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Ovládanie a prvky displeja 

Ovládací panel je vybavený dvoma ovládacími prvkami: 

Displej: 

Alfanumerický LCD displej s dvojriadkovým 16 znakovým poľom.  

Podsvietenie: zelené 

Farba znakov: čierna 

Nastaviteľný kontrast displeja na plošnej obvodovej doske.  
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Ovládacie tlačidlá 

Tlačidlo MAIN / OFF pri stlačení prepne medzi pohotovostným a prevádzkovým 

módom.  

Tlačidlo OSVETLENIA KABÍNY  pri stlačení prepne medzi módmi 

zapnutého a vypnutého osvetlenia. 

Tlačidlo VENTILÁTORA  ak je zapnuté, prepína medzi módmi so zapnutým 

a vypnutým ventilátorom.  

Tlačidlo ZVÝŠENIA   pri stlačení zvyšuje hodnotu parametra zobrazeného na 

displeji o jednotkovú hodnotu. Zapína funkciu menu a mimo menu zvyšuje intenzitu 

osvetlenia, ak je zapnuté.  

Tlačidlo ZNÍŢENIA  pri stlačení zniţuje hodnotu parametra zobrazeného na 

displeji o jednotkovú hodnotu. Vypína funkciu menu a mimo menu zniţuje intenzitu 

osvetlenia, ak je zapnuté.  

Tlačidlo ROLOVANIA MENU  presúva o jeden krok vpred v štruktúre menu. 

Tlačidlo PODVRĎ  Stlačením tohto tlačidla opustíte menu.  

Tlačidlo VOĽBY PROGRAMU  stlačením Voľby 

programu budú aktivované uloţené operácie pre dané číslo programu a slúţi pre vstúpenie do 

menu.  
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Symboly na displeji 

Pre uľahčenie medzinárodného pouţitia, sú pouţívané viac symboly ako texty s veľkým 

rozsahom. Symboly sú pouţívané pre zabezpečenie rýchleho prehľadu v štruktúre menu ako 

aj pre ich jednoznačný význam, ktorý spája ich význam symbolov s ich príslušnou funkciou.  

PREDVOLENÁ TEPLOTA   

VONNÁ PUMPA     

SOĽNÁ PUMPA    

FAREBNÉ SVETLO   

PREDVOLENÝ ČAS   

ÚDRŢBA     

Pre zobrazenie operačných a programových módov boli zvolené LED svetlá pre nasledovné 

symboly: 

 aktívny sauna mód 

 aktívne svetlo 

 aktívny ventilátor 

 aktívny program 

 aktívny predvolený čas  
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 aktívna vonná pumpa 

 aktívna soľná pumpa 

 aktívne farebné svetlo 

 

Opis funkcií / Opis operácií 

Zapnutie / Pohotovostný mód 

Ak je zapnuté zariadenie, systém automaticky vykoná test zariadenia. Komunikácia medzi 

napájacou jednotkou a operačným terminálom je zaloţená na základe funkčnosti 

kontrolovaných prvkov. Ak je test vyhodnotený ako úspešný, systém sa prepne do 

pohotovostného reţimu. V tomto mód je vypnuté podsvietenie displeja. Avšak aktuálny čas 

a softvérová verzia terminálu budú zobrazené v hornom riadku, pričom názov výrobku bude 

zobrazený v druhom riadku.  

 

Vypnutie ovládacieho panelu ON/OFF 

Ak je systém v pohotovostnom reţime, stlačte tlačidlo ON/OFF pre prepnutie sa v operačnom 

móde. Osvetlenie displeja je aktivované a zobrazí sa nasledujúca informácia: 

 čas – blikanie údajov o čase v jednosekundovom intervale 

 aktuálne meraná teplota 

 rýchly čas pre voľbu programu 

 

Ak je systém v prevádzkovom móde, stlačením tlačidla ON / OFF sa prepne do 

pohotovostného reţimu. Ak je sauna mód aktívny, bude pozastavený, osvetlenia a ventilátor 

budú deaktivované.  

Aktivácia Sauna módu pomocou voľby programu 

Ak je zariadenie v prevádzkovom móde, je moţné aktivovať sauna mód pomocou programov 

volených tlačidlami 1-4. Program bude vyţadovať informácie pomocou správy 

„PROGRAM?“ (viď hore). 
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Pre sauna mód má kaţdý zo 4 programov svoje vlastné funkcie, programovateľné operačné 

parametre, ktoré sú automaticky načítané.  

Pre voľbu programu stlačte tlačidlá 1-4. Príslušné tlačidlá sa vysvietia a automaticky sa spustí 

zvolený program.  

