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K ä y t t ö -  j a  a s e n n u s o h j e e t 

 
 
 

Tämä HEHKU-kiukaan käyttö- ja asennusohjekirja on tarkoitettu 
saunan omistajalle ja sähkökiukaan asennuksesta vastaavalle sähköliikkeelle 
tai sähköasentajalle. 
 
Kiukaan asennuksen jälkeen käyttö- ja asennusohjeet luovutetaan saunan 
omistajalle ja säilytetään sähkökeskuksen tiloissa. 
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kiukaan käyttöönottoa. 
HEHKU-kiukaat on tarkoitettu vain saunatilan lämmittämiseen, 
muuhun tarkoitukseen käyttö on ehdottomasti kielletty. 
 
Onnittelemme sinua suomalaisen HEHKU-kiukaan valinnasta, 
ja toivotamme sinulle ja perheellesi upeita saunaelämyksiä! 
 
Vikatilanteessa ota välittömästi yhteyttä tukinumeroomme 045 123 4762. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nautinnollisia saunahetkiä toivottaen. 

HEHKU PREMIUM TEAM 
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Turvallisuusohjeet. 
 
HEHKU-sähkökiukaan asennuksen sähköverkkoon 
saa tehdä vain sähköasentaja, jolla on määräysten mukaiset 
asennusoikeudet! 
 
Tarkista saunan suojaetäisyydet tämän ohjekirjan  " tekniset 
mittataulukot " -osiosta! 
 
Noudata sähköliitäntäohjeita! 
 
Varmista, että ohjaimet eivät jätä kiuasta päälle määräajan 
umpeuduttua. 
Vältä kiukaan turhaa päällä oloa ja optimoi näin saunominen 
energiaystävälliseksi. 
 
Saunan käyttäminen tekstiilien kuivaushuoneena on kielletty! 
 
Varo kiukaan kuumia pintaosia. Tarvittaessa suojaa kiuas 
suojakaiteella. 
 
Kiukaasta nouseva kuuma vesihöyry on polttavaa, ja voi aiheuttaa 
palovammavaaran. Älä seiso kiukaan ritiläosan edessä löylyä 
heittäessä, heitä 
löylyvettä vain lauteilla istuen. 
 
Älä peitä kiuasta. Peittäminen aiheuttaa palovaaran! 
 
Älä heitä vettä kiukaan alle! 
 
Kiukaan asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. 
 
 
HUOM! 
Tämä sähkökiuas on tarkoitettu vain aikuisen käytettäväksi! 
Kiuasta ei saa antaa lasten käytettäväksi! 
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HEHK U 
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Kiukaan asennus: 
 
1. VAIHE: 
HEHKU PREMIUM sähkökiukaat tulee säilyttää pystyasennossa, kuivassa 
ja lämpimässä tilassa asennukseen saakka. 
Pakkaus sisältää HEHKU PREMIUM kiukaan, ohjaimen, kiinnitystarvikkeet ja 
asennusohjeet. Kiukaan kiuaskivet eivät kuulu toimitukseen. 
 
2. VAIHE: 
HUOM! Pura pakkaus varovasti! Tarkista tuotepakkauksen sisältö ja mahdolliset 
tuotevirheet ja ota tarvittaessa yhteys myyjäliikkeeseen. 
Varo pakkausta avatessa naarmuttamasta sisällä olevaa kiuasta! 
Älä käytä pakkauksen avaamiseen teräviä työkaluja! 
 
3. VAIHE: 
Suojaa myös lattiapinta ennen asennustyön alkamista, sillä kiuas joudutaan 
kallistamaan kyljelleen johtoasennuksia varten. Varo naarmuttamasta kiukaan 
vaippaa! 
 
4. VAIHE: 
Kiukaan sähköjohdot kytkee sähköasentaja ennen kuin kiuas asennetaan 
paikoilleen. Varmista että kiuas asennetaan paikkaan, jossa suojaetäisyydet ovat 
teknisen taulukon määräysten mukaiset. Kiinnitä kiuas seinään tai  laude 
rakenteeseen mukana tulevilla tukilistoilla. 
 
