
YRRE installatsiooni- ja kasutjusjuhend

NB! Kasutusjuhendi järgimine on vajalik garantii kehtimiseks.

NB! Vajalike hooldus ja parandustöid peab teostama professionaalne teenusepakkuja.

Toote kirjeldus:

Pikkus x Laius x Kõrgus – 2350x2290x2640

Kaal 1500kg

YRRE Micro Wood burner

- 1 Mirastar 2x2m klaas

- 3 seina puitkarkass, 1 uks valminud käsitööna just Sauna jaoks, lukk 3 võtmega

- Keris HUUM Wood

- Sisemine laudis paigaldatud

- Lava paigaldatud

- Valgustus lava seljatoel, koos lülitiga

- 2 ventilatsiooniava õhu liikumiseks

- Korstnakomplekt roostevabast terasest kõrge kvaliteediga, puhastusluugiga, ilma siibrita

- Seinad ja lava on töödeldud puiduhooldusvahendiga kergemaks hooldamiseks

- Põrandas on vee äravoolu trapp, üleliigse leilivee jaoks

- Vihamvee äravool, integreeritud fassaadi

Paigaldusjuhised:

YRRE Micro paigalduseks on vajalik minimaalselt 4 vundamendi posti igas nurgas, konstruktsiooni

toetamas.  Vundamendi gabariit 2280x2213. Kõval aluspinnasel võib kasutada kergplokke.

Peale laadimist tuleb eemaldada paigalduskonksud ja sulgeda luugid. Luugid peavad olema lõpuni

keeratud aga ilma pingutust vajava jõuta. Korkide vahele ja ümber ei tohi paigaldada mitte ühtki asja.

Korkide külge ei tohi midagi kinnitada. Konksude tagatisraha vabastamiseks, vajalik konksud saata

Müüjale -  Aadressile Kalevi 81-4, Tartu.

Elektriühendus on 8A 1 faasise kiirpistikuga hoonest kaabliga 5m pikk.

Kerisesse tuleb lisaks osta ja paigaldada kerisekivid.

Ukse kohale paigaldada kas meie müüdav lisatoode „Varikatus“ või valmistada kohapeal ukse kohale

varikatus, takistamaks uksele vihmavee langemist. Ilma varikatuseta uksele garantii ei kehti.

Hooldus ja kasutusjuhised:

Sauna kütmine:



Kerist tuleb kütta vastavalt tootja kasutusjuhendile.

Kerist kütte pannes, soovitame jätta hoone uks irvakile kuni tuli kerises süttib.

Sauna kasutamine:

YRRE Saunamajad on valmistatud kvaliteetsest materjalist ja korralikult soojustatud. Sauna läheb

soojaks ka kõige külmemal ilmal, millal kõik teised välisaunad ootavad õnnetult soojemaid ilmasid

kasutamiseks. Sauna soovituslik kasutustemperatuur on vahemikus 65-85 kraadi Celsiuse järgi.

Sauna kasutamisel on tungivalt soovituslik visata keristele vett (leili). Leili võib visata, kui vesi kerisele

jõudes aurustub ehk kivid on kuumad. Vee viskamisega peab olema hoolikas, kui kivid hakkavad

jahtuma ( tuli kerises kustunud), tuleks peatada vee viskamine ja kütta kivid uuesti kuumaks.

Peale sauna kasutamist on vajalik kerisesse lisada viimased halud, et kütta ahi ja ruum kuivaks.

Sauna ei tohi jätta peale kasutamist märjalt seisma. Saun on ehitatud järgides kõiki ehitusstandardeid

märjale ruumile. Märja ruumi põrand võib olla märg kuid mitte alaliselt. Sellega seoses on vajalik

põranda kuivatamine sauna kasutamise lõpetamise järel. Tuleb arvestada külmadel ilmadel

temperatuuri vahega ja puhastada ka ukse ava veest, lumest ja jääst peale kasutamist.

Tühjenda kerise tuharesti iga kütmise eel.

Vaheta kerise kive 1 kord aastas.

Puhasta kerise ja lava pindu regulaarselt.

Kord aastas on vajalik korstnapühkimine.

Puitfassaadi hooldada vastavalt asukoha eripärast tingitud vajadusele. Puitfassaade võib olla vajalik

asukohast hooldada lausa iga aasta, jälgida ilmastike mõjusid ja hooldada õigeaegselt. Hoone on

töödeldud Villa Lasur pruuni tooniks pinnatöötlusainet.

Garantii

Garantii on 2 aastat tootja poolsetele vigadele üleandmise kuupäevast.

Garantii kehtib vaid sauna ostnud esmasele kliendile, ei kehti edasimüügil


