskeskuksia jotka ovat tarkoitettuja
kauko-ohjaukseen ja sisältävät rajoitinkellon, jossa on max  saunomis  aika  12h  ja  6h 
taukoaika.

Viikkokellolla valitaan saunalle viikottainen  ohjelma,  jokaiselle  viikkopäivälle  voidaan 
valita oma ohjelma.

"Viikkokello"  -  ohjauskytkimellä   kytketään  viikkokellolla  oleva ohjelma päälle ( I ) tai 
pois ( o ). Kello käy normaalisti riippumatta ohjauskytkimen asennosta.

"Käsiohjaus" - kytkimellä voidaan  käsin  pidentää  viikkokellossa  olevaa  ohjelmaa  tai 
käsiohjata viikkokello-ohjelman ulkopuolella
o - asento = käsiohjaus pois kytketty
 I - asento = käsiohjaus päällekytkentä

Vipukytkimien ja merkkilamppujen toiminta

Viikkokellokytkin kiinni (I) asentoon
- Viikkokellokytkimen merkkilamppu syttyy.
- Kun viikkokello:
1) kytkee kiukaan päälle, syttyy käsiohjauskytkimen merkkilamppu
2) katkaisee kiukaan pois päältä, sammuu käsiohjauskytkimen merkkilamppu.

Viikkokellokytkin auki (o) asentoon
- Viikkokellokytkimen merkkilamppu sammuu
- Viikkokellon ohjema poiskytketty. Viikkokello  käy normaalisti mutta kiuas ei kytkeydy 
 päälle.
- Käsinohjauskytkimellä saadaan ainoastaan kiuas päälle.

Käsiohjauskytkin kiinni ( I ) asentoon
-  Käsiohjauskytkimen merkkilamppu syttyy
-  Kiuas kytkeytyy päälle
- Huom!    jos viikkokelloohjauskytkin on aukiasennossa ja käsiohjauskytkin on 
 kiinniasennossa kun viikkokello kytkee niin viikkokello kytkimen merkkilamppu syttyy, 
 mutta viikkokellon toiminta ei vaikuta kiukaan päälläoloaikaan.
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1410-33-1519
1410-33-1919

10 A  250V~

1. Ohjausvirta / Styrström / Control current / Steuerstrom.
2. Sähkölukko / El.dörrlås / El.lock / El.Schloss.  230V

Bastu styrcentral
Kiuasohjauskeskus

1 2

Viikkokello-ohjaus / Veckoklockans - styrning
Käsiohjaukytkin / För manuell styrning
Viikkokello / Veckoklocka

Viikkokelloyksikkö / Veckoklocksenhet

1. Ohjauskaapeli kiuasohjauskeskuksen ja 
    viikkokelloyksikön väliin.
    Styrkabel mellan bastustyrcentral och 
    veckoklocksenheten.

2. Esim. sähkölukon ohjaus 230V.
   Tex. ellås styrning 230V.

0510-5-15
0510-5-19
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TAKUUEHDOT  

 
1. Yleistä 
Helo Oy (valmistaja) antaa valmistamilleen tuotteille näiden ehtojen mukaisen takuun. Valmistaja takaa tuotteidensa laadun ja 
toiminnan takuuaikana.  
 
Takuu edellyttää, että ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa sekä kiuaskiven ominaisuuksia 
koskevia valmistajan ohjeita.  
 
Takuu koskee EU:n alueella myytyjä ja käyttöön otettavia tuotteita.     
 
2. Sähkökiukaiden, ohjauskeskusten ja höyrystimien takuu  
  
Takuu on voimassa perhekäytössä 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen 
vastaanottopäivästä lukien, riippuen siitä kumpi on myöhäisempi. Muussa käytössä vastaava takuu on 3 kuukautta. 
Laitos- ja yhteisökiukaiden, sekä niiden ohjauslaitteiden takuu on 12kuukautta. Höyrystimien takuu on 24kk. Höyrystimien takuu 
edellyttää kohdan 2.3 noudattamista. Premium kiukaiden takuu viisi(5) vuotta koskee perhekäyttöä Suomessa ja Ruotsissa näiden 
takuuehtojen mukaisesti. 
Sähkökiukaan takuu edellyttää, että, 
 
2.1. Huoneistokäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kerran vuodessa ja rapautuneet kivet 
uusitaan. Premium kiukaissa on kivet vaihdettava kerran vuodessa takuuaikana. Vaihdosta on esitettävä selvitys MAHDOLLISEN 
REKLAMAATION YHTEYDESSÄ. 
 