 

Aktivovanie Sauna módu pomocou pouţitia Osobných nastavení (VIP) 

Ak si neţeláte načítať ţiadny z predvolených programov, máte moţnosť dočasne nastaviť 

individuálne parametre. Aby ste to vykonali, nesmiete stlačiť ţiadne z tlačidiel pre programy. 

Namiesto toho stlačte tlačidlo ROLOVANIA MENU pre zadanie vášho individuálneho 

nastavenia a následne stlačte tlačidlo POTVRĎ pre spustenie sauna módu. Tieto parametre 

nastavenie sú aktívne len pre súčasnú operáciu sauny. Operácia individuálnych nastavení je 

definovaná na displeji pomocou skratky „VIP“. 

 

Najskôr musíte nastaviť teplotu (<=20°C), v opačnom prípade sauna nebude spustená.  

Nastavenie teploty 

Teplota v saunovej kabíne je meraná pomocou teplotného senzora a je prenášaná do napájacej 

jednotky. Nameraná hodnota je prenesená do mikroovládača pomocou meracieho 

zosilňovača. Následne mikroovládač spracuje nameranú hodnotu a digitálne ju prenesie na 

pouţívateľského terminálu. Teplota je regulovaná pomocou spínača generátora pary, ktorý sa 

zapína a vypína podľa hodnoty aktuálnej/nastavenej hodnoty teploty (hysterézne zapnutie 

a vypnutie). Interval je nastavený na 3°C. Ak je generátor pary aktívny, LED svetlo 

„TEMPERATURE (TEPLOTA)“ bliká s vysokou frekvenciou ponuke menu (len ak je menu 

otvorené).  
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Nasledujúci diagram vykazuje sumár procesu: 

 

Pohotovostný mód 

 

 

 

 

 Operačná 

pohotovosť 

 

 

Programy pre 

voľby sauna 

módu 

Operácia v individuálnom programe   Prevádzka v sauna móde 

Automatické spustenie (predvolený časovač) 

S pomocou predvoleného času, je moţné zadať čas, v ktorom sa nezávisle spustí sauna mód. 

Maximálna hodnota času je 99:59, čo umoţňuje predvolenie spustenia o niekoľko dní. Pre 

nastavenie predvoleného času prosím vykonajte nasledovné: Ak je terminál v pohotovostnom 

reţime, je potrebné ho najskôr zapnúť. Pre získanie opačných parametrov pre saunovú 

jednotku prosím vykonajte nasledovné: 

a) aktivujte jeden z programom 1-4 

b) predvoľte najmenej jednu teplotu pre individuálny operačný mód.  

Ak tieto špecifikácie nie sú zadané, nie je moţné zvoliť predvolené časovanie v menu (bude 

vynechané). Pouţite ROLOVACIE TLAČIDLO na presun do „START IN – HOURS“, 

pričom nastavenie bude počiatočne začínať celou hodinou. Potom nastavte „START IN – 

MIN“, pre nastavenie minút. Len jedna z pozícií môţe byť nastavovaná, počas toho druhá 

zostáva na hodnote 00. V prípade nastavenie času iného ako „00:00“ sa automaticky spustí 

odpočet po opustení programovacieho menu. Systém je teda prepnutý do virtuálneho 

Individuálne 

nastavenie  

zadanie 

Otvorenie 

menu 
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pohotovostného módu na displeji, časovač začne odpočítavať z predvoleného času. 

Podsvietenie displeja je vypínané a zapínané v sekundových intervaloch pre indikovanie 

aktivity časovača.  

 

 

 

 

Predvolený čas v hodinách 

 

 

 

 

predvolený čas v minútach 

 

 

 

 

Predvolený časovač je aktivovaný a odpočítava 

 

Okrem toho, v menu bliká LED symbol „Predvolený“. 

 

Ak predvolená hodnota dosiahne 00:00, sauna mód sa automaticky spustí s 

nastavenými predvolenými parametrami. 

Programovanie Automatického spustenia ak je Sauna spustená 
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Je moţné naprogramovať automatické spustenie aj ak je jednotka spustená. Avšak sauna mód 

bude prerušený. 

Zrušenie automatického štartu 

Pre zrušenie predvoleného odpočtu jednoducho zapnite uţívateľský terminál. Sauna mód je 

potom okamţite spustení s predvolenými parametrami.  

Porucha napájanie počas automatického štartu 

V prípade poruchy napájania je odpočítavanie automatického spustenia zrušené; sauna nebude 

automaticky zapnutá. Dôvodom je, ţe mikropočítač v uţívateľskom termináli nepracuje pri 

výpadku elektrického napájania.  

