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 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
   musta rst
 NARVI SAANA 6,8kW 903003 903013
 NARVI SAANA 9kW 903005 903015

FI

Lue opas huolellisesti ennen kiukaan asennusta ja käyttöä 
sekä säilytä se myöhempää tarvetta varten. Tuotetta saa 
käyttää vain saunan kiukaana ja saunan lämmittämiseen. 

1. SÄHKÖKIUASPAKETTIIN KUULUU: 

1. Kiuas ohjauslaitteineen
2. Kiinnityslevyt + kiinnitysruuvit
3.  Lämpötila-anturi
4.  Ohjausyksikkö
5. Kiukaan asennus- ja käyttöohje 

2. ENNEN ASENNUSTA:

Tarkista seuraavat asiat:
- Kiuas on oikean kokoinen (kW) saunan kokoon (m3) verrattuna.
- Taulukossa 1 on esitetty saunan tilavuudet eri kiuastyypeille.
- Jos saunassa on eristämätöntä esim. tiili- ,kaakeli- tai lasipintoja on 
 jokaista tällaista seinäneliötä kohti laskettava 1,5 m3 lisää saunatilavuuteen, 
 jonka perusteella määritetään taulukosta 1 tarvittava kiuasteho.

 Taulukon 1 antamia saunan tilavuusarvoja ei saa ylittää eikä alittaa.

Taulukko 1. SAANA-kiukaan asennustiedot

- Saunan minimikorkeus on määritelty taulukossa 1 samoin kuin minimisuojaetäisyydet. 
- Varmista, että kiinnityslevyn ruuveille on riittävän tukeva kiinnitysalusta.     
 Pelkkä ohut paneeli ei riitä. Vahvistuksena voi olla lisäkoolaus paneelin takana tai    
 paneelin päällä vahvikelaudat, jotka kiinnittyvät seinäkoolaukseen. 
-  Kiuas voidaan asentaa myös seinäsyvennykseen. Katso kuva 1. 
- Kiukaan alla tulee olla kuumuutta kestävä lattiapäällyste. Kiukaasta putoavat kuumat 
 kivenmurut saattavat vaurioittaa lattiapäällystettä ja aiheuttaa palovaaran.

 SAUNAAN SAA ASENTAA VAIN YHDEN SÄHKÖKIUKAAN.

Kiuasmalli Teho Löylyhuone Kiukaan minimisuojaetäisyydet Kivimäärä Liitäntä*)

                             Tilavuus Korkeus Sivuilla Edessä Kattoon Lattiaan 400 V 3N Sulakkeet

min max min A **) B **) C **) D **)     

kW m3 m3 mm mm mm mm mm kg mm2 A

SAANA 903003
SAANA 903013 6,8 5 8 1900 120 120 970 30 80 5x1,5 3x10

SAANA 903005
SAANA 903015 9 8 14 1900 120 120 970 30 80 5x2,5

3x16

**) Katso kuva 1 *) Liitäntäkaapelina kumikaapeli H07RN-F tai vastaava
      

TEKNISET TIEDOT:
- leveys 320 mm 
- syvyys 300 mm
- korkeus 930 mm 
- paino 10 kg 
 (ilman kiviä) 



3. ASENNUS:
 
3.1 Kiukaan, lämpötila-anturin ja ohjausyksikön asennusohje
-  Kiukaan liittämisen sähköverkkoon saa suorittaa vain asennusoikeudet 
 omaava sähköasentaja voimassa olevien määräysten mukaan.
- Liitäntäkaapelina tulee käyttää kumikaapelia tyyppiä H07RN-F tai vastaavaa.
 Suositellaan käyttämään vähintään 7-nap. kumikaapelia kun lämpötilan ohjaus
 otetaan käyttöön. Kaapelin poikkipinta ja sulakekoko on ilmoitettu taulukossa 1.