2.2. Laitos- / ammattikäytössä olevan kiukaan kivet ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kolme kertaa vuosittain. Lisäksi 
kiuaskivet on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Vaihdosta on tarvittaessa esitettävä selvitys MAHDOLLISEN 
REKLAMAATION YHTEYDESSÄ. 
2.3 Jos kiukaassa on höyrystin, on höyrystin aina käytön jälkeen tyhjennettävä. Veden pehmennyksestä ja kalkinpoistosta on 
huolehdittava ohjeiden mukaisesti. Edellä sanottu koskee kaikkia höyrystimiä. 
2.4 Mikäli kiuas integroidaan lauteisiin, on ehdottomasti käytettävä laudemallistoja joissa alalaude ja sen runko voidaan nostaa pois 
ilman työkaluja. Takuu ei kata lauteen purkua ja uudelleen asennusta. 
2.5 Takuun voimassaolo edellyttää helo-ohjauslaitteiden käyttöä tuotteissa. 
 
Takuutositteena on tuotteen ostokuitti, rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys. 
 
Keraamisten kiuaskivien käyttö on kielletty! Mikäli niitä on käytetty, takuu ei sido valmistajaa. 
 
3.Puulämmitteisten kiukaiden, patojen ja hormien takuu  
 
Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä lukien. Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti. Polttoaineena tulee käyttää 
puuta. 
4. Muut helon myymät ja markkinoimat tuotteet 
   Takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä. 
5. Varaosatakuu 
Varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien perhekäytössä. Muussa käytössä vastaava takuu on 3 kuukautta. 
Rikkoutuneen osan korvaava osa toimitetaan maksutta tuotteen myyjälle. Varaosan asentajana on käytettävä valmistajan 
valtuuttamaa asentajaa. Valmistaja ei vastaa rikkoutuneen osan irrottamisen ja uuden osan asentamisen aiheuttamista kuluista. 
Rikkoutunut osa on valmistajan pyynnöstä ja kustannuksella palautettava.  
Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti tai valtuutetun asentajan antama todistus. 
6. STUL - Sähkö ja teleurakoitsijaliiton ehtojen mukainen takuu 
  
STUL takuuta sovelletaan sähkökiukaisiin, ohjauskeskuksiin ja höyrystimiin, kun siitä on erikseen sovittu. STUL – takuuehdot 
liitetään niissä tapauksissa näihin takuuehtoihin. Kun  STUL- takuuehtojen käytöstä on sovittu, ne syrjäyttävät nämä takuuehdot, 
jos ehdot ovat keskenään ristiriidassa.  
7. Takuuvastuun rajoitukset 
Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava ettei siinä ole kuljetus- tai 
varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle.   
    
Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä 
varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta 
sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan suositusta.  
8. Virheestä ilmoittaminen 
Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän kuluessa. 
Ilmoitus voidaan tehdään valmistajalle, tuotteen myyjälle tai valmistajan valtuuttamalle asennusliikkeelle. 
Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa kyseistä tuotetta koskevan takuuajan umpeutumisesta.  
9. Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä - takuun jatkuminen 
Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella maahantuoja/myyjä korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto 
tapahtuu maahantuojan/myyjän kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan 
takuu on määritelty edellä kohdassa 5. Vaihdetulle osalle annetaan 5. kohdan mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen takuu 
säilyy muilta osin ennallaan.  
10.EU ja ETA- alueen ulkopuoliset maat 
Vastaava takuu on 12 kuukautta näiden takuuehtojen mukaisesti. 
Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikä 
muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.    
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1) Veckoklocka
2) Veckoklockans styrning
3) Manuell styrninig

    x)  Matarkabeln  till  centralen och aggregatet  är  beroende av aggregatets 
         typ och effekt.

Centralen  är  i  beröringsskyddat utförande och den skall installeras i torrt utrymme, utanför
basturummet.

Automatisk återinkoppling i en familjebastu är inte tillåten.
Detta betyder att i en familje bastu får inte användas veckoklockstyrning.

SAMMANKOPPLING

Veckoklocksenheten används  alltid  i  samband med någon fjärrstyrd bastustyrcentral,enligt
följande:

Fjärrstyrd bastustyrcentral      Veckoklocksenhet

4x0,25mm2x)

1             2       3

Känselkropp

Veckoklocka
Styrcentral

1410-33-1519
1410-33-1929

0510-5-15
0510-5-19

x)4x1,5mm2

Aggregat
1712-...-04
1714-...-04
1105-...

