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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Sveikiname įsigijus „Helo Oy®“ pagamintą elektrinę krosnelę „RONDO®“! 

Įdėmiai perskaitykite šią pateiktą eksploatavimo instrukciją. Ji padės tinkamai įjungti 
elektrinę krosnelę ir ja naudotis. 

1.1. Pristatomas komplektas 

Komplektą sudaro: 
1) Elektrinė krosnelė (1 vnt.) 
2) Valdymo pultas „MIDI RA19“ (1 vnt.) 
3) Elektrinės krosnelės tvirtinimo elementai (2 vnt.) 
4) Srieginė metalo jungtis 4,2 х 13 mm (2 vnt.) 
5) Srieginė dangtelio jungtis 6 х 40 mm (2 vnt.) 
6) Elektrinės krosnelės montavimo ir eksploatavimo instrukcija (1 vnt.) 
7) Temperatūros jutiklis OLET 19 (tiekiamas atskirai)*) 
 
*) jis perduoda saunos temperatūros rodmenis į valdymo pultą 

1.2. Paskirtis 

Elektrinė krosnelė skirta optimalioms temperatūros sąlygoms palaikyti ir garams gaminti 
saunoje. „HELO RONDO®“ – tai buitiniam naudojimui skirta krosnelė-termosas. 

1.3. Techninės charakteristikos 
1 lent. Elektrinės krosnelės techninės charakteristikos 

Krosnelės 
modelis 

Galia, 
kW 

Saunos patalpa *) Matmenys 
aukštis×plotis, 

mm 

Krosnelės 
svoris (be 
akmenų), 

kg 

Jėgos 
kabelis, mm2

Saugiklis, 
А talpa 

m3 
aukštis 

mm 

1108-
451-1705 4.5 5-8 1900 

850×500 ~ 40 

5×1,5 (400 V, 
3 N~) 3×10 

1108-
651-1705 6.5 7-13 1900 5×1,5 (400 V, 

3 N~) 3×10 

1108-
961-1705 9.6 10-18 1900 5×2,5 (400 V, 

3 N~) 3×16 

 
 

*) PASTABA! Visi apskaičiavimai taikomi visiškai termoizoliuotoms saunoms. 
Naudojant krosneles-termosus, tokius kaip „RONDO“, turi būti ypač kruopščiai atlikta šilumos 
izoliacija saunoje. 

Krosnelės 
modelis 

Akmenų 
svoris, kg 

Apšvietimo 
regulia-
vimas 

Energijos 
sąnaudos 
esant 
laukimo 
režimui, W 

Akmenų 
tempera-
tūra esant 
laukimo 
režimui 

Akmenų 
tempera-
tūra 
krosnelei 
veikiant 
visu 
pajėgumu 

Veikimo 
laikas esant 
laukimo 
režimui 

Veikimo 
laikas 
krosnelei 
veikiant 
visu 
pajėgumu 

HELO 
RONDO 
1108-451, 
651, 961-
1705 

apie 90 230 V, 100 W 100-300 150-250°С 250-300 °С nenutrūks-
tamas 0-2 val. 



 4

 

1.4. Valdymo pultas 

Elektrinė krosnelė „RONDO®“ montuojama su valdymo pultu „MIDI RA 19“. Kiti valdymo 
pultai su šia elektrine krosnele nesuderinami. 
DRAUDŽIAMA naudoti pultus, kurie nesuderinami su šia elektrine krosnele! 
 

2. ELEKTRINĖS KROSNELĖS MONTAVIMAS 

Prieš pradėdami montuoti, atidarykite pakuotę, apžiūrėkite elektrinę krosnelę ir 
patikrinkite, ar yra visos dalys. Jei yra kokių nors išorinių pažeidimų arba trūksta kokių 
nors dalių, nejunkite elektrinės krosnelės. Tokiu atveju kreipkitės į artimiausią „Helo Oy®“ 
prekybos atstovybę. Taip pat patikrinkite, ar atitinka garinės naudingoji talpa ir elektrinės 
krosnelės galia (žr. 1 lent.). Naudingoji saunos talpa, naudojant rekomenduojamą šilumos 
ir garų izoliaciją, yra lygi fizinei saunos talpai, pridedant 1,2 m3 kiekvienam atviro stiklo, 
betono arba plytelių ant sienų ir lubų ploto kvadratiniam metrui. Naudojant krosneles-
termosus, tokius kaip „RONDO“, būtina užtikrinti kokybišką saunos šilumos izoliaciją. Nuo 
šilumos izoliacijos priklauso saunos veikimas. Todėl labai rekomenduojame pasirūpinti 
tinkama saunos šilumos izoliacija (visi 1 lent. pateikti apskaičiavimai pritaikyti saunoms su 
visapusiška šilumos izoliacija). 
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir pasidėkite į saugią vietą, kad esant reikalui 
galėtumėte ja vėl pasinaudoti. 

