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1. BESKRIVNING
1.1. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH
BESTÄMMELSER
Tack för att du valt en styrenhet av högsta kvalitet från sentiotec. Produkten
har godkänts av tyska TÜV. Följande normer måste beaktas vid användning av
denna produkt:
•
•
•

DIN EN60335-2-53
DIN EN60335-1
EG 60335-2-53 Symboler och varningar
VARNING:
Om anvisningarna inte följs föreligger risk för svåra personskador eller
till och med skador med dödlig utgång.
AKTA:
Om anvisningarna inte följs föreligger risk för lätta till medelsvåra personeller sakskador.
TIPS:
Användningstips och nyttig information.

Förvara denna monterings- och bruksanvisning på ett säkert ställe nära
manöverreglaget.
•

Felaktig montering kan medföra brandrisk!

•

Endast en behörig elektriker får utföra den elektriska installationen.

•

Anslutningen måste utföras enligt anslutningsschemat.

•

Innan manöverreglaget börjar användas måste du kontrollera att alla
anslutningar sitter ordentligt.

•

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar motsvarande
erfarenhet och/eller kunskap (inklusive barn), såvida de inte övervakas
av en person som ansvarar för deras säkerhet.

•

Barn ska hållas under uppsikt för att förhindra att de leker med produkten.
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•

Produkten är inte avsedd att användas för direkt styrning av bastuaggregat!
Brandrisk!

•

Förvara denna monterings- och bruksanvisning på ett säkert ställe nära
styrenheten.

•

Observera även de särskilda säkerhetsanvisningDe olika kretsarna
(temperaturgivarkrets resp. temperaturbegränsningskrets) identifieras
med olika markeringar på givarledningarna.arna i de olika kapitlen.

•

Om det uppstår problem som inte beskrivs tillräckligt detaljerat i
bruksanvisningen, vänd dig, för din egen säkerhets skull, till leverantören/
återförsäljaren.

•

Av säkerhetsskäl får inga egenhändiga ändringar eller modifieringar av
styrenheten utföras.

•

Läs monterings- och bruksanvisningen noggrant innan du monterar
produkten.

•

På så sätt kan du dra nytta av produkten till fullo och även förebygga skador.

•

Bruksanvisningarna för de kombinerbara produkterna i wave.com4-serien
ska observeras (del av denna bruksanvisning).

•

Styrenheten wave.com4 får endast anslutas om anvisningarna i denna
bruksanvisning följs till fullo! Använd enbart medföljande originalkablar och
originaldelar. Endast vid användning av dessa kablar kan vi garantera att
alla relevanta krav uppfylls (ledararea, isolering, temperaturklass o.s.v.).

•

Med förbehåll för tekniska ändringar.

SV
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1.2. ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING
Styrenheten ska endast användas för reglering av bastuugnar. Denna produkt
är en styrenhet för bastu som har följande funktioner:
•

Reglering av bastuugnar på upp till 9 KW

•

På-avslagning/dimning av bastubelysning

•

(Tillbehör: reglering av förångare)

•

(Tillbehör: reglering av fläkt)

För vanlig användning (= finsk bastu) behöver man förutom baspaketet
(wave.com4-effektenhet med manöverreglage, givare och kabel) en bastukabin
och en bastuugn.
Bild 1: Manöverreglage

Bild 2: Wave.com4 effektenhet

VARNING:
Vid installationen av komponenterna och deras kablar måste anvisningarna
i installationsanvisningen följas!
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1.3. REGLAGE OCH INDIKATORER
Manöverreglaget är utformat på följande sätt:

wave.com4

1
a
9
8
7
6

2
3
MODE

4
5

1 Display (sjusegmentsdisplay med 3 siffror)

6 Plus

2 Indikatorlampa: Belysning

7 Läge (inställningar)

3 Indikatorlampa: Ånga

8 Indikatorlampa: Standby

4 På/Av

9 Indikatorlampa: Temperatur

5 Minus

a Indikatorlampa: Timer

WORLD OF WELLNESS
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1.4. ARBETSSÄTT
Styrenheten är redo att användas när alla monteringsarbeten har slutförts. När
styrenheten kopplas till elnätet startar ett självtest där alla lysdioder tänds. Därefter
övergår styrenheten till standby-läget och lysdioden 8 tänds. Tryck på 4 för
att aktivera styrenheten.
Styrenheten startar, den inre belysningen aktiveras.
Styrenheten Wave.com4 reglerar temperaturen inuti bastun. När den inställda
temperaturen har uppnåtts stängs värmestavar i bastuugnen av. Därefter aktiveras
med jämna mellanrum värmestavar för att kunna upprätthålla den inställda
temperaturen.
Styrenhetens gångtid kan ställas in. När den inställda gångtiden har löpt ut hörs
en ljudsignal.
Vid varje start av styrenheten Wave.com4 används de parametrar som senast valts:
•
•
•

Inställd temperatur
Gångtid
Ljusstyrka (belysning i bastukabin)

Följande tabell ger information om vilka produkter som kan användas för
vilken drifttyp.
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Finsk bastu

Klimat/kombidrift

WC4-B-L +
WC4-B-x**

Ja

Nej

WC4-B-L +
WC4-B-x** +
WC4-H-PCB +
WC4-H-F2

Ja*

Ja- klockad ångbastu

WC4-B-L +
WC4-B-x** +
WC4-H-PCB +
WC4-H-H

Ja

Ja

WC4-B-L +
WC4-B-x** +
WC4-H-PCB +
WC4-H-F2+
WC4-H-H

Ja*

Ja*

WC4-B-TCH+
WC4-B-L (> V17.3)+
WC4-H-PCB +
WC4-H-F2+
D-givare

Ja

Ja- klockad ångbastu

WC4-B-TCH+
WC4-B-L (> V17.3) +
WC4-H-PCB +
WC4-H-H

Ja

Ja

WC4-B-TCH+
WC4-B-L (> V.17.3) +
WC4-H-PCB +
WC4-H-F2+
WC4-H-

Ja

Ja

*

Om temperaturen i bastun ska kunna mätas och visas så noggrant som möjligt
finns de komponenter som behövs för detta tillgängliga som tillbehör.