INSTALLATION

KONSTRUKTION

          0510-5-15
1410-33-1519      0510-5-19
1410-33-1919
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Sluten

Öppet

1h

12h
12...-24..

min.3x1h

11 14
11

14
Aut.

18
67
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Inställning av klocktid                      Klockans kopplings funktion

Brytartriangel

   Veckoklockans funktionsbrytare

     I= Tvångsstyrning på
          II= Tvångsstyrning av
     Aut = Veckoklockan kopplar på och av

Veckoklockans användning :

Ibruktagning : 2 minuter från det att spänningen påkopplats,är klockan funktionsfärdig. Klockan 
har en reservgångtid på 150 timmar.

Inställning av befintlig klocktid: Man vrider klockans långa(minut)  visare till höger eller vänster, 
tills rätt dygnstid är mitt för brytartriangeln. ( Obs! 0 -12 eller 12 -24 ).

Inställning av påslagstider :   Önskad  inkoppling  erhålles,  genom  att  skuffa  ut  de  blåa  seg
menten på det tidsområde man önskar ha aggregatet påkopplat, 1-segment = 1 timme.  För att 
klockan  skall  fungera  korrekt  bör  man  ha  minst  1  segment  utskuffat eller 3 segment efter 
varandra  inskuffade,  på de platser där man önskar funktioner.
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Användning

Allmänt :   Veckoklocksenheten styr en bastustyrcentral som är ämnad för  fjärrstyrning  och 
innehåller en begränsarklocka, vars max badtid är 12h och paustid 6h.

Med veckoklockan väljes den önskade badtiden under veckan. För varje dag  kan  man  ha 
en egen badtid.

Med  brytaren  "viikkokello"  (= veckoklockan)  påkopplas  ( I ) eller frånkopplas ( o ) vecko-
klocksfunktionen. Veckoklockan går helt normalt  oberoende  av i vilket  läge  brytaren är.

Med brytaren "käsiohjaus" ( = manuell styrning )   kan  man  förlänga  den  i  veckoklockan 
inprogrammerade tiden manuellt eller helt utanför  veckoprogrammet koppla  på  aggregatet 
manuellt.
o - läget  =  manuella styrningen frånkopplad
I  - läget  =  manuella styrningen påkopplad

Funktionen  för  vippbrytarna  och  märklamporna :

Veckoklocksbrytaren i fast ( I ) läge :
-  Veckoklocksbrytarens märklampa tänds.
-  Då veckoklockan  
1)  kopplar på aggregatet, tänds  märklampan i manuella styrningsbrytaren.
2) frånkopplar aggregatet, slocknar märklampan i manuella styrningsbrytaren.

Veckoklocksbrytaren i öppet ( o ) läge :
-  Veckoklocksbrytarens märklampa slocknar.
-  Veckoklocksprogrammet bortkopplat. Veckoklockan  går normalt  framåt  men  aggregatet 
   kopplas inte på.
Manuella styrningsbrytaren i fast ( I ) läge.
-  Manuella styrningsbrytarens märklampa tänds.
-  Aggregatet påkopplas.
-  Obs !    Om   veckoklocksbrytaren   är   frånkopplad   och   manuella  styrningsbrytaren  är 
   påkopplad, tänds veckoklocksbrytarens märklampa. Veckoklockans  programmeringstider  
   inverkar inte på aggregatets påkopplingstider.
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1. Ohjausvirta / Styrström / Control current / Steuerstrom.
2. Sähkölukko / El.dörrlås / El.lock / El.Schloss.  230V

Bastu styrcentral
Kiuasohjauskeskus

1 2

Viikkokello-ohjaus / Veckoklockans - styrning
Käsiohjaukytkin / För manuell styrning
Viikkokello / Veckoklocka

Viikkokelloyksikkö / Veckoklocksenhet

1. Ohjauskaapeli kiuasohjauskeskuksen ja 
    viikkokelloyksikön väliin.
    Styrkabel mellan bastustyrcentral och 
    veckoklocksenheten.