Būtinos elektrinės krosnelės montavimo sąlygos: 
1) Montuojant būtina laikytis visų nurodytų matmenų. 
2) Saunos sienas ir lubas rekomenduojame dengti medinėmis plokštėmis. 
3) Sutvirtinti sienines plokštes tvirtinimo elementų montavimo vietose. 
4) Elektrinę krosnelę prie maitinimo tinklo gali prijungti tik kvalifikuotas ir sertifikuotas 

specialistas. 
5) Saunoje galima montuoti tik vieną krosnelę. 
6) Valdymo pultas montuojamas šalia krosnelės, instrukcijoje nurodytoje vietoje. 
7) Krosnelė turi būti pasukta taip, kad būtų galima lengvai atidaryti dangtelį virš elektros 

jungčių laidams prijungti ir techninei priežiūrai atlikti. 
8) Pagrindinis jungiklis ir termosaugiklis turi būti montuojami apatinėje priekinio 

dangtelio dalyje. 
9) Krosnelė montuotina ant grindų vertikalioje padėtyje. Pagrindas, ant kurio statoma 

krosnelė, turi būti labai tvirtas, nes akmenų prikrautos krosnelės svoris siekia apie 
130 kg. 

10) Krosnelė turi būti statoma vertikalioje padėtyje, naudojant reguliuojamas kojeles. 
11) Krosnelė fiksuojama komplekte esančiais tvirtinimo elementais, kurie padeda išlaikyti 

saugų krosnelės atstumą eksploatavimo metu. 
12) Naudojantis apšvietimo valdymo mygtuku, esančiu ant valdymo pulto, maksimali 

apkrova negali viršyti 100 W. 
13) Negalima tikrinti krosnelės veikimo nesant joje akmenų. 
14) Elektrinė krosnelė prie maitinimo tinklo prijungiama specialiu temperatūrai atspariu 

kabeliu H07RN-F (VSN) arba A07BB-F(VSB) arba rusiškais jų ekvivalentais ПВКВ, 
РКГМ bei kt. kabeliais. 
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2.1 Elektrinės krosnelės įrengimas 
 
Krosnelės montavimo matmenys 
Pastaba! Visi matmenys nurodyti milimetrais! 
Visi atstumai – minimaliai leistini, jei nenurodyta kitaip. 
Pasistenkite sumontuoti krosnelę ir dangtelį taip, kad medinė rankena ant dangtelio 
nesiliestų prie sienos esant atidarytam dangteliui. 
Dangtelis negali nukreipti garų arba šilumos tiesiai į sieną arba į kitus objektus. 

 
montavimas kampe 
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Valdymo pulto montavimas Pagrindinis jungiklis ir termosaugiklis su 
atstatymo mygtuku 

Montavimas 
lentynos 
viduryje 

Pagrindinis jungiklis ir 
termosaugiklis su mygtuku 

Krosnelės tvirtinimas prie 
grindų. 
PASTABA! Tvirtinimas nuo 
dviejų kojų. 

tvirtinimo prie 
grindų sraigtas 
 

reguliuojama 
kojelė 

krosnelės 
kojelė 

 
fiksavimo 
plokštelė
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2.2     Saunos ventiliacijos sistemos montavimo rekomendacijos 
 

 
1. Pirtis 3. Elektrinė pirties krosnelė 5. Oro ištraukimo vamzdis arba kanalas 
2. Priešpirtis 4. Išleidimo vožtuvas 6. Durys į pirtį 
7. Ventiliacijos vožtuvą taip pat galima montuoti čia, jis turi būti uždarytas kada naudojatės pirtimi. 
 
 
Kada yra naudojama mechaninė ventiliacijos sistema, naujo oro tiekimo anga turi būti A zonoje. 
Pasirūpinkite, kad įeinantis šviežias oras netrukdytu elektrinės pirties krosnelės temperatūros 
davikliui kuris yra šalia lubų (pvz., neatvėsintų). 
 
Kada yra naudojamas natūrali oro cikuliacija (pvz. per sieną), oro tiekimas yra įrengiamas B zonoje 
ir ištraukimas turi būti 1 m aukščiau negu oro padivimo anga ir kuo toliau nuo krosnelės. 
 
ORO PADAVIMO ANGA NEGALI BŪTI MONTUOJAMA C ZONOJE, JEI TOJE PAČIOJE 
VIETOJE YRA SUMONTUOTAS KROSNELĖS TEMPERATŪROS DAVIKLIS. 
 
 

5 5

4

4

2
1

1

1

A
7

A

min
500 mm

6

3
B

3
B

C

C

C

C A

1000 mm
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2.3 Prijungimo schema 
 

2
3

1

L       L      L1       2      3

U      V     W

1.                 2.     3.