**x

Färg på manöverreglaget:

M

Mörkt trä

L

Ljust trä

S

Svart

V

Vit

SV
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1.5. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Ugnsstyrenhet för bastukabin!
VARNING:
Styrenheten Wave.com4 får endast användas med tillbehör som godkänts
för respektive användning!

1.6. ÖVERSIKT/RENGÖRING
Effektenhet Wave.com4:

Bild 3: Wave.com4 basmodul

Elektronisk styrenhet för bastuugnar.
Den μ-processorstyrda effektdelen
kan användas för att ställa in temperaturer på mellan 30 °C och 110 °C.
Effektdelen kan även användas för
att driva en ångpelare med örtaromer.
Effektdelen reglerar temperaturen
och bastukabinbelysningen, som
även kan dimmas.
Ett elektroniskt tidur med summer
som påminner dig om att hälla vatten
på stenarna ersätter timglaset.
Fukt regleras med expansionsmodulen (tillbehör). Som tillbehör kan
även en styrmodul för färglampor
integreras. Bryteffekt: Max. 9 kW.

Rengöring av yttre hölje: 1 x varje år
Effektenheten Wave.com4 är med andra ord helt underhållsfri.
Får inte öppnas! Vid alla arbeten på styrenheten måste strömtillförseln till
effektenheten brytas helt och frånskiljas allpoligt.
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VARNING:
Använd en mjuk, torr trasa och torka av höljet (utanpå) från damm och
liknande.
VARNING:
Endast behöriga elektriker får utföra underhållsarbeten på effektdelen
Wave.com4.
Manöverreglage

Sjusegmentsdisplay

Inmatnings- och displaymodulen med
membrantangentbord-indikator är försedd men
en sjusegmentsdisplay. Manöverreglaget ansluts
till basmodulen med hjälp av RJ10 4/4.

Manöverreglage

Rengöring av frontskyddet:

Frontskydd

1. Bryt helt strömförseln till styrenheten wave.
com4 och frånskilj allpoligt
2. Demontera inga komponenter till styrenheten
Wave.com4
3. Använd en torr trasa eller en lätt fuktad trasa
med tvålvatten för att försiktigt torka av frontskyddet (se Bild 4).

Bild 4: Beskrivning
manöverreglage

TIPS:
Välj rengöringsintervall som motsvarar hur smutsig enheten är.
VARNING:
Rengör aldrig själv baksidan och det bakomliggande kretskortet!
TIPS:
Om du är osäker, kontakta behörig elektriker.
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1.7. LEVERANSOMFATTNING
Basmodulen Wave.com4 levereras med följande:
•
•
•

Wave.com4 effektenhet
Wave.com4 manöverreglage inkl. datakabel RJ10 4/4
Wave.com4 ugnstemperaturgivare med termosäkring 139 °C inkl.
givarledningar

1.8. PROGRAMVARA
Alla Wave.com4-komponenter som ansluts på bussen måste motsvara
produktionsstatus december 2011.
TIPS:
Programvaran kan endast uppdateras på fabriken!

2. MONTERING AV KOMPONENTER

Montera styrenheten wave.com4 för bastu endast med
en vanlig skruvmejsel och inte med en batteridriven
skruvdragare.
Vi övertar inget ansvar för skador som kan härledas till
felaktigt utförd montering.

Bild 5: Monteringshänvisning Wave.com4 styrenhet
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2.1. MONTERING AV EFFEKTDELEN WC4-B-L
Montera helst effektdelen Wave.com4 på bastukabinens tak där samtliga ledningar
och kablar bör löpa samman.
•

Öppna höljet genom att lossa lockets skruvförband.

•

Avlägsna locket på effektenheten Wave.com4.

•

Du kan fästa effektenheten Wave.com4
på marken vid något
av chassits 4 hörn

Exteriör
wave.com4
effektenhet

wave.com4
Manöverreglage

Bild 6: Anslutning av Wave.com4 effektenhet

SV
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2.2. DRAGNING AV GIVARLEDNINGAR
OBS:
Givarledningar och elkablar får inte dras tillsammans!
OBS:
Observera även tekniska regleringar (normer) gällande detta!
OBS:
Av säkerhetsskäl ska givarledningarna dras noggrant!
TIPS:
För bästa möjliga klimat i bastun ska givarledningarna dras noggrant!