2. Esim. sähkölukon ohjaus 230V.
   Tex. ellås styrning 230V.

0510-5-15
0510-5-19
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Garanti 

 
1. Allmänt 
Produkter som har tillverkats av Helo Ltd. (tillverkare) täcks av garantivillkoren som anges nedan. Tillverkaren garanterar produkternas 
kvalitet och funktion under garantitiden. 
 
Garantin gäller under förutsättning att köparen beaktar tillverkarens instruktioner gällande produkternas placering, installation användning 
och underhåll, samt instruktionerna gällande bastustenarnas egenskaper. 
 
Garantin gäller produkter som säljs och används inom EU. 
 
2. Garanti för elaggregat, styrpaneler och ånggeneratorer. 
 
För produkter som är avsedda för hemmabruk gällergarantin i tjugofyramånaderfråninköpsdatum eller från det datum då produkten 
mottogs på produktens placeringsplats i byggobjektet, beroende på vilken dag som infaller senare. För all annan användning är 
motsvarande garantitid tre månader. Bastuaggregat och tillhörande styranordningar som ämnas för institutionellt och kommunalt bruk har 
en garantitid på tolv månader. Garantitiden för avdunstningsapparater är tjugofyra månader under förutsättning att villkoren i avsnitt 2.3 
följs. I Finland och Sverige har premium-bastuaggregat som ämnas för hemmabruk en garantitid på fem (5) år i enlighet med dessa 
garantivillkor. 
Garantin för elektriska bastuaggregat gäller vid uppfyllande av följande villkor: 
 
2.1 I aggregat som används i lägenheter ska stenarna staplas om och söndervittrade stenar ska bytas ut minst en gång om året under 
garantitiden. Stenarna i premium-aggregaten ska bytas ut en gång om året under garantitiden. Vid ALL REKLAMATION ska bevis på att 
utbyte har skett tillhandahållas. 
 
2.2 Stenarna i aggregat som ämnas för institutionellt/professionellt bruk ska staplas om minst tre gånger om året under garantitiden. 
Dessutom ska stenarna bytas ut minst en gång om året. Vid ALL REKLAMATION ska bevis på att utbyte har skett tillhandahållas. 
 
2.3 Om aggregatet är utrustat med en ånggenerator, ska ånggeneratorn tömmas efter varje användning. Avhärdning och kalkborttagning 
ska utföras enligt instruktionerna. Denna punkt gäller alla ånggeneratorer. 
 
2.4 Om aggregatet integreras i bastubänken, ska en bänkmodell användas där den nedre bänken och dess stomme kan lyftas bort utan 
redskap. Garantin täcker inte demontering och ny montering av bastubänkar. 
 
2.5 Garantin gäller endast om produkterna används tillsammans med Helo-styrpaneler. 
 
Produktens inköpskvitto, byggobjektets inköpsbevis eller liknande, kan användas som garantiintyg. 
Det är inte tillåtet att använda keramiska bastustenar. Om keramiska stenar används gäller inte garantin. 
 
3. Garanti för vedeldade ugnar, bastugrytor och skorstenar. 
 
Garantin gäller i tjugofyra månader från det ursprungliga inköpsdatumet. Inköpskvittot från leverantören gäller som garantiintyg. Bränslet 
får endast vara ved. 
 
4. Andra produkter som säljs och marknadsförs av Helo 
Garantin gäller i tjugofyra månader från det ursprungliga inköpsdatumet. 
 
5. Reservdelsgaranti 
För produkter som är avsedda för hemmabruk gäller reservdelsgarantin i tolv månader från inköpsdatum. Vid all annan användning gäller 
garantin i tre månader. Delen som ersätter en defekt del levereras kostnadsfritt till leverantören. Den nya delen ska installeras av personal 
som har godkänts av tillverkaren. Tillverkaren täcker inte kostnader för demontering av defekta delar eller montering av nya delar. Defekta 
delar ska returneras på tillverkarens begäran och bekostnad. 
Inköpskvitto från leverantören eller intyg från auktoriserad installatör kan användas som garantiintyg. 
 
6. Garanti enligt den finska elektriska installatörsorganisationen (STUL) 
STUL:s garanti gäller elaggregat, styrpaneler och ånggeneratorer efter specifik överenskommelse. I sådant fall läggs STUL:s garantivillkor 
till dessa villkor. Efter fastställande av STUL:s garantivillkor, ersätter de dessa villkor i händelse av bristande överensstämmelse mellan 
villkoren. 
 