N    L1   L2   L3    N 

N

L

1      2     3
4      5     6

7      8     9

OLEA 71

1       2      3P       P      P

9 8 7

3 6 2 5 1 4
K2

1   0

control

T2
T1
+K
-K

Tx
Rx
-
+

+ -
A2 A1

light

55 

Pu
Ke

Ke
Vi
Va
Ru

4,5 1,2,3

354 SKLH 28 C

1,2,3

K1

5.

6.

6,5

9,6 1,2,3

32

4.*)
OLEA 9-2

Va  Ke

 

Galia 230 V vamzdinis šildymo elementas 
 
 

SEPC 192 SEPC 193 SEPC 194 
kW 1500 W 2167 W 3200 W

1. Įėjimo įtampa 
2. Saunos apšvietimas maks. 100 W 
3. Signalinis kontaktas 
4. Šilumos jutiklis 
5. Valdymo pultas 
6. Garso signalo kontaktas 12 V, maks. 25 mА 
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2.4 Principinė plokštės schema „OLEA 71“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Elektrinės krosnelės akmenys 
 

 Rekomenduojame naudoti gamintojo nurodytus akmenis. 
 Akmenys turi būti pakankamai dideli, kad tarp akmenų liktų oro tarpas, t. y. 

negalima pernelyg tankiai sudėti akmenų. 
 Nuplaukite ir sudėkite akmenis į krosnelę. 
 Vamzdiniai elektros šildymo elementai negali liestis vienas su kitu ir prie 

krosnelės sienelių. 
 Pačius didžiausius akmenis reikia dėti taip, kad vamzdinių elektrinių šildymo 

elementų skleidžiama šiluma pernelyg smarkiai neįkaitintų krosnelės 
pagrindo. 

 Būtina dažnai pakeisti akmenis, pašalinant suskilusius. Taisyklė yra tokia: 
akmenys per metus keistini tiek kartų, kiek kartų per savaitę naudojamasi 
sauna. 

 Perkeisdami akmenis, išimkite suskilusius ir mažus, nes jie kliudo šilumos 
sklidimui iš vamzdinių elektrinių šildymo elementų. Dėl šios priežasties 
šildymo elementai trumpiau tarnauja. 

 Patyrus bet kokią žalą dėl netinkamo akmenų sudėjimo ar prastos jų kokybės 
garantija netaikoma. 

 Draudžiama naudoti keraminius akmenis. Žalos ir gedimų, atsiradusių dėl 
keraminių akmenų naudojimo, atveju garantija negalioja. 

+ -

L1 L2 L3

U V W

NL

F2

A1A2

apšvietimas Valdyma 

Rx
Tx

+
-

- K
+K
T1
T2

Rud 
Bal 
Žal 
Gel 

Bal 
Žal 
Gel 
Rud 

Plokštė „OLEA 71” 

Valdymo pultas 

 
Akmenų skyriaus 
šilumos jutiklis 

Saunos temperatūros 
jutiklis 
(pasirenkama) 

Garso išvadas Apšvietimas 
12 VDC 25 mA 
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2.6 Akmenų sudėjimas ir šilumos izoliacijos apkabų tvirtinimas 

Prieš dedant akmenis ir tvirtinant šilumos izoliacijos 
apkabas, reikia pastatyti krosnelę į vietą ir prijungti visus 
laidus (žr. prijungimo schemą). Taip pat būtina patikrinti, 
ar nepažeistos šilumos izoliacijos apkabos. 
Perkeliant akmenų pripildytą krosnelę į kitą vietą, ji gali 
sulūžti ir sugadinti grindis. 

1. Prieš dedant akmenis, iš krosnelės reikia ištraukti 
izoliacines apkabas. 

2. Norėdami tai padaryti, labai atsargiai ištraukite 
viršutinę apkabą. 

3. Atlaisvinkite 2 varžtus su šešiakampėmis 
galvutėmis (žr. pav. 3 pavaizduotas rodykles), kad 
būtų galima išimti sukamąjį dangtelį. Neišsukite 
varžtų iki galo, nes jie gali įkristi į krosnelę! 

4. Po to išimkite apatinę izoliacinę apkabą. 
5. Laikydamiesi instrukcijos, sudėkite akmenis. 

Akmenys turi visiškai uždengti vamzdinius 
elektrinius šildymo elementus (žr. pav. 1). 

6. Iš pradžių uždėkite apatinę izoliacinę apkabą (žr. 
pav. 2). 

7. Apkaba turi gerai prisitvirtinti ir negali liestis prie 
akmenų. 

8. Tuomet įstatykite sukamąją apkabą su dangteliu 
(žr. pav. 3). 

9. Prieš užverždami varžtus pasukite dangtelį į 
reikiamą padėtį. 

10.  Pastaba: dangtelis negali nukreipti šilumos ir garų 
tiesiai į medinius paviršius ir kitas kliūtis. Išlaikykite 
saugų atstumą! 