3.11 Syöttökaapelin liittäminen 
 - Käännä kiuas etupuoli lattiaa vasten
 - Poista pohjalevy
 - Liitä liitäntäkaapeli. Älä kytke sähkösyöttöä kiukaalle ennen anturin ja ohjaimen asennusta.

3.12 Lämpötila-anturin asennus
- Asenna anturi seinälle, sähkökiukaan yläpuolelle 100mm katosta alaspäin (Kuva 2)
- Tuloilmaventtiili ei saa sijaita 1000mm lähempänä lämpötila-anturia. Jos tuloilmaventtiili 
 sijaitsee 500-1000mm etäisyydellä anturista on käytettävä suunnattavaa tuloilmaventtiiliä 
 jolla ilmavirta saadaan suunnattua poispäin anturista. Lähellä anturia sijaitsevan 
 tuloilmaventtiilin ilmavirta voi vääristää anturin mittaustulosta ja kiuas voi ylikuumentua.
- Jos kiuas asennetaan kauemmas kuin 200 mm etäisyydelle seinästä, on anturi asennettava 
 kattoon 100 mm sivuun kiukaan ulkopinnasta.

- Asenna anturi kuvan 2 alueelle
- Asenna lämpötila-anturi seinälle mukana tulevilla ruuveilla (2 kpl Ø 2,9 x 16)  
- Lämpötila-anturin johdotus voidaan upottaa.
-  Kytke anturi piirilevylle kuvan 2.1 näyttämälle alueelle.
- Kytke ilman liitintä oleva johdon pää lämpötila-anturiin, johdon voi katkaista sopivan mittaiseksi.

Kuva 1. SAANA-kiukaan suojaetäisyydet

Kiukaan asennus 
seinäsyvennykseen
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Kuva 2.

Ohjausyksikön 
kiinnitys seinälle.
HUOM! Ohjausyksikköä 
ei saa asentaa 
seinäsyvennykseen.
Kuva 3.
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HUOM! Ohjausyksikköä ei saa 
asentaa seinäsyvennykseen.
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Kuva 2.1 Piirilevyn liitännät

Ohjausyksikön
pistoke 
Lukitsinvipu 
ulkoreunan 
puolelle!

Lämpötila-anturin
pistoke

Sulake



3.13 Ohjausyksikön asennus
- Ohjausyksikkö voidaan asentaa saunaan tai saunan ulkopuolelle. Ohjausyksikkö on 
 kosteussuojattu, joten se voidaan asentaa myös pesuhuoneeseen. Suosittelemme ohjaimen 
 asennusta saunaan, jolloin löylyhuone tulee tarkistettua ennen kiukaan päällekytkemistä.
- Saunassa ohjausyksikön asennuskorkeus max. 90 cm ja min. 60 cm kiukaan sivulle 
 (Katso kuva 3)
- Kiinnitä ohjausyksikkö seinään ruuveilla (2 kpl 3,5*15)
-  Kytke ohjausyksikkö piirilevylle kuvan 2.1 näyttämälle alueelle.
- Ohjausyksikön johdon pituus 3,0 m. Tilauksesta saatavana max 10 m. 
 Ylimääräistä johdinta ei saa työntää kiukaan kytkentäkoteloon. Johtoa ei saa katkaista 
 tai jatkaa. Upotettaessa johto, tulee käyttää suojaputkea.

4. KIUKAAN KÄYTTÖ
 AINA ENNEN KIUKAAN PÄÄLLEKYTKEMISTÄ 
 TARKISTA LÖYLYHUONE
- Kiukaan ohjausvirtakytkin sijaitsee kiukaan alaosassa etupuolella 
 (Katso kuva 5)