7. Begränsningar av garantiansvar 
Köparen ska omsorgsfullt vårda produkten. När produkten tas emot ska köparen kontrollera produkten avseende transport- eller 
lagringsskador. Eventuella skador ska omedelbart anmälas till leverantören eller leveransfirman. 
Tillverkaren ansvarar inte för skador, funktionsfel eller defekter som förorsakats till följd av transport eller felaktig förvaring, montering eller 
användning som strider mot tillverkarens rekommendationer, bristande underhåll eller placering av produkten i ett utrymme som inte 
uppfyller tillverkarens rekommendationer. 
 
8. Felanmälan 
Köparen ska omedelbart anmäla defekter eller funktionsfel på produkten, senast inom fjorton dagar från det att de har dykt upp. 
Anmälan skickas till tillverkaren, leverantören eller ett monteringsföretag som har godkänts av tillverkaren. 
Garantianspråk ska göras senast fjorton dagar efter det att produktens garantitid har löpt ut. 
 
9. Garantianspråk och tillverkarens åtgärder – fortsättning av garantin 
Importören/leverantören ska reparera eller byta ut den defekta produkten på basis av en motiverad garantianmälan. Reparation eller byte 
sker på importörens/leverantörens bekostnad. Tillverkaren har rätt att använda det kostnadsmässigt mest förmånliga alternativet. Garantin 
för reservdelar definieras i punkt 5 ovan. Reservdelsgaranti för utbytta delar tillhandahålls enligt punkt 4. I övrigt förblir garantin för den 
reparerade produkten oförändrad. 
 
10. Länder utanför EU och EES-området 
Motsvarande garanti gäller i tolv månader i enlighet med dessa garantivillkor. 
Tillverkaren ersätter inte kostnader, affärsförluster eller andra direkta eller indirekta förluster på grund av defekter eller störningar i 
produkten. 

Bruksanvisning och installationshandbok EK 5 P ja EK 5 U 9 



 

 
 
 

ROHS 
 
 
            

        
        
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita 
 
Tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä sitä ei 
saa hävittää normaalin talousjätteen 
mukana, vaan se on toimitettava 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen 
tarkoitettuun keräyspisteeseen. 
 
Symboli tuotteessa, 
käyttöohjeessa tai  
pakkauksessa tarkoittaa sitä. 
 
 
 
Valmistusaineet ovat kierrätettävissä merkintänsä 
mukaan. Käytettyjen laitteiden 
uudelleenkäytöllä, materiaalien hydöyntämisellä 
tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon 
ympäristömme hyväksi. 
Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä
kierrätyskeskukseen. 
 
Tietoa kierrätyspaikoista saat  
kuntasi palvelupisteestä. 

Anvisningar för miljöskydd 

Denna produkt får inte kastas med 
vanliga hushållssopor när den 
inte längre används. Istället ska den 
levereras till en återvinningsplats 
för elektriska och elektroniska apparater. 

Symbolen på produkten, 
handboken eller 
förpackningen refererar till detta. 

De olika materialen kan återvinnas enligt 
märkningen på dem. Genom att återanvända, 
nyttja materialen eller på annat sätt återanvända 
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vår 
miljö. 
Produkten returneras till återvinningscentralen 
utan bastusten och eventuell täljstensmantel. 

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna 
för att ta reda på var du hittar närmaste 
återvinningsplats. 

Instructions for environmental protection 
 
This product must not be disposed with 
normal household waste at the end of 
its life cycle. Instead, it should be 
delivered to a collecting place for the recycling 
of electrical and electronic devices. 
 
The symbol on the product, the 
instruction manual or the  
package refers to this. 
 
 
The materials can be recycled according to the  
markings on them. By reusing, utilising the  
materials or by otherwise reusing 
old equipment, you make an important  
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the 
recycling centre without any sauna rocks and 
soapstone cover. 
 
 
Please contact the municipal administration 
with enquiries concerning the recycling place. 

Hinweise zum Umweltschutz 

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens- 
Dauer nicht über den normalen Haushaltsabfall 
Entsorgt werden, sondern muss an einem 
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen 
und elektronischen Geräten abgegeben werden. 

Das Symbol auf dem produkt, der 
Gebrauchsanleitung oder der 
Verpackung weist darauf hin. 

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung 
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung, 
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen 
der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. 
Dieses Produkt soll ohne Steine und 
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für 
Recycling zurückgebracht werden. 

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung 
die zuständige Entsorgungsstelle. 
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