Bild 7: Dragning av givarledningar
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2.3. INSTALLATION AV GIVARE
Montering av ugnsgivare

Bild 8: Montering av ugnsgivare

U g n s g i v a r e n
(4-ledare) består av en
temperaturgivare och en
termosäkring (smältsäkring).
Givarhöljet i trä (tillbehör finns även i asp) monteras
i bastukabinens tak över
bastuugnen. Avstånden
som måste observeras
finns på Bild 8 och Bild
9. Observera även att vid
bastukabiner på upp till
2 x 2 m måste avståndet till
kabinens vägg vara 19 cm,
vid större kabiner måste
avståndet vara 35 cm,
förutsatt att inga andra mått
uttryckligen anges i
anvisningarna till kabinen!
Borra igenom kabinens tak
enligt Bild 8 med en 8 mm
borr. Dra givarens ledningar
genom hålet som nyss borrats.
Givarhölje

Bastuns tak, genomborrat i mitten
av en profilbräda
Säkerhetstemperaturvakt
Klämma
Klämma
Klämma
Klämma
Temperaturgivare

När givarens ledningar dras,
se till att inga ledningar skadas
(silikonledningar är känsliga
och kan lätt skadas)!
De olika kretsarna (temperaturgivarkrets resp. temperaturbegränsningskrets) identifieras med olika markeringar
på givarledningarna!

Bild 9: Ditsättning av ugnsgivare
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Montering av ånggivare
(tillbehör: endast WC4-H-PCB)
Montera ånggivaren WC4-H-H (3 ledare) i mitten på den sidovägg som befinner
sig längst bort från ugnen. Monteringshöjd: ca 1,5 m (se Bild 10 och Bild 11).
Även här ska givarledningarna dras genom kabinens vägg.

Bänkgivare

Fuktgivare

Bild 10: Montering av ånggivare
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Montering av bänkgivare
Bänkgivaren (2 ledare) fästs i taket ovanför den bakre liggbänken (se Bild 11).
Borra igenom kabinens tak enligt Bild 9 med en 8 mm borr. Dra givarens ledningar
genom hålet som nyss borrats.

TIPS:
När givarens ledningar dras, se till att inga ledningar skadas!

Bänkgivare

Fuktgivare
Ugnsgivare

Bild 11: Montering av bänkgivare
TIPS:
De olika kretsarna (temperaturgivarkrets resp. temperaturbegränsningskrets)
identifieras med olika markeringar på givarledningarna.
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2.4. MONTERING AV BELSYNING
När belysningen installeras måste man se till att den monteras så långt bort som
möjligt från bastuugnen (helst i det motsatta hörnet).
OBS:
Bastubelysningen måste motsvara skyddsklassen ”stänkvattenskyddad”.
OBS:
Bastubelysningen måste klara av temperaturer på upp till 140 °C!

TIPS:
Du kan ansluta kabinbelysningen på effektenheten till
Wave.com4-styrenheten.

2.5. MONTERING AV MANÖVERPANELEN
Använd en vanlig hålsåg med
en diameter på Ø 70 mm vid
monteringen av manöverreglaget. Den inre indikatorn monteras på kabinväggen i slutet av
kabelkanalen.

Interiör

wave.com4
Manöverreglage

Bild 12: Montering av manöverreglaget
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OBS:
Borra inte längre än till isoleringsmaterialet vid borrning i kabinens vägg!
OBS:
RJ10 4/4 får endast löpa mellan den yttre och inre träpanelen
till effektenheten!
OBS:
Avlägsna aldrig skyddskåpan av plast på manöverpanelens baksida!

OBS:
Wave.com4-manöverreglaget är avsett för att monteras på kabinens inre
resp. yttre sida (måste motsvara omgivningsparametrarna enligt tekniska
data i denna bruksanvisning)!
TIPS:
Fäst manöverreglaget på kabinens vägg med hjälp av de medföljande
skruvarna.

2.6. SLUTMONTERING (KOMPONENTER OCH LEDNINGAR)
När alla ledningar har dragits ska komponenterna anslutas till varandra. När
detta görs ska alla anvisningar i denna bruksanvisning följas mycket noggrant
(observera elschemat i denna bruksanvisning!).
OBS:
Innan du ansluter fler moduler med Wave.com4-styrenheten, kontrollera först om effektenheten och de tillhörande ledningarna är korrekt
installerade!

WORLD OF WELLNESS
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3. ANVÄNDNING I BASTU
3.1. ÄNDRING AV SPRÅK
Följande språk kan väljas:
•
•
•
•
•

Tyska
Engelska
Italienska
Flamländska
Franska

Styrenheten måste vara i standby-läget (symbolen 8 tänds).
Gör som följande för att ändra språk:
Tryck in knapparna 5 och 4 och håll dem nedtryckta. Du kommer till menyn
för automatisk avstängning. Använd 7 för att komma till språkmenyn. Använd
knapparna 5 och 6 för att välja. Bekräfta med 7.
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3.2. PÅSLAGNING
Styrenheten måste vara ansluten till strömnätet.
Den vänstra symbolen 8 tänds och lyser konstant. Tänds även symbolen a är
automatisk påslagning och timingfunktion/tidsstyrning (programmering, se 3.11 i
denna bruksanvisning) aktiva och styrenheten aktiveras efter den tid som visas.
Tryck på 4 för att aktivera styrenheten. Belysningen som anslutits till styrenheten
tänds. Därefter måste du välja drifttyp (se punkt 3.3. i denna bruksanvisning).