5. VAIHE: 
Kiuaskivityypin valinta: 
Käytä lohkopintaisia kiuaskiviä, joita ovat: Peridotiitti, Oliviini ja Oliviinidiabaasi. 
Keraamisten ja vuolukivisten kiuaskivien käyttö on kielletty! 
Käytä vain kivipölystä puhdistettuja kiuaskiviä. Kivikoko 50-100mm. 
 
6. VAIHE: 
Kiuaskivien asentaminen: 
Lado kiuaskivet mahdollisimman väljästi ulkopintoja vasten kuitenkin siten, ettei 
vastukset näy kivien välistä, eikä kiukaan ympärysmateriaalit ylikuumene. 
Muut sisäkivet pitää latoa mahdollisimman väljästi ilmankierron varmistamiseksi. 
Lado alaosaan isommat n. 75-100mm halkaisijaltaan olevat kivet ja yläosaan 
pienemmät 50-75mm kivet. Älä pudota kiviä kivitilaan vaan asettele ne varovasti 
vastusten viereen, siten että vastukset pysyvät kohtisuorassa! Varo vastuksia jotka 
ovat lähellä reunoja! Asettele kulmakohtiin kapeita kiviä limittäin. 
Kiukaan päällyskivet eivät saa nousta yli 30mm RST-kehyksen yläpuolelle. 
Vuolukivikiuaskiviä ei suositella, niiden suuren murenemisen johdosta. 
 
Välitukien etäisyys kiviä ladottaessa. 
Kun alaosassa on kiviä n. 250mm, lisätään välituki. Seuraava välituki asennetaan 
n. 250 mm yläosan RST-kehyksestä alaspäin. 
 
Käytä kiukaan asennuksessa ja kivien ladonnassa työkäsineitä. Kiukaan sisäosissa 
voi olla teräviä kulmia tai kiinnitysruuveja. 
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Yleiset ohjeet kiukaan käyttäjälle, osa 1. 
 
 
Sähköliitäntä ja asentaminen: 
Sähköverkkoliitännän voi tehdä ainoastaan asennusoikeudet omaava sähköasentaja. 
HEHKU-sähkökiukaat soveltuvat käytettäviksi perhesaunoihin ja saunaan 
saa asentaa vain yhden kiukaan / saunatila. Sähköliitäntäkaaviot ja asennusohjeet 
säilytettävämahdollista myöhempää käyttöä varten esim. Sähkökeskuskaapissa. 
Kytke kiukaan johdotukset ennen kiukaan paikalleen asettamista. Käytä asennuksessa 
kumikaapelia esim. H07RN-F tyyppiä tai vastaavaa. 
 
Suojaetäisyydet: 
Tarkista HEHKU-kiuasmalliston palosuojaetäisyydet teknisen taulukon osiosta. 
Suojaetäisyys täysin palamattomaan materiaaliin on puolet taulukon mitasta (tiili tai laatoitus). 
Varmista seinämateriaalin paloturvallisuus myyjältä tai valmistajalta. 
 
Sähkölämmityksen ohjaus: 
HEHKU-kiukaat voidaan ohjata säätämään myös sähkölämmityksen ohjausta. 
Tällöin ohjauskaapeli viedään suoraan kiukaan kytkentärasiaan, josta edelleen kumikaapelilla 
kiukaan riviliittimelle varattuun paikkaan. 
HUOM! Varmista liitännät! Väärin kytkettynä saattaa aiheutua palovaara. 
 
Esilämmitys: 
Kiuaskivet ladotaan ohjeen mukaisesti. Ennen kiukaan käyttöönottoa on tehtävä kiukaan 
esilämmitys. Kiuasta lämmitetään valvotusti noin puolituntia (30 min). 
Kiukaan vastuksista voi tulla hajua esilämmityksen aikana. 
Tämä on normaalia, haju vähenee ja loppuu ensimmäisten lämmitysten aikana kokonaan. 
HUOM! Esilämmityksessä ei sa käyttää löylyvettä! 
 