11.  Pritvirtinkite varžtus taip, kad nesisuktų dangtelis. 
Tačiau neveržkite varžtų pernelyg smarkiai: vėliau 
gali kilti sunkumų nuimant dangtelį dėl techninės 
priežiūros. 
 
 

12.  Patikrinkite, ar nesisuka apkaba atidarant dangtelį. 
13. Tada įstatykite viršutinės šilumos izoliacijos 

apkabos laikiklius (žr. pav.3) 
14.  Šie laikikliai turi būti įstatyti lygiai išilgai apatinės 

apkabos. 
15. Galiausiai uždėkite viršutinę izoliacinę apkabą, kaip 

parodyta pav. 5. 
16. Patikrinkite, ar izoliacinės apkabos nepažeistos ir ar 

jos tinkamai užsifiksavo. 
17.  Pastaba! Jei izoliacinės apkabos įtrūko arba buvo pažeistos, 

nenaudokite krosnelės, kol jų nepakeisite. 

pav.1 

pav.2 

pav.3 

pav.4 
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pav. 5 
 

2.7 Valdymo pulto įrengimas 
 
Parinkite valdymo pulto įrengimo vietą (jis turi būti 
montuojamas šioje instrukcijoje nurodytoje 
zonoje). Naudodami sriegines jungtis, priveržkite 
valdymo pulto medinį pagrindą prie sienos. Jei 
būtina, naudokitės gulsčiuku, kuris padės tiesiai 
pritvirtinti medinį pagrindą prie sienos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuo tiksliau uždėkite valdymo pultą ant medinio 
pagrindo ir išgręžkite 2-3 mm skersmens skylę per 
viršutinį valdymo pulto tvirtinimo elementą. Skylės 
gylis neturi jokios reikšmės, nes ji būtina tik dėl to, 
kad būtų lengviau priveržti jungtis. 
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Prisukite valdymo pultą sriegine jungtimi. Išlyginę 
valdymo pultą, išgręžkite 2-3 mm skylę per apatinį 
valdymo pulto tvirtinimo elementą. Priveržkite 
valdymo pultą sriegine jungtimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prieš iki galo užverždami valdymo pultą 
srieginėmis jungtimis, patikrinkite, ar jungiamasis 
kabelis yra specialiai jam skirtoje išpjovoje, o ne 
suspaustas tarp valdymo pulto ir medinio 
pagrindo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įpjaukite plastikinį gaubtą dekoratyvinio dangtelio 
gale, kad būtų galima išvesti kabelį. Uždėkite 
dangtelį ant valdymo pulto korpuso. Jis 
užsifiksuoja spaustukais. 
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Norint nuimti dangtelį, reikia vienu metu mažu 
atidarytuvu arba kitu tinkamu daiktu spustelėti 
spaustukus ir atsargiai jį nuimti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. VALDYMO PULTAS „MIDI RA 19“ 
3.1 „MIDI RA 19“ pulto mygtukų aprašymas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK

Apšvietimo įjungimo/išjungimo mygtukas 

Ekranas, rodantis akmenų temperatūrą 

Veikimo laikas (dirbant visu pajėgumu) 
Temperatūra saunos viduje 
(reikia įrengti atskirą temperatūros jutiklį) 
Laukimo režimo indikacija 
 

Nustatytos aukščiausios reikšmės padidinimas 

Nustatytos aukščiausios reikšmės išsaugojimas 
Darbo visu pajėgumu režimo įjungimas 
Darbo režimo pasirinkimas 

Nustatytos aukščiausios reikšmės sumažinimas 

Valdymo pulto įjungimas/išjungimas 
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3.2 Mygtukų funkcijos 

 
Jei valdymo pultas yra nustatytas į laukimo režimą (nešviečia ekranas), paspaudus 
mygtuką valdymo pultas įsijungia. Kai valdymo pultas įjungtas, paspaudus mygtuką 
sustabdomos visos funkcijos ir išsijungia valdymo pultas bei krosnelė. 

Mygtukas naudojamas norint atlikti bet kokius nustatymų pakeitimus ir/arba pereiti į kitus 
nustatymus/režimus. 
 
Padidinama nustatyta reikšmė. Greičiau šį veiksmą galima atlikti paspaudus ir palaikius 
nuspaustą mygtuką. 

Sumažinama nustatyta reikšmė. Greičiau šį veiksmą galima atlikti paspaudus ir palaikius 
nuspaustą mygtuką. 
 
Apšvietimo įjungimas ir išjungimas. Krosnelė turi atskirą jungtį apšvietimui prijungti 
(įtampa – 230 V, maksimali galia – 100 W). Įjungus apšvietimą, įsižiebia ant valdymo pulto 
esantis indikatorius. 