3.3. VÄLJA DRIFTTYP
Efter påslagning (se punkt 3.2 för detta manöverreglage), använd knapparna
5 och 6 för att välja något av följande lägen:
”Ång” = Ångbastu:
•

Klockad ångbastu:
Med läget klockad ångbastu används ingen ånggivare (reglering efter
fuktprocent). I detta driftläge kan du själv välja hur mycket ånga du vill
använda (0 till 99). Läget för klockad ångbastu aktiveras med en D-givare.
D-givaren finns tillgänglig som tillbehör (vänd dig till din bastuåterförsäljare).

•

Standard-ångbastu:
Med läget standard-ångbastu används en ånggivare (reglering
efter fuktprocent).

TIPS:
För att kunna använda läget för klockad ångbastu måste komponenterna
WC4-H-PCB, WC4-H-F2 och D-givare (tillbehör) användas!
TIPS:
För att kunna använda läget för standard-ångbastu måste komponenterna
WC4-H-PCB, (WC4-H-F2) och WC4-H-H (tillbehör) användas!
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OBS:
För detta, se diagrammet nedan (fukt/temperatur,
uppfyller EN60335-2-53).
100
90
80

fukt

Feuchte

70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

temperatur
Temp
Bild 13: Diagram, fukt/temperatur

”FIN” = Finsk (torr) bastu
Bekräfta med 4. Temperatursymbolen 9 tänds. Styrenhetens startas nu med
de senast utförda konfigurationerna (se punkt 1.4 i denna bruksanvisning) eller
med standardvärden (fabriksinställningar) och påbörjar sedan uppvärmningen
med den aktuella drifttypens senaste inställningar.
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3.4. WAVE.COM4 - STANDARDINSTÄLLNINGAR
Drifttyp:

FIN

AutoDisplay:

AV

Fjärrstart:

AV

Timer-ljudsignal:

PÅ

Ljudsignal-fyll på vatten: AV
Börtemperatur:
FIN

75 °C

ÅNG

50 %

Temperaturkorrigering:

0 °C

Fuktkorrigering:

0%

Eftertorkningsprogram:
Börtemperatur:

80 °C

Torktid:

Värme + fläkt [15 minuter]
Fläkt [15 minuter]

Påslagningstid (max.):

4 timmar

Automatisk påslagning:

1 timme
AV

3.5. INSTÄLLNING AV TEMPERATUR
Använd 7 för att byta till symbolen 9 och ställ in önskad temperatur med
5 och 6. Efter ca 3 sek (utan att trycka på fler knappar) visar styrenheten
automatiskt den tidigare displayen (är-temperatur).
Möjligt temperaturområde: FIN < 110 °C
ÅNG < 70 °C

WORLD OF WELLNESS
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OBS:
Området ändras när ett korrigeringsvärde anges för temperaturen
(se “Temperaturkorrigering” på sidan 27). Efter att bastuugnen
har slagits på höjs värmen tills den angivna temperaturen har uppnåtts.
Fläkt
Tryck på 6 och därefter på 4 för att starta fläkten (ångbastuuppgradering).
Tryck på knappen 5 och därefter på 4 för att stänga av fläkten igen.

TIPS:
Fläkten kan endast slås på och stängas av i temperaturinställningsläget!

3.6. ECO-LÄGE (LÄGE FÖR ENERGISNÅL DRIFT)
Det nya ECO-läget hjälper dig att sänka energikostnaderna! Nu kan du unna dig
en paus under bastubadandet! Styrenheten Wave.com4 med ECO-funktion gör
att temperaturen i kabinen kan vara densamma efter pausen som den var före.
Följande funktioner är möjliga:
•
•
•

ECO20 för en bastupaus på 20 minuter
ECO20 för en bastupaus på 40 minuter
ECO20 för en bastupaus på 60 minuter

Gör som följande för att aktivera ECO-läget:
Gå till menyn för att ställa in temperaturen (se punkt 3.5 i denna bruksanvisning).
När du är i menyn Temperaturinställning, tryck in knapparna 5 och 6 länge
(= håll knapparna 5 och 6 nedtryckta). Använd knapparna 5 och 6 för
att välja. Bekräfta med 7.
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3.7. ELEKTRONISKT TIMGLAS
Använd 7 för att byta till symbolen a (tidsintervall, elektroniskt timglas) och ställ
in önskat intervall med 5 och 6. Timglaset indikerar med hjälp av en ljudsignal
(en summer är integrerad i effektenheten) att den inställda intervallen (löptid) har
löpt ut. Ljudsignalen kan stängas av (för detta, se punkten “Programmering av
ljudsignal” på sidan 29 i denna bruksanvisning).

3.8. DIMMA BELYSNING
Använd 7 för att byta till symbolen 2 (ljusstyrka) och ställ in ljusstyrkan med
5 och 6.
•

Tryck kort på knappen 5 för att stänga av belysningen.

•

Tryck långt på knappen 6 för att slå på belysningen igen (dimning 0 %).

•

Tryck på 6 eller 5 och håll knappen nedtryckt för att dimma
belysningen (effekt).

3.9. INSTÄLLNING AV FUKTHALT (TILLBEHÖR: WC4-H-PCB)
Använd 7 för att byta till symbolen 3 (faktisk fukthalt eller önskad fukthalt)
och ställ in önskad fukthalt med 5 och 6.
Efter ca 3 sek (utan att trycka på fler knappar) visar styrenheten automatiskt den
tidigare displayen (är-temperatur).
Ångbastu:
Läget för ångbastu är beroende av temperaturen i bastun. Därför kan läget för
ångbastu användas upp till en temperatur på 70 °C. Möjliga fuktvärden (beroende
på temperaturen i bastun) visas i diagrammet nedan. Observera normkurvan
(se punkt 3.4 i denna bruksanvisning).

