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1. A használati útmutatóról 

Olvassa el figyelmesen a telepítésre és a használatra vonatkozó utasításokat, 

és tartsa azokat a készüléktől elérhető helyen. Ez biztosítja, hogy bármikor 

hivatkozhasson a biztonsággal és a működéssel kapcsolatos információkra. 
 

A figyelmeztető értesítésekhez használt szimbólumok 
A telepítési és használati útmutatóban egy tevékenység melletti figyelmeztető 
jelzés jelzi, hogy ez a tevékenység kockázatot jelent. Mindig tartsa be a 
figyelmeztetéseket. Ez megakadályozza az anyagi károkat és a sérüléseket, 
amelyek a legrosszabb esetben végzetes lehet. 

A figyelmeztető értesítések kulcsszavakat tartalmaznak, amelyek a következő 
jelentéssel bírnak: 

 
 

VESZÉLY! 

 Súlyos vagy halálos sérülések következhetnek be, ha ezt a 
figyelmeztető figyelmeztetést nem tartják be. 

HU 
 

 FIGYELEM! 

Súlyos vagy halálos sérülések következhetnek be, ha ezt a 
figyelmeztető figyelmeztetést nem tartják be. 

 
 

 
 

 VIGYÁZAT! 

Kisebb sérülések következhetnek be, ha ezt a figyelmeztető 
figyelmeztetést nem tartják be. 

 
 

 
 

JEGYZET! 

Ez a kulcsszó figyelmeztetés arra, hogy anyagi károkat okozhat. 
 

 

 

Egyéb szimbólumok 

  Ez a szimbólum tippeket és hasznos információkat jelent. 

 
Olvassa el a kezelési útmutatót. 
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2. Fontos információk az Ön biztonsága 
érdekében 

A távindító rendszert a vonatkozó biztonsági szabályoknak és 
előírásoknak megfelelően állítottuk elő. Használat közben 
azonban veszélyek merülhetnek fel. Ezért tartsa be az alábbi 
fejezetekben található biztonsági előírásokat és a különleges 
figyelmeztetéseket. 

 

2.1. Rendeltetésszerű használat 

A távindító rendszer lehetővé teszi a szauna vezérlőegység távoli 
indítási funkciójának aktiválását olyan eszközök segítségével, 
mint például okostelefon, táblagép, Alexa, Google Home stb. A 
távoli indító rendszert csak olyan szaunafűtés aktiválására lehet 
használni, amely teljesíti az EN 60335-2-53 szabvány 19.101 
szakaszában leírt tűzbiztonsági követelményeket! 

Alternatív megoldásaként egy HARVIA vészleállító keretet kell 
felszerelni a fűtőberendezés fölé vagy adott esetben az 
ajtóérintkező kapcsolóba. 

Bármely, ezt a határt meghaladó felhasználás nem megfelelő 
felhasználásnak minősül. A nem megfelelő használat károsíthatja 
a terméket, a szauna kigyulladásához vezethet, továbbá súlyos 
sérüléseket vagy halált okozhat. 

 

2.2. Biztonsági információk 

• A beszerelést csak szakképzett villanyszerelő vagy hasonló 
képzettségű személy végezheti. 

• A szauna vezérlőegység telepítését és csatlakoztatását csak 
akkor szabad elvégezni, ha az áramellátást lekapcsolták. 

• Vegye figyelembe a telepítés helyén érvényes előírásokat is. 

• A készüléket 8 éven aluli gyermekek nem használhatják. 
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• A készüléke a 8 évesnél idősebb gyermekek, korlátozott 
pszichológiai, szenzoros vagy mentális képességekkel 
rendelkező személyek, vagy tapasztalat / ismeretek nélküli 
személyek a következő feltételek mellett használhatják: 

- Felügyelet alatt vannak. 
- Megmutatták nekik, hogyan kell biztonságosan használni 

az eszközt, és tisztában vannak az esetleges 
veszélyekkel. 

• A szaunavezérlő bekapcsolása előtt győződjön meg arról, 
hogy nem helyeztek tűzveszélyes tárgyakat a kályhára. 

• Egészségügyi okokból ne használja a szaunát alkohol, 
gyógyszer vagy drogok hatása alatt. 

• Saját biztonsága érdekében konzultáljon a szállítóval olyan 
problémák esetén, amelyeket a telepítési útmutató nem 
részletez részletesebben. 
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3. Termékleírás 

3.1. A doboz tartalma 

● Távindító rendszer 

● Rövid utasítások 

 

3.2. A termék jellemzői 

A távindító rendszer lehetővé teszi a szauna vezérlőegység távindítási 

funkciójának aktiválását olyan eszközök segítségével, mint például okostelefon, 
táblagép, Alexa, Google Home stb. 

Kompatibilis szaunavezérlő egységek: 

• Xenio 

• Xafir 

• Pro sorozat 

A működéshez egy alkalmazás szükséges, amely ingyenesen elérhető az 

Android (Google Play Store) és az IOS (App Store) áruházakban. Az üzembe 

helyezés feltétele a kályha fölé szerelt vészleállító keret, vagy ajtókapcsoló 

megléte! 

 

4. Telepítés 

A telepítés során vegye figyelembe a 12. oldalon található műszaki adatokat: 

●  A távindító rendszer IP65 

védettségi osztályba tartozik. 

●  A környezeti hőmérsékletnek –40 °C 

és +40 °C között kell lennie. 