Normaali kiukaan käyttötilanne: 
Tarkasta löylyhuone aina ennen kiukaan kytkemistä päälle. Säädä saunan haluttu lämpötila 
säätimistä (ks. ohjainpaneelin erilliset käyttöohjeet). 
Suositeltava saunan lämpötila on noin 70-75 astetta, jolloin saunan löylyt ovat 
miellyttävän kosteat ja happirikkaat. Lämmitysaika on tällöin noin 45-60 min. 
Liian pitkä lämmitysaika ja ylisuuri saunan lämpötila voi vähentää saunomisesta ja 
löylynheitosta nauttimista. 
Valitse kiukaan teho valintataulukon mukaan, siten että saunan koko, ovityyppi tai käytettävät 
kovat pintamateriaalit (kivi, laatoitus, lasiseinät) kasvattavat saunan tilavuutta. 
 
Löylyvesi: 
Löylyvetenä suosittelemme huoneenlämpöistä talousvettä. (merivesi on kielletty). 
Veden joukkoon voi sekoittaa ns. "saunatuoksuja" oman mieltymyksen mukaan. 
Löylynheittoon tarvitaan tavallisimmin n. 2dl vettä kerrallaan. Varo heittämästä 
liikaa vettä kerrallaan. Runsas kuuma höyry voi aiheuttaa palovammoja! 
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Yleiset ohjeet kiukaan käyttäjälle osa 2. 
 
 
Löylyhuoneen rakenne: 
Löylyhuone tulee lämmöneristää, kosteuseristää, paneloida ja ilmastoida 
huolellisesti yleisiä saunan rakentamisohjeita noudattaen. Kiukaan asennukseen 
vaikuttavat suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin löydät "tekniset tiedot" 
taulukosta. 
Kiukaan tehon määrittämiseksi normaali saunarakenteella (eristevilla + 
alumiinipaperi + paneeli). 1 m3 kohden tarvitaan tehoa keskimäärin 1kW. 
Jos saunassa on eristämättömiä pintarakenteita -kivi, laatta, lasiovi, ikkunoita - 
silloin tarvitaan 1m2 kohden n. 1,5m3 lisää kW. Jos mitoitus on rajapinnassa, 
valitse suurempitehoinen kiuas. 
 
Yleiset varoitukset! 
 
Varo kuumia kiukaan pintoja. Metallipinnat ja kivet kuumenevat polttaviksi! 
 
Estä lasten tai liikuntarajoitteisten pääsy kiukaan läheisyyteen. 
 
Valvo lasten ja liikuntarajoitteisten saunomista. 
 
Selvitä saunomiseen liittyvät terveydelliset riskit terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. 
 
Liiku löylyhuoneessa varovasti, kosteat tilat voivat olla vaarallisen liukkaita. 
 
Älä nojaa kiukaaseen. 
 
Käytä kuumaa saunaa vain päihteettömässä tilassa. 
 
Älä oleskele kuumassa saunassa liian pitkiä aikoja kerrallaan, vaan pidä 
rentouttavia taukoja saunomisen lomassa. 
 
Meri- ja kostea ilmasto voivat vaurioittaa kiukaan metalliosia. Merivesi löylyvetenä 
on kielletty! 
 
Älä käytä löylyhuonetta tekstiilien kuivaukseen. Älä peitä kiuasta! 
 
HUOM! Vianetsintä: 
Kaikki kiukaan huoltotoimet tekee ainoastaan koulutettu sähköalan ammattilainen! 
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HEHKU-kiukaiden tekniset tiedot 
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! 
 

HEHKU-SÄHKÖKIUKAIDEN SUOJAETÄISYYDET 
HEHKU elektriska bastuugnens säkerhetsavstånd 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kaukosäätimen saa asentaa max 100 cm korkeudelle saunatilassa. 
Huomioi asennuspaikkaan liittyvät määräykset. Käytä tarvittaessa 

erikseen myytävää pinta-asennus tai uppo-asennus koteloa. 
 
 
 
 

Huom!	

Irrota	suojamuovit	kiukaasta	ja	lämpötila‐anturista.	

Lämpötila-anturin asennuspaikka! 
- katosta 150mm. 
- kiukaan ulkoreunasta 150mm ulospäin. 
HUOM! Ei saa asentaa kiukaan päälle eikä 
nurkkaan! 