OBS:
Vattenförångaren måste utrustas med säkerhetsbrytare vid vattenbrist.
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3.10. AVSTÄNGNING
Tryck på 4 för att komma till urvalsmenyn för driftläge (se punkt 3.3 i denna
bruksanvisning).
Använd 5 och 6 för att komma till menyalternativet AV.
Bekräfta valet med knappen.
Om läget för klimatiserad bastu/ångbastu var aktiverat innan styrenheten Wave.
com4 stängdes av startar styrenheten eftertorkningsprogrammet när AV har valts
(se punkt “Eftertorkningsprogram/fuktkorrigering” på sidan 31. i denna
bruksanvisning). På manöverreglaget visas nu dry (eftertorkningsprogrammet
påbörjas). När eftertorkningsprogrammet är klart (löptid: 2 x 15 minuter) stängs
styrenheten Wave.com4 av automatiskt.
Belysningen i bastukabinen stängs av och symbolen 8 tänds.
OBS:
Bryt därefter strömtillförseln till styrenheten Wave.com4 med hjälp av
strömbrytaren för att förhindra att värme till bastun oavsiktligen slås på
(t.ex. av barn som leker med manöverreglaget)!

3.11. PROGRAMMERING
1. Automatisk påslagning
Aktivera efter användning huvudströmbrytaren som allpoligt bryter strömtillförseln till styrenheten Wave.com4. Symbolen 8 på manöverreglaget tänds.
Tryck samtidigt ned (3 sek) knapparna 6 och 4 för att kunna programmera
automatisk påslagning. Använd nu knapparna 5 och 6 för att ställa in ett
tidsintervall i timmar (1 till 24).
Använd 7 för att komma till inställningsmenyn för drifttyp.
TIPS:
Här väljer du vilken drifttyp som ska startas av styrenheten Wave.com4
efter det tidsintervall som du programmerat.
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Bekräfta med 4.
Automatikfunktionen på styrenheten Wave.com4 är aktiv när symbolerna 8
och a tänds. Manöverreglagets display visar nu kvarvarande tid i timmar tills
styrenheten Wave.com4 startar det driftläge du tidigare programmerat.
Vid strömavbrott eller vid manuell påslagning avaktiveras automatisk påslagning.
2. Automatisk avstängning
Aktivera huvudströmbrytaren som allpoligt bryter strömtillförseln till styrenheten
Wave.com4 efter användning. Symbolen 8 på manöverreglaget tänds.
Tryck samtidigt ned (3 sek) knapparna 5 och 4 för att kunna programmera
automatisk avstängning. Använd nu knapparna 5 och 6 för att ställa in ett
tidsintervall i timmar (1 till 24). Bekräfta med 4.
3. Temperaturkorrigering
För att exakt kunna reglera temperaturen rekommenderar vi att komponenterna
WC4-B-L, WC4- B-F1, WC4-H-PCB och WC4-H-F2 används för finsk bastu!
Du kan korrigera temperaturen som visas. Detta är möjligt inom ett område på
±9 C möjligt. För att göra detta, gör som följande:
TIPS:
Om endast komponenterna WC4-B-L och WC4-B-F1 används för finsk
bastu reglerar styrenheten Wave.com4 endast ugnsgivaren. Den uppmätta
temperaturen över ugnen är inte densamma som temperaturen vid bänken!

TIPS:
Med dessa komponenter kan styrenheten Wave.com4 exakt reglera
temperaturvärden (reglering enligt bänkgivare).
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Använd 7 för att komma till symbolen 9 (termometersymbol). Tryck
in knapparna 5 och 6 och håll dem nedtryckta. Du kommer nu till
temperaturinställningsmenyn.
Tryck samtidigt på 5 och 6 och håll dem nedtryckta minst 3 sekunder och
symbolen blinkar. Tryck därefter ned 7 och 4 och håll dem nedtryckta för
att bekräfta ditt val.
4. Timglas: Ändring av tidsintervall

TIPS:
Som standard är temperaturkorrigeringsvärdet ”0” inställt.
Värde som ställts in av dig här motsvarar

t i bilden nedan.

Bild 14: Temperaturkorrigering
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Använd knappen 7 för att komma till symbolen a (klocksymbol). Tiden (minuter)
som du kan ställa in med 5 och 6 börjar räknas ned. Efter att den angivna
tiden löpt ut hörs en ljudsignal (programmering, se punkt “Programmering av
ljudsignal” på sidan 29 i denna bruksanvisning).
5. Programmering av ljudsignal
Du kan aktivera/avaktivera ljudsignalen (genereras av summern på baskretskortet):
Använd 7 för att komma till klocksymbolen a. Tryck samtidigt ned knapparna
5 och 6 och håll dem nedtryckta minst 3 sekunder för att komma till
inställningsmenyn för programmering av ljudsignalen. Nu visas drifttypens nummer
på manöverreglaget:
Använd 5 och 6 för att komma till önskad drifttyp. Bekräfta urvalet med 7
eller 4.
Värde

Drifttyp

Funktion

0

Tyst

Ingen ljudsignal

1

Timglas (= standard)