 
Veikimo laikas ir nustatymai: 

Veikimo laikas (dirbant visu pajėgumu) 0 – 2 val. 
Temperatūra akmenų skyriuje 
(dirbant visu pajėgumu) 250 – 300°C 
Temperatūra akmenų skyriuje 
(laukimo režimas) 150 – 250°C 

 

3.3 Temperatūros ekranas saunoje 

Kaip priedas siūlomas „OLET 19“ jutiklis gali būti montuojamas ant bet kokios sienos, 
pavyzdžiui, 300-500 mm atstumu nuo lubų. Jutiklis skirtas tik temperatūrai saunoje 
nustatyti, todėl jo montavimo vieta nėra svarbi. Temperatūra rodoma apatiniame valdymo 
pulto ekrane pakaitomis su laiku, įjungus darbo visu pajėgumu režimą. Elektronika 
automatiškai nustato prijungtą jutiklį. Tačiau jutiklio negalima montuoti virš krosnelės arba 
kampe, nes gali būti iškraipyti ekrano rodmenys. 

3.4 Pranešimai apie sutrikimus valdymo pulto ekrane 

Elektrinė krosnelė „RONDO“ leidžia nustatyti veikimo sutrikimus. Valdymo pultas praneša 
apie sutrikimą ir perduoda įtampą į krosnelės pavojaus signalo išvadą. Šį išvadą galima 
prijungti, pavyzdžiui, prie zumerio (12 V DC, maks. 25 mA), kuris ims skleisti garso signalą. 
 

OK
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4. „HELO RONDO“ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA 
 
Atsižvelgiant į „RONDO“ krosnelės atliekamas funkcijas, ji vadintina krosnele-termosu. Tai 
reiškia, kad krosnelės sienelės turi veiksmingą šilumos izoliaciją, kuri leidžia palaikyti 
atitinkamą akmenų temperatūros lygį esant laukimo režimui, kai krosnelė nėra įjungta į 
darbo visu pajėgumu režimą. Todėl norint naudotis sauna, nereikia ilgai laukti, kol ji įkais. 
Tuo „RONDO“ krosnelė skiriasi nuo įprastų šildymo krosnelių. Kadangi krosnelėje prikrauta 
daug akmenų, ji išskiria didesnį kiekį šilumos ir lengvus minkštus garus. 

4.1 Pirmasis elektrinės krosnelės įjungimas 

Patikrinkite, ar elektrinė krosnelė patikimai pritvirtinta, prijungta prie elektros lizdo, ar 
tinkamai sudėti akmenys, prijungtas valdymo pultas. Įjunkite apačioje esantį pagrindinį 
elektrinės krosnelės jungiklį. 

Iš anksto pakaitinkite krosnelę įjungę darbo visu pajėgumu režimą, bent 2 val. Taip šildant 
iš krosnelės pasišalins apsauginis tepalas. Jei ir po šio pakaitinimo jausis nemalonus 
kvapas, kaitinkite krosnelę tol, kol šis kvapas išnyks. Pasirūpinkite, kad kaitinimo metu 
būtų optimaliai vėdinama sauna. Pirmojo kaitinimo metu galima palikti praviras duris arba 
langą. 

Maksimalus kaitinimo visu pajėgumu laikas – 2 valandos. 

 

4.2 Krosnelės laukimo režimo nustatymas 

Pagrindinis jungiklis, skirtas elektros tiekimui atjungti, yra apatinėje krosnelės dalyje. Šiuo 
jungikliu galima naudotis norint atjungti elektros tiekimą į krosnelę, kai ja neketinama 
naudotis ilgesnį laiką (pavyzdžiui, išvažiuojant atostogauti). 

Įprasto krosnelės naudojimo metu šis jungiklis turi būti nustatytas į ON (ĮJUNGIMO) 
padėtį. 

Esant laukimo režimui, būtina uždaryti krosnelės dangtelį! 

Įjungus krosnelę ant valdymo pulto esančiu ĮJUNGIMO mygtuku, ima mirksėti viršutinis 
ekranas ir jame pasirodo paskutinį kartą nustatyta temperatūra esant laukimo režimui. 
Valdymo pulto atmintyje visuomet išsaugoma paskutinė temperatūros reikšmė. 
Temperatūrą galima nustatyti „+“ ir „-“ mygtukais, kol mirksi viršutinis ekranas. Galimų 
temperatūros reikšmių diapazonas esant laukimo režimui yra nuo 150 iki 250°C. 
Nustatytos reikšmės pakeitimas įrašomas spustelėjus mygtuką „OK“ arba palaukus 

SEn Err (Sensor Error – jutiklio sutrikimas) 
 
Atjungtas arba pažeistas akmenų skyriaus temperatūros jutiklis.