Temperaturgivarens installationsplats! 
- från taket 150mm. 
- från bastuugnens yttrekant 150mm utåt. 
OBS! Får ej installeras ovanför bastuugnen 
eller i hörnet 
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Kiukaan kiinnittäminen ECON 
 
Keskeltä kiinnitä kiukaaseen. Kiinnitä kiukaan sauman toiseksi ylimmästä kohdasta. 
Tässä kohtaa on M3 ruuvi, muissa kohdissa on vetoniitit. Taita rauta V-muotoon 
kuvan mukaisesti. V:n kulmalla saat säädettyä suojaetäisyyttä seinään. Ruuvaa tuki 
seinään mukana tulevilla ruuveilla. Ruuvin minimi koko 4x20mm. Huomioi saunan 
seinässä olevat eristeet kiuasta kiinnittäessäsi. 
 

      
 
 
Kiukaan kiinnittäminen TITAN-TRITON-ATLAS 
 
Aseta tukirauta kiukaan yläreunaan ja taita se toisesta päästä seinän suuntaisesti. 
Kiinnitä tukirauta paikoilleen. 
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BASIC-sähköjärjestelmä 
 
 
Basic-sähköjärjestelmän mukana toimitettavat tarvikkeet 
-Pääteholkki valkea 0,5mm² on tarkoitettu termostaatin johtojen päättämiseen 6kpl  
-Pääteholkki sininen 2,5mm² on tarkoitettu syöttökaapeleiden päättämiseen. 5kpl 
-Naarasliitin sininen kaukosäätimen liittimet numero: 4 ja 5. 2 kpl 
-Naarasliitin punainen kaukosäätimen liittimet numero: 2 ja 3. 2 kpl 
-Bullet-liitin punainen kaukosäätimen liittimet numero: 6 ja 7. 2 kpl 
-Pienet ruuvit 3x16 termostaatin kiinnittämiseen. 2 kpl 
-Puu ruuvit 4,5x20 kiukaan tukiraudan kiinnittämiseen seinään. 4kpl. 
-Puu ruuvit 4x10 komponenttilevyn kiinnittämiseen kiukaaseen. 4kpl. 
 
 
Kytkentäkaavio 

 

Kelta/Vihr 
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Kaapelit 
 

     
Kaukosäätimen kaapeli                     Termostaatin kaapeli 

 
Mikäli kaukosäädin halutaan sijoittaa muualle kuin kiukaan viereen, kaapeliksi käy 
7x0,5mm² kaapeli. Kaukosäätimen maksimi johtopituus on 100m. 
 
Termostaatin kaapeli tulee koteloida tai asentaa rakenteiden sisään. Saatavana 
on myös 3m, 5m ja 10m kuumuuden kestävää kaapelia. Kysy kaapeleista 
jälleenmyyjältäsi. 
 
Kaapeleiden toinen pää on liittämätön, jotta niiden pujottaminen rakenteiden 
sisään tai putkiin on helpompi. 
 

   
 
Termostaattianturin kotelon kansi irtoaa kantta varovasti vääntäen esim. meisselillä. 
 
 
 
 
 
 
HUOM! Ennen kiukaan käyttöönottoa tarkasta säädettävät asetukset. 
Tarvittaessa säädä asetukset taulukon mukaisesti. Kts. säädettävät 
asetukset (sivu 18). 
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BASIC-kaukosäätimen käyttöohje 
 

 
 
Basic-ohjaimen tekniset tiedot: 
Tehoyksikkö: Integroitu kiukaaseen. Releet 3 x 20A 
Kaukosäätimenn käyttöjännite: 230Vac 
Lämpötilanäyttö: Max 130C 
Lämpötilan säätöalue: 0 – 110C, tehdas asetus: 40C 
Kaukosäätimen mitat: 181 mm (leveys) x 41 mm (korkeus) x 65 mm (syvyys) 
Kaukosäätimen asennusaukon koko: 138 mm (leveys) x 31 mm (korkeus) 
 
Asennusohje 
Kiinnitä reunoista ruuveilla tai käytä keltaisia liukulukitteita. Ohjaimeen on saatavilla 
erikseen myytävä pinta-asennussarja. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.  
 