●  A kábeleknek 150 °C-ig hőállónak 

kell lenniük, ha azokat a kabin 

falában vezetik (az áramellátást 

szilikonkábel segítségével bővítsék). 
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m
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5. Csatlakozási ábra 

Vegye figyelembe a következő pontokat, amikor a tápegységet a szauna 
vezérlőegységéhez csatlakoztatja: 

● A szaunavezérlőn csak akkor szabad munkát végezni, ha az áramellátást 
lekapcsolták. 

● Vegye figyelembe az adott szaunavezérlő egység összeszerelési 
utasítását. 

 
 

FIGYELEM!! 

A készülék károsodása! 

Az APP és a beállítások telepítését (lásd: „6. Üzembe helyezés” és „7. 
Üzemeltetés”) a szaunavezérlő bekapcsolása előtt be kell fejezni. 

 
 

 

fekete – ST1 .................. 1 

barna – L1, L3 ............. 2 EN 

szürke – N ....................... 3 

piros – S, X14 (távindítás) 4 

piros – B, X15 (távindítás) 5 
 

 
 

  Távolítsa el az előre felszerelt kábelvégeket, a használt vezérlőtől 

függően. 

A 4. és 5.: 

● Polaritás nem releváns 

● Ha ajtónyitás érzékelővel használja, vegye figyelembe annak 

útmutatásait 
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5.1. Csatlakozás a Xenio CX110C-hez, Xafir CS110C-hez 

 

 
54 32 1 

 

 

5.2. Csatlakozás a Xenio CX170, Xafir CS170-hez 
 

 
54 3 21 

 
 

5.3. Csatlakozás a Pro sorozathoz (Pro B2/3, Pro C2/3, Pro D) 
 
 

 
1 2 3 45 

 

Az üzembe helyezés feltétele a kályha fölé szerelt vészleállító keret, vagy 

ajtókapcsoló megléte! 
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6. Üzembe helyezés 

Az összes kábel csatlakoztatását követően a távindító rendszer használatra kész. 
 

Az eszközöknek (mobiltelefon és távindító rendszer) ugyanabban a hálózatban 

kell lennie. 
 

 

FIGYELEM!! 

A készülék károsodása! 

A „6. Üzembe helyezés” és „7. Működés” indítása előtt ellenőrizze, hogy az 

egységek feszültség alatt vannak-e – a szaunavezérlőt azonban ki kell 

kapcsolni! 
 

 

 

● Nyissa meg a Play Áruházat, és telepítse a „Shelly Cloud” alkalmazást. 

                                                                           

 

• A megnyitás után hajtsa végre a következő lépéseket: 
- Válasszon nyelvet 
- Új felhasználó (fiók) létrehozása 

Erősítse meg az általános feltételeket 
- Írja be az email címét 

 

   Legyen óvatos, amikor megadja e-mail címét regisztrációkor, 
mivel erre szükség lesz amennyiben elfelejti a jelszavát. 

 

- Állítsa be a jelszót 
 

 Ha elfelejtette jelszavát, egyszerűen írja be a regisztrációkor 

használt e-mail címet. Ezután utasításokat kap a jelszó 

megváltoztatásához. 
 

- Válassza a „Felhasználói fiók létrehozása” lehetőséget (az 
első telepítéskor) 
vagy „Van fiókom”. 
Megjelenik egy megerősítés, hogy ez megtörtént. 
Most jelentkezzen be jelszavával, és fogadja el az általános 
működési feltételeket. 
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7. Üzemeltetés 
 

A regisztráció után hozzon létre egy szobát. 
A nevezze el szobát (pl. szauna), és rendeljen hozzá egy képet a szobához. A 
galériából származó fotó felhasználható képként. 

 

  
 

Nyomja meg az Eszköz hozzáadása gombot, és kezdje el az új eszköz keresését. 
 

  

Kövesse az eszköz utasításait (engedélyezze a hely hozzáférést, válassza a 

WiFi lehetőséget, írja be a jelszót, stb.). Az eszközöknek (mobiltelefon és 

távindító rendszer) ugyanabban a hálózatban kell lennie. 
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FIGYELEM: A folyamat körülbelül 1 percig tart! -> Megjelenik az eszköz. 
 

Válasszon eszközt. 
 

 
 

Válasszon nevet/képey Csatlakoztassa az eszközt a felhővel 

Példa  
 
 
 
 
 

 

 

A Be/Ki gomb színes kör segítségével jelzi az üzemállapotot, még akkor is, ha a 

helyszíni szauna vezérlőegységet be-/kikapcsolják. 
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8. Karbantartás 

A készülék nem igényel karbantartást. 
 

9. Ártalmatlanítás 
• Kérjük, a csomagolóanyagokat a hatályos hulladékkezelési 

előírásoknak megfelelően dobja ki. 

• A használt egységek újrahasznosítható anyagokat és veszélyes 

anyagokat tartalmaznak. Ezért ne dobja ki a használt egységet 

háztartási hulladékkal, hanem inkább a helyi előírások szerint. 
 

 

10. Műszaki adatok 

Környezeti feltételek 
 

Környezeti hőmérséklet: -40 °C-tól +40 °C-ig 

Védettségi osztály 
((fröccsenő víz ellen védett): IP 65 

 

Tápegység 
 

Méretek: 85 x 92 x 40 mm 

Üzemfeszültség: 230 V 50/60 Hz AC 

 
Csatlakozó kábelek 

 

Tápegység: 1.5 m - 3 x 1.5 mm² 

Távindító jelző vonal: 1.5 m - 2 x 0.5 mm², szilikon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