4.1 Yleiskuvaus
- I/O nappia painamalla kiuas menee päälle 
 ja pois päältä (vuorottelu). 
- SET-nappia painamalla tehdään asetukset: 
 Esiajastus, päälläoloaika ja lämpötila. 
 Säätö tapahtuu +/- napeista. Asetuksia tehtäessä, 
 kunkin asetuksen kohdalla oleva LED vilkkuu ja 
 näytössä näkyy asetusta vastaava arvo.
- Päälläoloajan ja lämpötilan asetukset säilyvät 
 muistissa myös lyhyen sähkökatkon jälkeen. 
 Pidemmän sähkökatkon jälkeen ajat ovat oletusarvoja.
 Esiajastusaika menee nollaksi aina käytön jälkeen. 
- On/Off LED palaa punaisena aina, kun kiukaan 
 vastukset ovat päällä, muutoin vihreänä. 
 Esiajastuksen aikana On/Off LED ei pala. Kuva 6.

On/Off merkkivalo
Esiajastus (keltainen)
  Päälläolo-
  aika (vihreä)
  Lämpötila (pun.)
 
  SET

3.2 SAANA-kiukaan asennus ja kivien ladonta
-  Kiuas on lattialle asennettava malli
-  Kiukaan asennuksessa on huomioitava annetut suojaetäisyydet
- Kiuas on kiinnitettävä seinään tai lauteisiin kahdella tukiraudalla 
 kuvan 4 mukaisesti

- Jos kiukaassa on ulkovaipan suojamuovi ja vastusten tukipahvi, on ne 
 poistettava ennen tuotteen käyttöönottoa. 

- Kiukaan kivet tulee latoa varovasti ettei kiukaan ulkovaipan 
 pinnoite vaurioidu. Käytä suojakäsineitä.
-  Kivien ladonnassa on huolehdittava, että vastukset eivät taivu eikä riittävä 
 ilmankierto esty.
- Kiukaalle sopiva kivikoon halkaisija on 5-10 cm
- Lado kivet harvaan. Liian tiiviisti täytetty kivitila aiheuttaa vastusten 
 ylikuumenemista ( =lyhyempi kestoikä) ja hidastaa saunan lämpenemistä.
- Kivitilan ulkokehä on ladottava kuitenkin mahdollisimman tiiviisti, 
 niin etteivät vastukset näy
- Keraamiset kivet eivät sovellu tähän kiukaaseen

KIUASTA EI SAA KÄYTTÄÄ ILMAN KIVIÄ. 
VAJAATÄYTTEINEN KIVITILA AIHEUTTAA PALOVAARAN!

Kuva 5.

Kuva 4.



4.3 Esiajastus
- Keltainen LED palaa, kun esiajastus on käytössä. Näytöllä näkyy jäljellä oleva aika ennen 
 kuin kiuas menee päälle.
- Kun aika on kulunut, menee kiuas päälle ja On/Off  -LED alkaa palaa punaisena.
- Esiasetusaika ei jää muistiin vaan on aina käytön jälkeen nolla.
- Kun esiajastusta asetetaan keltainen LED vilkkuu. Ajastus tapahtuu ensin 30 min. portaissa, 
 sitten tunnin välein. 

4.4 Päälläoloaika
- Näytöllä näkyy kuinka kauan kiuas on vielä päällä.
- Ajastus tapahtuu ensin 15 min portaissa, sitten puolen tunnin välein.

4.5 Päälläolo
- Kun kiuas on päällä näytössä näkyy saunan lämpötila.
- Vaihtoehtoisesti voidaan näyttö asettaa näyttämään jäljellä olevaa aikaa tai vuorottelemaan 
 ajan ja lämpötilan välillä. ks. kohta asetukset. 
- Kun kiuas saavuttaa valitun lämpötilan, On/Off -LED palaa vihreänä ja kiukaan vastukset eivät 
 ole päällä.
- Kun kiuas jäähtyy niin paljon, että vastukset menevät uudelleen päälle palaa On/Off-LED 
 jälleen punaisena.
- Kiuas säilyttää toimintatilansa alle 3 min. sähkökatkoissa. Kun sähköt palaavat alle 3 min. 
 katkon jälkeen, kiuas jatkaa toimintaansa siitä pisteestä missä se oli ennen katkoa. Jos katko 
 on yli 3 min., kiuas menee pois päältä. Asetusarvot säilyvät aina muistissa sähkökatkon 
 pituudesta riippumatta.