Timglas aktivt 1 sek efter tid löpt ut

2

Vattenbrist

Kontinuerlig ljudsignal vid vattenbrist

3

Timglas + vattenbrist

Båda signalerna aktiva

4

Fjärrstyrning

Se punkt 3.12.5a och 5b

5

Fjärrstyrning + timglas

Se punkt 3.12.5a och 5b

5a. Fjärrstart (endast för behörig personal)
Res.5-porten på komponenten WC4-H-PCB är en 230 V-ingång
Både kontinuerlig spänning och impulsspänning (230 V) kan användas (se punkt
3.12.5b i denna bruksanvisning).
OBS:
Du agerar på eget bevåg. Observera även tekniska regleringar (normer)
gällande detta!
TIPS:
Fjärrstart är endast möjlig med kretskortet för ångbastu WC4-H-PCB
(tillbehör).
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OBS:
Fjärrstarten begär porten Res.5 på komponenten WC4-H-PCB. Eftersom denna port bl.a. även används för förångarens vattenbristfunktion
(om kombidrift av bastun önskas), kan ingen fjärrstart ske vid användning
av Res.5 via förångarens vattenbristfunktion.

5b. Programmering av fjärrstart
Om du väljer driftlägena 4 eller 5 kan du göra ännu fler inställningar.
Här kan du ange om styrenheten Wave.com4 ska förbli påslagen om fjärrkontaktspänningen faller bort:
•
•

Påslagning (val = ”På”)
Avstängning (val = ”Av”)

Bekräfta urvalet med 7 eller 4.
6. Display: Automatisk vidarekoppling
Manöverreglagets display kan programmeras till automatisk vidarekoppling. Displayen visar i detta läge omväxlande temperatur [°C], tid [timmar], ljusstyrka [%]
och fukthalt [%], om tillbehörskomponenterna för klimatiserad bastu med hjälp
av styrenheten Wave.com4 används (se punkten 1.3 i denna bruksanvisning).
Använd 7 för att komma till symbolen 2 (ljusstyrka). Tryck samtidigt ned
knapparna 5 och 6 och håll dem nedtryckta minst 3 sekunder för att komma
till inställningsmenyn för autom. vidarekoppling av displayen på manöverreglaget.
Använd 6 eller 5 för att slå på och stänga av den automatiska vidarekopplingen.
Bekräfta urvalet med 7 eller 4.
Dessutom kan följande inställning utföras:
Förutsatt att LED-komponenterna (tillbehör) används (se punkt 1.4 i denna
bruksanvisning) kan du även programmera styrenheten Wave.com4 så att
LED-färglamporna tänds samtidigt som bastukabinens belysning.
•
•

Samtidig användning = ALL
Enskild drift av kabin- och LED-belysning = LED

Bekräfta urvalet med 7 eller 4.
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7. Eftertorkningsprogram/fuktkorrigering
Använd 7 för att komma till symbolen 3 (fuktsymbol). Tryck samtidigt ned
knapparna 5 och 6 och håll dem nedtryckta minst 3 sekunder för att komma
till inställningsmenyn (symbolen 3 blinkar).
Nu kan du använda 5 och 6 för att ställa in korrigeringsvärdet. Du kan korrigera
temperaturen som visas. Detta är möjligt inom ett område på ±9 C möjligt. Som
standard är temperaturkorrigeringsvärdet ”0” inställt.
Använd knappen 7 för att komma vidare. Symbolerna 8 a 3 tänds. Nu
kan du ställa in eftervärme med värme och fläkt (0 till 2 timmar).
TIPS:
Färgrelämodulen kan regleras oberoende av bastukabinens belysning
med hjälp av ett manöverreglage!
TIPS:
Om LED-kretskortet WC4-CL-R/L (tillbehör) är anslutet till WC4-B-L med
en 4- eller 6-polig datakabel (RJ10 4/4 resp. RJ12 6/6) aktiveras LEDfärgbelysningen när bastukabinens belysning stängs av.

Använd knappen 7 för att komma vidare. Symbolerna 8 atänds. Nu kan
du ställa in eftervärme utan värme, men med fläkt (0 till 30 minuter).
Använd knappen 7 för att komma vidare. Symbolen 9 tänds. Nu kan du ställa
in eftervärme i ett intervall på mellan 70 °C och 90 °C.
Bekräfta inställningarna med 4.
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8. Flera manöverreglage på bussen
Gör som följande för att ändra adress:
Dra ur manöverreglagets busskabel/matningskabel. Håll 5 och 6 på det
urkopplade manöverreglaget nedtryckta och sätt i datakabeln i den avsedda
porten på komponenten WC4-B-L. Nu kan du se hur adressen som tilldelats
detta manöverreglage blinkar. Vid användning av flera manöverreglage, ändra
adressen med 5 och 6 (adress 0-3 möjlig). Bekräfta med 7.

TIPS:
Du kan i praktiken ansluta max. 3 manöverreglage och teoretiskt
(Y-adapter RJ12 6/6- tillbehör: WC4-SL-EXT) 4 manöverreglage till
bussen (port RJ10 4/4).
TIPS:
På komponenten WC4-B-L finns 2 utgångar RJ10 4/4 och 1 utgång
RJ12 6/6.
TIPS:
Om flera manöverreglage används måste varje manöverreglage
(max. 3 manöverreglage) tilldelas en bussadress. Adress 0 är standardvärde. Varje enskild adress kan bara användas en gång!