SEr Err (Serial Error – perdavimo sutrikimas) 
 Nutrūkęs laidas – sutrikęs perdavimo signalas tarp valdymo pulto ir 
krosnelės. 

 hiL Err (High Limit Error – ribotuvo sutrikimas) 
  Perkaitęs akmenų skyrius (>400°C), krosnelė išjungta. 
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maždaug tris sekundes, kol valdymo pultas automatiškai įrašys nustatytą reikšmę. Po to 
įsijungia laukimo režimas, kai palaikoma nustatyta akmenų temperatūra. 
 

 
Įjungti valdymo 
pultą. 

Viršutiniame 
ekrane ima 
mirksėti 
paskutinė 
užfiksuota tempe-
ratūra. 

Temperatūrą, 
esant laukimo 
režimui, galima 
pakeisti „+“ ir „–“ 
mygtukais, kai 
mirksi ekranas. 

Pakeista 
temperatūra 
esant laukimo 
režimui. 

Pakeista 
temperatūra 
įrašoma paspau-
dus mygtuką 
„OK“ arba 
automatiškai po 
maždaug 3 
sekundžių. 

Krosnelė 
persijungia į 
laukimo režimą. 

 
 
Įsijungus laukimo režimui, apatiniame krosnelės ekrane pasirodo linijos, rodančios, kaip 
kyla temperatūra iki nustatytosios reikšmės. Viršutiniame ekrane rodoma akmenų skyriaus 
temperatūra esamu momentu. Kai nustatyta temperatūra pasiekiama, užsidega visos trys 
linijos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.3 Krosnelės įjungimo į darbo visu pajėgumu režimą 

Įjungus krosnelę į darbo visu pajėgumu režimą, būtina atidaryti krosnelės dangtelį! 
Laukimo režimas į darbo visu pajėgumu režimą perjungiamas paspaudus ir apie 3 
sekundes palaikius nuspaustą ant valdymo pulto esantį mygtuką „OK“. Tuomet programa 
persijungia į darbo visu pajėgumu režimą ir mirksinčiame viršutiniame ekrane pasirodo 
ankstesnė maksimali akmenų skyriaus temperatūra. Mirksint ekranui, „+“ ir „–“ mygtukais 
galima nustatyti norimą maksimalią temperatūrą. Temperatūros nustatymo diapazonas 
250 – 3 00°C. 
 
Nustatymų pakeitimai į atmintį įrašomi paspaudus mygtuką „OK“ arba palaukus apie 3 
sekundes, kol valdymo pultas automatiškai išsaugos nustatytas reikšmes atmintyje ir 
perjungs kitus nustatymus. 

Akmenų skyriaus temperatūra gerokai 
žemesnė už nustatytą temperatūrą 

Akmenų skyriaus temperatūra pakilo 
iki pusės nustatytos reikšmės. 

Pasiekta nustatyta temperatūra.

OK OK OK
= = = = =
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OK OK
= = = ==

OK

 
Jei nenorite keisti ankstesnių nustatymų, paspauskite mygtuką „OK“ arba palaukite apie 3 
sekundes, kol valdymo pultas automatiškai perjungs kitus nustatymus. 
 
 

 
 
Įjungtas laukimo 
režimas. 

Paspauskite „OK“ 
mygtuką ir 
palaikykite apie 3 
sekundes 
nuspaustą. 

Ekrane ims 
mirksėti anksčiau 
nustatyta akmenų 
skyriaus tempe-
ratūros reikšmė. 

Akmenų skyriaus 
temperatūrą 
galima pakeisti 
„+“ ir „–“ 
mygtukais. 

Pakeista akmenų 
skyriaus 
temperatūra.  

Pakeista reikšmė 
išsaugoma 
paspaudus mygtuką 
„OK“ arba 
automatiškai 
maždaug po 3 
sekundžių.

 
 
Tuomet ima mirksėti apatinis ekranas ir jame pasirodo paskutinis kaitinimo laikas. Mirksint 
ekranui, „+“ ir „–“ mygtukais galima pakeisti ir kaitinimo laiką. Kaitinimo laiko nustatymo 
diapazonas – nuo 0 iki 2 val. Nustatyta laiko reikšmė išsaugoma taip pat, kaip ir 
temperatūros reikšmė – paspaudus mygtuką „OK“ arba palaukus apie 3 sekundes, kol ji 
bus įrašyta automatiškai. 
 

 
Įrašytas veikimo laikas 
mirksi apatiniame 
ekrane. 

Veikimo laiką galima 
pakeisti „+“ ir „–“ 
mygtukais. 

Pakeistas veikimo 
laikas. 

Pakeista reikšmė 
išsaugoma paspaudus 
mygtuką „OK“ arba 
automatiškai maždaug 
po 3 sekundžių. 

Įjungiamas krosnelės 
darbo visu pajėgumu 
režimas. 