 
4.6 Asetukset
- Kun kiuas laitetaan päälle, muistiin jäävä päälläoloajan asetus voidaan tehdä noin 
 1 minuutin ajan. Tämän jälkeen kiuas siirtyy normaaliin toimintatilaan ja sen jälkeen 
 tehtävät päälläoloajan  asetukset vaikuttavat vain kyseiseen saunomiskertaan.

- Painamalla SET-nappia, keltainen LED vilkkuu ja näyttöön tulee nollat.
- Tämän jälkeen voidaan +/-napeilla valita haluttu esiajastus 30 min portaissa. 
- Painamalla SET-nappia  uudelleen, asetettu esiajastus jää muistiin.  
 Nyt vihreä LED vilkkuu kertoen, että päälläoloaika voidaan asettaa nyt +/-napeilla. 
 Näytöllä näkyy ensin muistissa oleva päälläoloaika.  
 Kun haluttu päälläoloaika on asetettu +/-napeilla, painetaan jälleen SET-nappia.  
 Nyt haluttu päälläoloaika jää muistiin.
- SET-napin painamisen jälkeen punainen LED vilkkuu. Ensinnä näytöllä näkyy 
 muistissa oleva lämpötila-asetus. Nyt voidaan asettaa haluttu lämpötila +/-napeilla.  
 Lämpötila-asetus tapahtuu asteikolla 60°C–115°C. Sen jälkeen painetaan vielä kerran 
 SET-nappia, jolloin kiuas menee asetettuun tilaan ja ledit palavat kiinteästi osoittaen 
 senhetkisen tilan.
 - Jos keltainen LED palaa, esiajastus on päällä, näytössä jäljellä oleva esiajastusaika.
 - Jos on/off LED palaa punaisena, kiuas on päällä, vastukset ovat päällä ja näytössä 
  saunan läpötila (oletus).
 - Jos on/off LED palaa vihreänä, kiuas on päällä, mutta vastukset eivät sillä hetkellä 
  ole päällä, näytössä saunan läpötila (oletus).

4.2 Lämpötila
- Näytöllä näkyy saunan lämpötila anturin kohdalla.
- Lämpötila voidaan valita väliltä 60°C–115°C yhden asteen välein.
- Kun lämpötilaa asetetaan näytöllä näkyy ensin muistiin asetettu lämpötila ja sen jälkeen 
 asetettava lämpötila sen mukaan kuin +/- nappeja painetaan.



4.7 Näytön asetukset
- Kiukaan normaali toimintatilassa näytöllä näytettävät suureet voidaan valita seuraavasti: 
 Normaalissa toimintatilassa painetaan samanaikaisesti + –nappia ja - –nappia yli 3 sekunnin 
 ajan. Näyttöön tulee ”d 1”. Painamalla nyt yksitellen +/- -nappeja voidaan valita 3:n eri 
 näyttötavan välillä: ”d 1”,”d 2” ja ”d 3”.
 - ”d 1”: Näytössä näkyy saunan lämpötila
 - ”d 2”: Näytössä näkyy jäljelläoleva päälläoloaika
 - ”d 3”: Näytössä vuorottelevat saunan lämpötila (punainen LED palaa) 
  ja jäljelläoleva päälläoloaika (vihreä LED palaa).

- Kun näyttötapa on valittu palataan normaaliin toimintatilaan painamalla SET nappia.  
- Jos SET –nappia ei paineta asetuksen jälkeen, jää näyttöön ”d” ja valitun näyttötavan numero 
 n. 1 minuutin ajaksi. Tämän jälkeen kiuas palaa automaattisesti normaaliin toimintatilaan ja 
 asetukset jäävät muistiin.
- Näyttötavan asetus säilyy muistissa sähkökatkoissa.
- Esiajastuksen aikana näytössä näkyy aina jäljelläoleva esiajastusaika.