Basic-ohjaimen voi asentaa myös seinään tai kaappiin upottamalla. Huomioi, ettei 
mm. kosteuseristys vaurioidu. 
Huomioi seinäasennuksessa ohjaimen taakse tulevien johtojen tarvittava 
eristäminen, esimerkiksi käyttöön soveltuvalla tiivistysmassalla. Huomioi myös 
palosuoja määritykset. Käytä tarvittaessa lisävarusteena myytävää 
seinäasennuskoteloa. Tiivistä huolellisesti ohjaimen ja seinän välinen sauma, 
esimerkiksi saniteettisilikonilla. 
 
Saunan lämpötilan asettaminen: 
Paina lämpötilasäätöpainikketta (C tai D). Lämpötilanäyttö (I) rupeaa vilkkumaan 
ja asetettu lämpötila näkyy. Säädä lämpötila halutuksi painamalla nuoli 
näppäimiä C ja D. Näppäin C lisää lämpöä ja painike D vähentää lämpöä. 
Pitämällä nuolinäppäimiä pohjassa, lukema rupeaa kasvamaan tai vähenemään 
kunnes vapautat painikkeen. Lämpötilan voi säätää 0,1 asteen tarkkuudella. 
Lämpötila asetusta voi muuttaa kiukaan päällä ollessa tai valmiustilassa. 
 
Hehku kiukaan päällä olo ajan määrittäminen: 
Paina ajanasetus painiketta ”F” kaksi kertaa. Näytössä ”H” näkyy asetettu 
päälläoloaika ja näytössä ”I” näkyy ”t2”. Näytössä ”I” pitää lukea ”t2”. Jos 
näytössä on ”t1”, tällöin kyseessä on kiukaan ajastettu käynnistäminen.  Säädä 
haluamasi aika tunteina näppäilemällä nuolinäppäintä A. Aika menee 0 – 10 – 0 
tuntia. Eli kun maksimi tuntimäärä saavutetaan alkaa tunnit alusta. 
 Säädä haluamasi aika minuutteina näppäilemällä nuolinäppäintä B. Aika menee 
0 – 59 – 0 minuuttia. 
 
Asetukset tallentuu automaattisesti 6 sekunnin kuluttua viimeisestä näppäilystä ja 
näyttö lopettaa vilkkumisen. Kiukaan päällöoloajan tehdasasetus on 3:00 tuntia. 
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Hehku-kiukaan ajastettu käynnistäminen: 
Paina näppäintä F (Time Set). Ajastusaika näkyy näytössä H ja näyttöön ”I” tulee 
”t1”. Säädä haluamasi tunti määrä painamalla nuolinäppäimiä ”A”. Näppäin ”B” 
muuttaa minuutteja. Painamalla näppäintä F (Time Set) uudelleen, asetukset 
tallettuu muistiin ja kiuas menee valmiustilaan. Asetus tallettuu myös 
automaattisesti 6 sekunnin kuluttua viimeisestä näppäimen painalluksesta. Mikäli 
asetat ajan 0:00, kiuas käynnistyy välittömästi virtanapin E painalluksesta. 
Tehdasasetus ajastetulle käynnistämiselle on 0:00 tuntia. Jos pidät näppäintä A tai 
B pitkään pohjassa, säädettävä arvo kasvaa tai laskee. Kun vapautat ja näpyttelet 
painikkeita, saat asetettua tarkan arvon. 
 