TIPS:
Manöverreglagen för bastu- och färgbelysning har inte samma adresstilldelning! De är helt oberoende av varandra.
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3.12. STYRENHET FÖR BASTU: AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Av säkerhetsskäl stängs styrenheten Wave.com4 av automatiskt av efter 4 timmar
(standard). Avstängningstiden kan dock programmeras om enligt anvisningarna
i punkt “Automatisk avstängning” på sidan 27 i denna bruksanvisning.

3.13. SÄKERHETSAVSTÄNGNING
Styrenheten Wave.com4 är utrustad med en säkerhetsavstängning i form av
en säkerhetstemperaturbegränsare (STB). Denna säkring sitter i ugnsgivarens
givarhus, som är monterad ovanför bastuugnen. Om bastuugnen på grund av
någon typ av defekt inte slås av efter att önskad temperatur uppnåtts, bryter
säkerhetstemperaturbegränsaren automatiskt strömkretsen vid ca 139 °C och
stänger av bastuugnen.

OBS:
Om styrenheten skulle stängas av på ett sådant sätt måste
säkerhetstemperaturbegränsaren bytas ut och en behörig elektriker ska
tillkallas!

3.14. FELÖVERSIKT/FELMEDDELANDEN
Styrenheten Wave.com4 är utrustad med sofistikerad felsökningsmjukvara. När
styrenheten startas utförs ett självtest. Under självtestet och under användning
av styrenheten kontrolleras systemstatus. När felsökningsmjukvaran detekterar
ett fel i systemet stängs styrenheten Wave.com4 av automatiskt.
Alla symboler på manöverreglaget blinkar och ett felnummer visas. Följande
tabell innehåller information om möjliga fel och eventuellt även felens orsak.

SV
TIPS:
Ange felmeddelandet till servicepersonalen. På så sätt kan felet och
därmed även en lösning lättare hittas.
TIPS:
Vid fel kan det eventuellt räcka med en omstart för att åtgärda problemet. För
att göra detta bryt strömtillförseln från nätet allpoligt (stäng av huvudbrytaren).
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Beskrivning

Åtgärd/orsak

-5

Inget manöverreglage anslutet.

Inget manöverreglage är anslutet
eller dålig kontakt.

-10

Inget manöverreglage är längre
Kontrollera kontakten till
anslutet efter det att minst ett
manöverreglaget.
detekterades vid start.

-21

Ugnens temperaturgivare trasig.

Defekt temperaturgivare eller
dålig kontakt.

-22

Kortslutning, ugnstemperaturgivare.

Defekt temperaturgivare eller
kortslutning.

-24

Bänktemperaturgivare trasig.

Defekt temperaturgivare eller
dålig kontakt.

-25

Kortslutning, bänktemperaturgivare.

Defekt temperaturgivare eller
kortslutning.

-26

Fuktgivare trasig.

Defekt fuktgivare eller dåligt/
felaktigt ansluten.

-27

Kortslutning, fuktigvare.

Defekt fuktgivare, dåligt/felaktigt
ansluten eller kortslutning.

-30

Termosäkring defekt.

Defekt ugnsgivare, dålig kontakt
eller termosäkring inte ansluten.
Informera service!

3.15. VISNING AV VERSION
Tryck samtidigt ned 7, 6 och 4 i standby-läget. På manöverreglagets display
visas då effektenhetens mjukvaruversionsnummer i 3 sekunder. Till exempel
visas siffran ”14” på manöverreglagets sjusegmentsdisplay.
Trycker man under denna tid än en gång på 7 visas manöverreglagets
mjukvaruversionsnummer med ett föregående ”P“ (som panel) för att kunna
skilja det från basdelen, t.ex. ”P14”
När tiden har löpt ut återgår displayen till stand-by-läget.
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4. VIKTIG INFORMATION OM INSTALLATION
OBS:
Denna beskrivning levereras med bastukabinens instruktioner!
Följ alla anvisningar för konstruktionen av bastukabinen.
OBS:
Styrenhetens elektroniska anslutning får utföras endast av behöriga
elektriker i enlighet med lokala kraftföretags bestämmelser. Använd
endast originaldelar.
OBS:
Observera att normen EN60335-2- 53, tabell 101 beroende på rummets
storlek avser max. ugnseffekt.
OBS:
Styrenheten får endast anslutas om anvisningarna i dessa anvisningar
följs till fullo!
OBS:
Kontrollera alla elledningar före och efter att de läggs ut och titta efter
skador!
OBS:
Använd enbart medföljande originalkablar och originaldelar. Endast vid
användning av dessa ledningar kan vi garantera att alla relevanta krav
uppfylls (ledararea, isolering, temperaturklass o.s.v.).
OBS:
Låt en behörig elektriker eller serviceföretag byta skadade ledningar/kablar.
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OBS:
sentiotec GmbH övertar inget ansvar för alla skador och följdskador, som
kan härledas till användning av skadade delar eller icke-originaldelar!
OBS:
Först efter att alla elektriska och byggtekniska arbeten har slutförts kan
styrenheten betraktas som redo att användas!
OBS:
Se till att elanslutningen utförs enligt gällande normer och i enlighet med
elschemat i denna bruksanvisning!