4.8 Esimerkkejä 
Haluttu saunomislämpötila on noin 100°C ja 
kiukaan halutaan olevan kerrallaan päällä 2,5 tuntia.
1. Kytketään virta I/O –napista.  
2. Painetaan SET nappia ->  keltainen led vilkkuu.
3. Painetaan SET nappia toisen kerran -> vihreä LED vilkkuu
4. Painetaan + tai – nappia niin monta kertaa, että näytössä on lukema 2:30
5. Painetaan SET –nappia -> punainen LED vilkkuu
6. Painetaan + tai –nappia niin monta kertaa, että näytössä on lukema 100°C
7. Painetaan SET –nappia -> kiuas menee päälle ja asetetut arvot jäävät muistiin myös 
 seuraava kertaa varten

Halutaan asettaa kiuas päälle vasta 3 tunnin kuluttua
1. Kytketään virta I/O –napista
2. Painetaan SET-nappia -> keltainen led vilkkuu
3. Painetaan + tai – nappia niin monta kertaa, että näytössä näkyy 3:00
4. Painetaan SET-nappia -> vihreä LED vilkkuu
5. Jos halutaan säilyttää asetettu päälläoloaika painetaan SET-nappia, 
 muutoin päälläoloaika voidaan säätää + tai – napeilla
6. SET-napin painalluksen jälkeen punainen LED vilkkuu. Jos halutaan asettaa lämpötila 
 se tehdään + tai – napeilla, muutoin painetaan SET-nappia ja kiuas menee päälle.

Enää 15min. saunomisaikaa, mutta saunomista halutaan jatkaa pidempään
1. Painetaan SET-nappia -> vihreä LED vilkkuu, näytöllä edelleen jäljelläoleva saunomisaika
2. Painetaan + -napilla haluttu määrä lisää aikaa
3. Painetaan SET-nappia -> punainen LED vilkkuu
4. Painetaan SET-nappia -> kiuas jatkaa päälläoloaan näytöllä olevan ajan.
5. Huom!  Kun haluttu määrä aikaa on asetettu, voi vihreän LEDin jättää myös vilkkumaan. 
 Tällöin palataan normaaliin toimintatilaan automaattisesti noin 1 minuutin kuluttua. 

- Kun asetukset on kerran tehty, pysyvät ne muistissa ja kiuas lämpiää aina samalla 
 tavalla ja saman asetetun ajan, kun I/O-napista kytketään virta päälle. Esiajastus on 
 kuitenkin aina  nolla.  Jos esiajastusta halutaan käyttää on se asetettava aina erikseen.
- Jos SET-nappia ei paineta halutun asetuksen jälkeen, jää LED vilkkumaan n. 1 minuutin 
 ajaksi. Tämän jälkeen kiuas palaa automaattisesti normaaliin toimintatilaan ja asetukset 
 jäävät muistiin.



5. TEKNISET TIEDOT
5.1 Tekniset tiedot
 • Lämpötilan säätö  60 ºC–115 ºC
 • Esiasetteluaika  max. 24 h
 • Lämmitysaika  max. 4 h

 5.2 Yläkortti
 • suojaus IPX4
 • ohjausyksikkö voidaan 
  asentaa saunaan tai 
  pukutilaan

 5.3 Alakortti
 • jännite 230 V 3N  50 Hz
 • virta 16 A
 • kiukaan teho max. 10,5 kW
 • suojaus IPX4
 • ylilämpösuojaus 144 ºC
 • Sulake 250 mA

6. SAUNAN ILMANVAIHTO:

- Saunan ilmanvaihto on järjestettävä  mahdollisimman tehokkaasti riittävän happipitoisuuden 
 ja raikkauden saavuttamiseksi. Saunahuoneen ilman tulisi vaihtua 3-6 kertaa tunnissa. 
 Saunan ilmanvaihto on suositeltavaa toteuttaa LVI-suunnittelijan suunnitelman mukaisesti.