 
 
Tuomet krosnelė ima dirbti visu pajėgumu iki nustatyto laiko. Jei esate sumontavę  
OLET 19  jutiklį, siūlomą kaip priedą, apatiniame ekrane pakaitomis rodomas likęs 
krosnelės veikimo laikas ir temperatūra saunoje. Viršutiniame ekrane rodoma akmenų 
skyriaus temperatūra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jei prijungtas OLET 19 jutiklis (įsigyjamas atskirai), viršutiniame 
ekrane rodomas likęs krosnelės veikimo laikas 

ir temperatūra saunoje. 

==

= = =
OK

=
OK
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4.3 Persijungimas į laukimo režimą 
 
Pasibaigus veikimo laikui, krosnelė automatiškai persijungia į laukimo režimą. Jei norite 
perjungti krosnelę į laukimo režimą prieš pasibaigiant veikimo laikui, reikia paspausti ir 
palaikyti apie 3 sekundes nuspaustą mygtuką „OK“. Krosnelė persijungia į laukimo režimą 
ir pamažu mažėja akmenų temperatūra, kol pasiekiama nustatyta temperatūros riba esant 
laukimo režimui. 
Perjungę krosnelę į laukimo režimą, galite iškart uždaryti krosnelės dangtelį, t. y. nereikia 
laukti, kol atvės akmenys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įjungtas 
krosnelės darbo 
visu pajėgumu 

režimas. 
 

Paspauskite myg-
tuką „OK “ ir 

palaikykite apie 3 
sekundes 

nuspaustą. 

Krosnelė 
persijungia į 

laukimo režimą. 

 
 

4.4 Atsargumo priemonės 

4.4.1. Nesilieskite prie įkaitusios elektrinės krosnelės – galite nusideginti. 
4.4.2. Nepalikite saunoje vaikų be priežiūros. 
4.4.3. Būkite atsargūs pildami vandenį ant akmenų – garai gali nudeginti. 
4.4.4. Neuždenkite elektrinės krosnelės jokiais daiktais. 
4.4.5. Pasirūpinkite, kad aplink krosnelę galėtų laisvai cirkuliuoti oras. 
4.4.6. Neikite į sauną, jei prastai jaučiatės arba esate apsvaigę. 
4.4.7. Norint patirti tikrą malonumą kaitinantis saunoje, pakanka, kad bendra 

temperatūros ir santykinės drėgmės suma procentais neviršytų 120. Nereikia 
peržengti šios ribos didinant temperatūrą arba drėgmę saunoje. Pasirinkite 
patogų garinimo režimą ir paisykite šalia esančių žmonių nuomonės. Nereikėtų 
stengtis kuo ilgiau išsėdėti saunoje – tai prieštarauja kaitinimosi saunoje 
tradicijai. Be to, ilgai joje sėdėdami galite pakenkti savo sveikatai. Pasikliaukite 
savo pojūčiais ir savijauta – sėdėdami saunoje turite jausti malonumą. 

4.4.8. Nenaudokite įrenginio, jei jis yra pažeistas. 
4.4.9. Nevalykite elektrinės krosnelės abrazyvinėmis valymo priemonėmis. 
4.4.10.  Nenaudokite aromatinių priemonių, kurios nėra skirtos saunai ir pirčiai. 
4.4.11.  Nenaudokite jūros vandens, taip pat vandens, kuriame yra didelis kiekis 

druskos arba chloro – jis gali sukelti elektrinės krosnelės metalinių detalių 
koroziją ir tapti trumpesnio akmenų tarnavimo laiko priežastimi. 

4.4.12.  Laikykitės priešgaisrinės apsaugos taisyklių. 
4.4.13.  Neuždenkite „OLET 19 jutiklio jokiais daiktais. 
4.4.14.  Nedžiovinkite saunoje rūbų ir pan. 

= =
OK

  



 18

 

4.5 Elektrinės krosnelės ir saunos priežiūra 

Stenkitės palaikyti saunoje higieną. Pasinaudoję sauna, išvalykite ją ir išdžiovinkite atidarę 
ventiliacijos vožtuvą. 
 
Rekomenduojame ne rečiau nei kartą per metus (intensyvaus naudojimo atveju – 
mažiausiai du kartus per metus) ištraukti visus akmenis, patikrinti ir pakeisti suskilusius. 
Atlikdami šį darbą, iš krosnelės pašalinkite visas akmenų nuolaužas. Nauji akmenys turi 
būti aukštos kokybės ir skirti elektrinėms krosnelėms. 
 
Norėdami išlaikyti puikią elektrinės krosnelės išvaizdą, periodiškai valykite ją minkšta 
drėgna šluoste. Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių. 
 
Rekomenduojame kartą per metus išsikviesti kvalifikuotą elektriką, kad šis užveržtų 
sujungimo blokų jungtis, nes dėl temperatūros svyravimų varžtais užveržtos jungtys gali 
atsilaisvinti. 
 

4.6 Gedimų nustatymas ir pašalinimas 

Elektrinė krosnelė 
nekaitina. 