Vypnutie osvetlenia v kabíne 

Stlačte VYPÍNANIE OSVETLENIA KABÍNY pre vypnutie alebo zapnutie svetla kabíny. Pre 

indikovanie aktívnej operácie je tlačidlo podsvietené.  

Elektrické osvetlenie je automaticky vypnuté ihneď po prepnutí sa do pohotovostného módu. 

Pri pohotovostnom móde osvetlenie nemôţe byť zapnuté.  

Nasledujúci diagram naznačuje ako funguje osvetlenie: 

Osvetlenie – ON / OFF 

 

 

 

Vypnutie 

osvetlenia – 

LED off 

Osvetlenie – ON / OFF 

Nastavenie intenzity osvetlenia (len pre nízkonapäťové svetlá) 

Ak je osvetlenie kabíny aktivované, intenzita osvetlenia môţe byť inkrementálne nastavená 

pomocou INC a DEC tlačidiel. Z tohto dôvodu sú tlačidlá podsvietené. 

Zapnuté 

osvetlenie 

– LED on 
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Ak jeden zo symbolov prestane byť vyznačený, znamená to, ţe hodnota príslušného 

nastavenia dosiahla svoj limit. Nastavená intenzita je rovnako uloţená a v prípade prerušenia 

napájania bude zvolená posledná pouţitá hodnota. Ak je otvorené menu, nie je moţné 

nastavovať intenzitu.  

Vypnutie a zapnutie vetrania kabíny 

Stlačením VENTILATOR ON OFF tlačidla sa spustí alebo vypne vetranie v kabíne. Pre 

signalizovanie aktívnej operácie, je tlačidlo podsvietené. 

Elektrický ventilátor je automaticky vypnutý hneď ako sa ovládací panel prepne do 

pohotovostného reţimu.  

Ak je funkcia <<následného vetrania (post-purge)>> aktivovaná, ventilátor zostane aktívny 

podľa naprogramovaného času a potom je automaticky vypnutý. Tlačidlo ventilátora je 

podsvietené pre indikovanie tohto stavu. V prípade pohotovostného módu ventilátor nie je 

moţné manuálne spustiť.  

Automatický rozptyľovač vône 

Koncentrát vonnej látky je moţné uvoľniť pomocou pouţitia pumpy. Avšak ak je táto funkcia 

aktivovaná, operácia sa spustí, len ak je teplota viac ako 30°C. Počas tejto fázy bude svietiť 

symbol pre označenie vonnej zloţky. Pri aktivovaní je symbol osvetlený bez prerušenia. 

Dávkovanie môţe byť aktivované nastavením fázy rozprašovača a prestávky. Ak bude čas 

fázy rozprašovania nastavený na viac ako 0 sekúnd, funkcia bude aktivovaná, ak bude 

hodnota rovná 0 sekúnd, funkcia bude vypnutá. 

Automatické vpúšťanie soli 

Koncentrát soli je obdobne dávkovaný pomocou pumpy. Oba procesy, spustenie aj 

dávkovanie môţu byť vykonané rovnakým spôsobom ako je opísané pre rozptyľovač vône.  

Zapnutie / Vypnutie sauny pomocou externého aktivovania (automatické) 

Ak je sauna komerčne pouţívaná, pouţité automatický systém ovládania bude zaraďovať 

prestávky medzi jednotlivými fázami pouţitia, počas ktorých systém nebude vypínaný ale 

teplota bude zníţená na minimálnu prevádzkovú teplotu. To umoţňuje rýchlejší proces 

opätovného ohrevu. – Táto funkcia nie je v súčasnosti implementovaná -  
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Prevádzkové parametre 

Pre nastavenie saunového módu je moţné nastaviť operačné parametre individuálne: 

 teploty nastavenia 

 dávkovanie vonnej zloţky 

 dávkovanie soli 

 aktivita farebného svetla 

 časovač spustenia (predvolený čas) 

Menu môţe byť otvorené v akomkoľvek prevádzkovom móde pomocou stlačenia tlačidla 

„ROLOVACIEHO MENU (MENU SCROLL)“. Individuálne poloţky menu môţu byť 

sekvenčne zvolené pomocou stlačenia tlačidla: 

 

 

 

 

 

 

Zvolená pozícia je označená pomocou vysvietenia sa LED svetla (v tomto prípade pumpa 

vonnej zloţky). Displej zobrazuje hodnoty daného parametra. Hodnoty aj status je moţné 

meniť pomocou stlačenia ZVÝŠENIA a ZNÍŢENIA. 