- Raitisilma johdetaan halkaisialtaan n.100 mm:n putkella 
 Poistoilma on hyvä poistaa halkaisijaltaan suuremmalla putkella kuin tuloilma.
- Jos ilmanvaihto on koneellinen, suositellaan tuloilmaventtiili sijoitettavaksi kattoon kiukaan 
 lähelle. Huomioi lämpötila-anturin etäisyys tuloilmaventtiilistä!

- Lämpötila-anturin ja raitisilmaputken väli pitää olla vähintään 1000 mm 
 tai 500 mm suunnatulla suulakkeella.
- Painovoimaisella ilmanvaihdolla tuloilmaventtiili suositellaan asennettavaksi kiukaan viereen 
 tai alapuolelle, joko seinään tai lattiaan.
- Raitisilman tuonnissa on tärkeää ilman sekoittuminen saunailmaan ja löylyyn.

- Poistoilma johdetaan pois mahdollisimman kaukaa tuloilmasta sekä läheltä lattiaa.
- Poistoilmaventtiili voi olla lauteiden alla. 
- Poistoilma voidaan johtaa saunatilasta pesuhuoneen kautta esim. oven alapuolelta. 
 Oven alla pitää olla n.100-150 mm väli lattiaan.  
-  Jos saunaan asennetaan erillinen saunan kuivatusventtiili sen paikka on saunan katossa.   
 (Suljetaan lämmityksen ja saunomisen ajaksi.) 

 7. SAUNAN RAKENNE:

- Saunan tulee olla hyvin lämpöeristetty, varsinkin katto, josta eniten löyly pyrkii poistumaan. 
 Kosteuden vuoksi suositellaan saunan lämpöeristeet suojaamaan kosteutta läpäisemättömällä 
 esim. alumiinipaperilla. Pintaverhoukseen tulee aina käyttää puuta tai palamatonta materiaalia.
- Lattia on hyvä olla tumma. Kivistä ja löylyvedestä tulevat epäpuhtaudet saattavat liata lattiaa.

8. SUOJAKAIDE:

-  Kiukaan ympärille voidaan tarvittaessa rakentaa suojakaide, tällöin on ehdottomasti 
 noudatettava annettuja vähimmäisetäisyyksiä palava-aineisiin rakenteisiin. 



9. TÄRKEÄT LISÄOHJEET

- Saunan suositeltava lämpötila on 60–80°C
- Pitkäaikainen oleskelu kuumassa saunassa nostaa kehon lämpötilaa, mikä saattaa olla vaarallista.
 Saunassa ei saa nukkua.

- Kuumaa kiuasta pitää varoa, koska kiukaan kivet ja metalliosat kuumenevat ihoa polttavaksi
- Kiukaankiville pitää heittää vettä pieninä määrinä (1-2dl), koska höyrystyessä vesi on polttavaa
- Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi 
 joiden fyysiset, aistinvaraiset, henkiset ominaisuudet, kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä 
 käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole 
 opastanut heille laitteen käyttöä.
- Älä mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

- Lapsia on valvottava jotteivät he leiki tällä laitteella
- Tarkista aina ennen kiukaan päälle kytkemistä löylyhuone
- Väärin täytetty kivitila aiheuttaa palovaaran
- Peittäminen aiheuttaa palovaaran 
- Kiukaan päälle ei saa asettaa esineitä eikä sen päällä tai läheisyydessä kuivattaa vaatteita. 
- Ovi ja ikkuna on oltava suljettu kiukaan ollessa päällä.

- Ruostumattomalla ulkovaipalla varustetun kiukaan vaippa saattaa muuttaa väriään lämmitettäessä, 
 tämä on ominaista ruostumattomalle materiaalille, takuu ei koske värin muutosta.