 Įjunkite pagrindinį jungiklį. 
 Naudodamiesi valdymo pultu, įjunkite 

krosnelės kaitinimo funkciją, nustatykite 
kaitinimo laiką. 

 Patikrinkite, ar yra įėjimo įtampa. 
 Patikrinkite, ar neįsijungė temperatūros 

ribotuvas. 
Patikrinkite, ar neperdegė saugikliai. 

Per žema temperatūra 
saunoje, kad vyktų 
garavimo procesas. 

 Užpilkite vandens ant akmenų, jei per žema 
temperatūra, palaukite 10-15 minučių, kol 
krosnelė dirba visu pajėgumu, ir dar užpilkite 
vandens. 

 Naudodamiesi valdymo pultu, padidinkite 
akmenų temperatūrą. 

 Patikrinkite akmenų išdėstymą ir kiekį: per 
daug sugrūdus ir sudėjus smulkius akmenis 
prasčiau cirkuliuoja oras. 

 Patikrinkite, ar atitinka elektrinės krosnelės 
galia ir naudingasis patalpos plotas, taip pat 
saunos šilumos izoliaciją. 

 Patikrinkite saunos ventiliaciją: esant per 
didelei ventiliacijai, reikia didesnės galios 
garinės kaitinimo procesui užtikrinti. 

 Apžiūrėkite, ar veikia visi šildymo elementai 
(raudonos spalvos). 
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Jei jums nepavyko nustatyti ir pašalinti gedimo, iškvieskite techninės priežiūros specialistą 
arba kvalifikuotą elektriką. Informacijos apie techninės priežiūros centrus bei garantijos 
galiojimo sąlygas rasite internetinėse svetainėse www.helo.fi, www.helo.ru. 
 

5. GARANTIJA IR KROSNELĖS TARNAVIMO LAIKAS 

Gamintojas garantuoja sklandų elektrinės krosnelės veikimą vienerius metus nuo pirkimo 
per mažmeninės prekybos tinklą momento, su sąlyga, kad įsigytos krosnelės naudotojas 
laikysis šios instrukcijos. Pardavimo data turi būti patvirtinta šį gaminį pardavusios 
parduotuvės antspaudu. Gamintojas arba platintojas gali išplėsti elektrinei krosnelei 
taikomą garantiją. Gamintojas pasilieka teisę be įspėjimo pakeisti elektrinės krosnelės 
konstrukciją ir šią instrukciją. 
Elektrinės krosnelės eksploatavimo trukmė – 10 metų. 
Malonių akimirkų kaitinantis pirtyje! 
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Instructies ter bescherming van het milieu 
 
Dit product mag aan het einde van de levensduur niet 
worden weggegooid via het normale huishoudafval. In 
plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een 
inzamelplaats voor het recyclen van elektrische en 
elektronische apparaten. 
 
Dit is waar het symbool op het product, de 
gebruiksaanwijzing of de verpakking naar verwijst.  
 
 

 
 
Het materiaal kan worden gerecycled op basis van de 
aangebrachte markeringen. Door hergebruik van 
materialen of oude apparaten levert u een belangrijke 
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Lever het 
afgedankte product af bij de inzamelplaats zonder 
saunastenen of het deksel van speksteen. 
 
Voor vragen over de inzamelplaats kunt u contact 
opnemen met de gemeente. 
 

Указания по защите окружающей среды 
 
После окончания срока службы электрокаменку нельзя 
выбрасывать в контейнер, предназначенный для 
обычных бытовых отходов. Электрокаменку следует 
сдать в пункт приемки для последующей переработки 
электрических и электронных устройств. 
 
Об этом сообщает маркировка изделия, информация в 
инструкции или на упаковке. 
 

 
 
Переработка материалов должна осуществляться в 
соответствие с маркировкой на них. Благодаря 
повторному использованию материалов или 
использованию старого оборудования любым иным 
способом можно внести большой вклад в дело защиты 
окружающей среды. Сдавать изделие в центр 
переработки следует без камней для сауны и слоя 
талька. 
 
По вопросам мест переработки обращаться в 
муниципальную  администрацию. 

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. 
 

Instructions pour la protection de l’environnement 
 
Ce produit ne doit pas être mêlé aux ordures 
ménagères en fin de vie. Il doit être déposé dans un 
centre de collecte pour le recyclage des appareils 
électriques et électroniques. 
 
Le symbole apposé sur le produit, 
la notice d’utilisation ou l’emballage 
l’indique. 
 
 

 
 
Les matières peuvent être recyclées conformément à 
leur marquage. En réutilisant, recyclant les matières ou 
en utilisant différemment un vieil équipement, vous 
contribuez considérablement à la protection de 
l’environnement. 
Attention : ce produit doit être déposé au centre de 
recyclage sans pierres et sans parement en stéatite. 
 
 
Veuillez contacter votre Municipalité pour connaître le 
centre de recyclage. 

 

  

 