Kiukaan käynnistäminen 
HUOM! Ennen kiukaan käyttöönottoa tarkasta säädettävät asetukset. Tarvittaessa 
säädä asetukset taulukon mukaisesti. Kts. säädettävät asetukset. Kun kiuas on 
valmiustilassa TIME-näytössä H näkyy ”- - -”. Lämpötilanäytössä näkyy saunan 
lämpötila. Paina virtanappia E. Kiukaan ajastetun käynnistyksen jäljellä oleva aika 
tulee näyttöön H ja aika lähtee vähenemään. Kun aika on 0:00, säädin antaa kaksi 
piippausta ja kiuas käynnistyy. Tällöin kiukaan päälläoloaika tulee näkyviin. Kiukaan 
lämmityksen merkkivalo J syttyy, sekä lämpötila anturi hohtaa punaisena. 
Merkkivalo J sammuu, kun haluttu lämpötila on saavutettu tai ylitetty, samoin myös 
lämpötila-anturin valo sammuu ja kiuas lopettaa lämmittämisen. Kun lämpötila 
laskee asetetun arvon (hysteris oletusarvo 2 astetta) verran asetetusta 
lämpötilasta, ohjain kytkee vastukset uudelleen päälle ja merkkivalot syttyvät. 
 
Mikäli ajastetun käynnistyksen aika on 0:00, kiuas käynnistyy välittömästi virtanapin 
E painamisesta. Mikäli ajastettu käynnistysaika on määritetty ja silti halutaan kiuas 
käynnistää välittömästi, ensimmäinen virtanapin painallus käynnistää ajastetun 
käynnistämisen ja toinen virtanapin painallus ohittaa ajastimen ja käynnistää 
kiukaan välittömästi. Kun kiukaan päälläoloaika on laskenut 0:00, säädin antaa 
kolme Piip-äänimerkkiä ja menee valmiustilaan. 
 
Kiukaan voi sammuttaa missä vaiheessa tahansa virtanapista E. Tällöin ohjain ei 
anna äänimerkkiä. 
 
ENNEN KIVIEN LADONTAA TARKASTA, ETTÄ KAIKKI VASTUSKET LÄMPENEE. 
KUN KIVET ON LADOTTU, LÄMMITÄ KIUAS ENNEN VARSINAISTA SAUNOMISTA. 
ENSIMMÄISTEN LÄMMITYKSIEN YHTEYDESSÄ KIUKAASTA VOI TULLA HAJUJA SUOJA-
AINEIDEN PALAESSA. HUOLEHDI TÄLLÖIN RIITTÄVÄSTÄ TUULETUKSESTA. 
 
 
HUOM! Turvallisuussyistä kiuas menee aina valmiustilaan sähkökatkoksen jälkeen, 
vaikka kiuas olisi laitettu päälle. 
 
 

TARKASTA AINA ENNEN KIUKAAN KÄYNNISTÄMISTÄ, ETTÄ KIUKAALLE  
OLE LAITETTU MITÄÄN TAVAROITA, EIKÄ SITÄ OLE PEITETTY.
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Virhetilanteet: 
Mikäli saunan lämpötila syystä tai toisesta nousee yli 115C, ohjain sammuttaa 
kiukaan välittömästi ja näyttöön H tulee ”Err” teksti ja ohjain antaa hälyytysäänen. 
Kiukaan saa takaisin toimintaan vain painamalla yhtä aikaa virtanäppäintä E ja 
Time Set -näppäintä F. Tarkasta ylikuumenemisen syy ennen kiukaan uudelleen 
käynnistämistä. Ota tarvittaessa yhteyttä kiukaan jälleenmyyjään. 
 
Lämpötila anturi ei toimi, tai kaapeli on vaurioitunut näyttöön H tulee teksti ”LL” ja 
kiuas lopettaa lämmittämisen. Ota tarvittaessa yhteyttä tukinumeroomme 
puhelimitse (+358 45 1234 762, ma-pe 09:00-16:00) tai laita sähköpostia 
osoitteeseen ”tuki@hehkukiukaat.fi”Hehku-kiukaan termostaatissa on 3 
merkkivaloa. Kun kaukosäätimen lämmityksen merkkivalo J palaa ja lämpötila-
anturin kaksi reunimmaista valoa loistaa punaisena niin kiuas lämmittää 
normaalisti. Nämä valot kertovat myös kiukaan toiminta häiriöistä. 
 
Mikäli anturin oikeanpuoleinen valo palaa pelkästään, on lämpötila anturin 
kaapelin johdin 6 vioittunut tai kytkentä on huono. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. 
 