- Käytettävä löylyvetenä puhdasta talousvettä. Merivettä, muuta suolapitoista vettä tai klooripitoista 
 vettä ei saa käyttää.
- Meri- ja kostea ilmasto nopeuttavat korroosiota kiukaassa

10. KYTKENTÄKAAVIO:
Kiukaan eristysresistanssimittauksessa saattaa esiintyä vuotoa, johtuen varastoinnin tai 
kuljetuksen aikana lämmitysvastuksien eriste-aineeseen imeytyneestä ilmassa olevasta 
kosteudesta. Kosteus saadaan poistumaan vastuksista parin lämmityskerran jälkeen.

Älä kytke sähkökiukaan tehonsyöttöä vikavirtakytkimen kautta!
Kytkentäkaaviossa liittimien sijainti on viitteellinen. Katso piirilevyn merkinnät.
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11. VIRHETILANTEET:
 Kaikki huoltotoimet on annettava koulutetun sähköalan ammattilaisen tehtäviksi.

 Ennen huoltotoimia, kiukaan sähkönsyöttö on katkaistava sulaketaulusta.

- Vikatilanteissa näytössä voi näkyä virhekoodi, joiden merkitykset ovat seuraavat:
 - ”Er1” : Anturipiiri on avoin, tai anturi puuttuu. Tarkista anturin kytkentä.
 - ”Er2” : Anturi on oikosulussa. Tarkista anturin kytkentä.
 -  ”Er3” : Ylilämpösuoja lauennut/ katkos. Lämpötila anturissa on mahdollisuus kuitata 
  lauennut ylilämpösuoja.  Palautus vaatii kovan painalluksen.

  HUOM! Virheen tullessa kiuas kytketään pois päältä. Selvitä virheen syy.

- Kiuas ei lähde päälle tai toiminta epänormaalia
 - Tarkista sulakkeet.
 - Tarkista että kiukaan ohjausvirtakytkin on päällä. Varmista kytkimen toiminta painamalla   
  sitä muutaman kerran edestakaisin. Kytkimen sijainti on esitetty aiemmin ohjeessa.
 - Kiukaan ohjaimen näyttö ei toimi. Kiukaan ohjauselektroniikkaa suojaava sulake piirilevyllä 
  on mahdollisesti rikkoutunut. Sulake suojaa kiuasta sähköverkon häiriöiltä. Takuu ei 
  korvaa ulkopuolisten häiriöiden aiheuttamaa sulakkeen hajoamista.
 - Ohjaimen johto on vaurioitunut tai kontakti on huono ohjaimen liitoksissa.
 - Ohjaimen kotelo on vääntynyt esim. kiinnityksen takia. Painikkeet eivät toimi tai ovat 
  painettuna kokoajan. Aukaise kansi ja tarkista painikkeiden toiminta.

- Kiuas lämpenee huonosti
 - Tarkista sulakkeet.
 - Tarkista onko kiukaan lämpötila asetettu matalalle.
 - Saunan ilmanvaihto on liian suuri tai poistoilmaputken sijainti on väärä.
 - Tarkista kivien ladonta, lado kivet uudestaan ilmankierron varmistamiseksi
 - Tarkista että kaikki vastukset lämpenevät. Vastusten tulisi hehkua punaisina jonkin ajan
  kuluttua lämmityksen aloittamisesta. Älä koske vastuksiin. Tarvittaessa kiukaan pinnalta
  voi poistaa muutaman kiven, jotta vastukset näkyvät paremmin.
 - Tarkista onko termostaatti viallinen (~10kΩ / 25°C)

- Sähkökeskuksesta laukeaa/palaa sulake
 - Tarkista vastaako liitäntäkaapeli ja sulake kiukaan tehoa (taulukko 1)
 - Sähkölämmityksen ohjaustoiminto on kytketty väärin
 - Kiukaassa on oikosulku, esim. vastus on rikkoutunut

- Saunan pintaverhous kiukaan lähellä tummuu
 - Tarkista suojaetäisyydet
 -  Tarkista kivien ladonta
 - Tarkista lämpötila-anturin sijainti