Hodnoty budú prijímané bez akéhokoľvek typu potvrdenia. Je moţné opustiť nastavené menu 

v akejkoľvek pozícií stlačením tlačidla POTVRĎ. Nasledujúci obrázok zobrazuje nastavenie 

teploty: 
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Parametre sú vţdy prispôsobené momentálne prebiehajúcemu operačnému módu (1 aţ 4, 

alebo VIP). Pre programy 1 – 4 sú nastavenia preberané permanentne, pre VIP sú platné len v 

momentálne aktívnom saunovom móde.  

 Nastavenie teploty 

[PROG TEMPERATURE] 

Nastavenie ţiadanej teploty môţe byť vykonané v teplotnom intervale [20 ... 60]°C. 

Nastavenie teploty je povinný krok pri spustení saunového módu. 

 

Ak je jeden z programov 1 – 4 aktívny, ţiadaná teplota pre tento program bude 

naprogramovaná a uloţená pre tento program. 

Aktivovanie Pumpy vonnej zloţky a funkcie dávkovania 

[PROG FRAGRANCE] 

Dávkovanie vonnej zloţky je vykonávané pomocou programovania rozprašovača a prestávok 

rozprašovania. Je moţné nastaviť intervaly na hodnoty [0 ... 5] s. Ak je nastavená hodnota 0s, 

vpúšťanie vonnej zloţky je deaktivované. Po nastavení a potvrdení dĺţky rozprašovania je 

nastavená hodnota prestávok v minútach [1...59] min.  

 

 Voľba 

programu 

 

pokračovať 

aktuálna 

hodnota 

zvýšenie 

hodnoty 

zníženie 

hodnoty 
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Ak je pumpa vonnej zloţky zapnutá, je zobrazená pomocou pomalého blikania LED 

„Fragrance“ (len ak nie ste v menu). Ak LED bliká rýchlo, pumpa je aktivovaná.  

 

Pumpa vonnej zloţky je aktivovaná len ak je aktuálna teplota 30°C a viac. Ak je aktívny 

program 1 – 4, dávkovanie bude naprogramované a uloţené pre tento program. 

Aktivovanie Soľnej pumpy a funkcie dávkovania 

[PROG SALT] 

Dávkovanie soľnej pumpy je vykonávané pomocou programovania rozprašovača a prestávok 

rozprašovania. Je moţné nastaviť intervaly na hodnoty [0 ... 5] s. Ak je nastavená hodnota 0s, 

vpúšťanie soľnej zloţky je deaktivované. Po nastavení a potvrdení dĺţky rozprašovania je 

nastavená hodnota prestávok v minútach [1...59] min.  

 

 

Ak je soľná pumpa zapnutá, je zobrazená pomocou pomalého blikania LED „SALT“ (len ak 

nie ste v menu). Ak LED bliká rýchlo, soľná pumpa je aktivovaná.  
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Soľná pumpa je aktivovaná len ak je aktuálna teplota 30°C a viac. Ak je aktívny program 1 – 

4, dávkovanie bude naprogramované a uloţené. Ak LED bliká rýchlo, soľná pumpa je 

aktivovaná pre tento program. 

Zapnutie / Vypnutie jednotky farebného svetla  

[PROG COLORLIGHT] 

Jednotka farebného svetla je aktivovaná pomocou tlačidla ZVÝŠENIA a deaktivovaná 

pomocou tlačidla ZNÍŢENIA.  

 

Ak je jednotka farebného svetla zapnutá, je zobrazená pomocou pomalého blikania LED 

kontrolky  „FAREBNÉ SVETLO“.  

 

Ak je aktívny program 1 – 4, dávkovanie bude naprogramované a uloţené pre tento program. 

Programovanie v predvolenom čase 

[PROGRAM START IN] 

Môţete nastaviť parametre pre automatický štart sauna módu. Aby ste tak urobili, najskôr 

musíte zvoliť jeden z programov 1 – 4 alebo zadať individuálne nastavenia. V menu môţete 

zadať čas pre automatické spustenie sauna módu: to je moţné nastaviť na presnú minútu 

v intervaloch [00:00 – 99:59]. Všetky hodnoty nastavení sú zadávané pomocou tlačidla 

ZVÝŠENIA / ZNÍŢENIA. Pre potvrdenie týchto nastavení stlačte tlačidlo POTVRĎ.  

 

 

Automatický štart nebude spustený, ak je hodnota nastavená na hodnotu 0 (Start = 00:00). Pre 

ostatné informácie si prosím prezrite časť „Automatické spustenie“.  