Mikäli lämpötila-anturin oikeanpuoleinen ja keskimmäinen valo palaa, on kiukaan 
ylikuumenemissuoja lauennut. Tällöin saunassa on ollut mittauspisteessä yli 140C 
lämpötila. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Kiukaan lämpötila-anturi tulee vaihtaa.  
 
Mikäli kaukosäätimen lämmityksen merkkivalo J palaa, mutta kiuas ei lämpene 
eikä lämpötila-anturi hohda punaisena, on kiukaan ohjausjänniteyksikkö 
vaurioitunut. Ota yhteys tukinumeroomme puhelimitse (+358 45 1234 762, ma-pe 
09:00-16:00) tai laita sähköpostia osoitteeseen ”tuki@hehkukiukaat.fi” 
 
Mikäli  kiuas kytkee ja sammuttaa vastuksia jatkuvasti, kun mitattu lämpötila on 
sama kuin asetettu lämpötila, on parametrien E3 eli päällekytkennän lämpötilaero 
liian pieni. Tämän arvon tulee olla vähintään 2 astetta. 
 
Jos kiukaan ohjaimen näytöt on sammuneet, tarkasta ensin kiukaan sulakkeet 
sulake taululta. Mikäli ne ovat ehyet, tarkasta kiukaan alla oleva sulake. 
(kiuas pitää tyhjentää kivistä ja kaataa kyljelleen). Sulakepesä aukeaa meisselillä 
kääntämällä ja sisällä on 5 x 20 kokoinen 5A lasiputkisulake. Mikäli kaikki sulakkeet 
ovat ehjiä, ota yhteyttä tukinumeroomme puhelimitse (+358 45 1234 762, ma-pe 
09:00-16:00) tai laita sähköpostia osoitteeseen ”tuki@hehkukiukaat.fi” 
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Säädettävät asetukset 
Kiukaan parametrien muuttaminen. Älä muuta näitä arvoja ilman syytä. 
Pidä nuolialasnäppäintä (D) ja Time Set näppäintä (F) yhtä aikaa pohjassa kuuden 
sekunnin ajan. Tällöin näytölle tulee E1 ja näyttö vilkkuu. 
Painamalla uudelleen näppäintä F (Time Set), pääset seuraavaan asetukseen: E2, 
E3, E4, E5 ja CF 
Painamalla lämpötilasäätönäppäitä A ja B voit muuttaa ko. asetuksen arvoa. 
Asetukset tallettuvat automaattisesti muistiin 6 sekunnin kuluttua viimeisestä 
näppäimen painamisesta. 
 
Säädettävät asetukset: 
 
Parametri Toiminto   Alue  Tehdasasetus 
E1 Alin asetettava lämpötila-arvo Min -45C  0C 
E2 Korkein lämpötila-arvo  110C  110C 
E3 Päällekytkennän lämpötilaero 0,1C - 50C  2C 
E4 Lämmityksen käynnistyksen viive 0 – 10 min  0 min 
E5 Ei käytössä (offset on room temp) -20C – 20C  0C 
CF Lämpötilayksiköt  0=C, 1=F  0 (C) 
 
Kaukosäätimen kaapelin maksimi pituus on 100m.  
Termostaatin valot saadaan kytkettyä pois päältä irrottamalla anturin sisällä oleva 
jumpperi. Katso kytkentäkaavion kuva.  
 
Mikäli asennusvaiheessa ilmenee ongelmia, ottakaa yhteyttä tukinumeroomme 
ylimääräisten asennuskulujen välttämiseksi. Takuu korvaa vain tuotteen 
valmistusviat, ei muita kuluja. 
 
Tehdasasetusten palauttaminen 
Voit palauttaa tehdasasetukset painamalla nuolinäppäimiä (C) ja (D) yhtä aikaa 
kuuden (6) sekuntin ajan. Näytössä käy lukema 888 ja tehdasasetukset palautuvat. 
Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, tarkasta että säädettävät asetukset ovat 
taulukon mukaiset. 
 
 

Vikatilanteessa ota yhteyttä tukinumeroomme 045 123 4762 (ma-pe 
09:00-16:00) tai sähköpostilla tuki@hehkukiukaat.fi  

 