5. ELANSLUTNING
OBS:
Säkerhetsanvisningarna nedan måste följas noggrant!
VIKTIGT:
Fram tills att alla elektriska arbeten har avslutats ska strömtillförseln till
styrenheten Wave.com4 brytas allpoligt från elnätet och säkras så att
den inte kan slås på oavsiktligen! Effektenheten måste anslutas enligt
gällande normer och av behörig elektriker! Ledningar som används måste
motsvara normen och gällande lokala bestämmelser!
VIKTIGT:
Enligt norm EN60335 måste kabinbelysning och ugn utrustas med en
skiljd strömkabel! Eftersom styrenhetens nätkretskort strömförs via
belysningens anslutning måste en ingående belysningsledning
installeras (måste kopplas samman på samma FI-skyddsbrytare)!
VIKTIGT:
Det ska finnas en trepolig frånskiljande anordning med 3 mm kontaktavstånd.
(Utförs vanligtvis med säkringen).

WORLD OF WELLNESS

Monteringsanvisning endast för fackpersonal

S. 37/52

5.1. ELANSLUTNING
OBS:
Hämta mer information hos lokala kraftföretag eller elinstallatörer gällande
nödvändig ledararea. Följ även anvisningarna i ugnens bruksanvisning!

5.2. ÖVERSIKT PG SKRUVFÖRBAND
PG skruvförband:
Nätingång

Ugnsgivare
Datakabel

Strömbrytare
+belysning

Ugn+örter

HÖGER

Färg

Förångare

Fläkt

VÄNSTER

Bänk+Fukt
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TIPS:
”Datakabel”: Hämta tätningen (inom PG-skruvförbandet) och gänga max.
3 datakablar inom ett PG-skruvförband. Stäng därefter skruvförbandet.
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5.3. ÖVERSIKT EFFEKTENHET WC4-B-L

TILLBEHÖR:
ÅNGBASTUUPPGRADERING

BASMODUL

TILLBEHÖR:
FÄRGUPP-GRADERING

Bild 15: Vy ovanifrån, Wave.com4 effektenhet
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5.4. BELÄGGNING WC4-B-L (WAVE.COM4 EFFEKTENHET)
Eftersom extramodulernas ingående ledningar (LED- eller 230 V-färgmodul)
ändras beroende på om de faktiskt används eller inte måste man se till att
ledararean är tillräckligt hög (1,5 mm2) och att dessa ingående ledningar för de
aktuella kretskorten har förts samman med hjälp av buntband (som på bilden)!

LED-färgmodul med fuktmodul

230 V-färgmodul utan fuktmodul

SV

230 V-färgmodul med fuktmodul
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1. Manöverreglage
WC4-B-L (effektenhet för styrenhet Wave.com4) är
försedd med följande dataanslutningar:
•
•

2 RJ10 4/4
1 RJ12 6/6

OBS:
4-polig kabel får inte anslutas i 6-poligt uttag eftersom manöverpanelen då
riskerar att skadas!
OBS:
Bruka inte under några omständigheter våld!
2. Ugnsgivare
Termosäkring
Termosäkring
Temp.givare
Temp.givare

Ledningarna ska ordentligt föras in i huset genom PG-skruvförbandet och
klämmas fast.
OBS:
Markeringarna på ledningarna måste observeras!
OBS:
Felaktigt anslutna ledningar kan orsaka skador som inte går att reparera!
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3. Res.3 och Res.4
Res. 3
Res. 4

OBS:
På detta ställe matas nätfas L1 igenom. För detta ändamål måste en
bygel monteras mellan klämmorna.
4. Anslutning av bastuaggregat
Dessa anslutningar ska användas för den 5-poliga ugnskabeln! Skyddsledaren
och neutralledaren ska anslutas till kopplingsplintarna 5.4.7 och 5.4.8.
L3 kopplad
L2 kopplad
L1 kopplad

OBS:
För kabeln genom det avsedda skruvförbandet.
5. Nätanslutning styrenhet; ingående ugnsledning
Dessa anslutningar ska användas för den 5-poliga nätanslutningen! Den ingående
ledningen bör helst strömföras från elnätet via en allpolig huvudströmbrytare.
Skyddsledaren och neutralledaren ska anslutas till kopplingsplintarna 5.4.7 och 5.4.8.
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L3
L2
L1

OBS:
För kabeln genom det avsedda skruvförbandet.
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6. Nätanslutning för belysning och elektronik
Dessa anslutningar ska användas för den 3-poliga nätanslutningen
(ingående ledning för belysning och elektronik)!
PE
N
L
OBS:
För kabeln genom det avsedda skruvförbandet.

7. Anslutning av kabinbelysning
Dessa anslutningar ska endast användas för glödlampor 230 V~ (< 100 W).
Anslut en befintlig skyddsledare med kopplingsplinten 5.4.9.
Belysning N- neutralledare
Belysning L- fas

OBS:
För kabeln genom det avsedda skruvförbandet.
8. Neutralledare, plattanslutning (N)
N
N
N

OBS:
Dessa anslutningar är anslutnga till varandra på
kretskortet (kopplingsplint).
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9. Skyddsledare, plattanslutning (PE)
PE
PE
PE
PE
OBS:
Dessa anslutningar är anslutna till varandra på
kretskortet (kopplingsplint).

10. Intern huvudanslutning, fuktkretskort (tillbehör: WC4-H-PCB)
Dessa klämmor används för intern försörjning av ångbastuupgraderingen (tillbehör).
PE
N
L1
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5.5. KLÄMBELÄGGNING FUKTMODUL (TILLBEHÖR):
WC4-H-PCB)
1. Spänningsförsörjning
Neutralledaren ”N” och skyddsledarklämmorna ”PE” är plattanslutningar. Den högra
försörjningen kläms fast internt på basmodulen (se “Intern huvudanslutning,
fuktkretskort (tillbehör: WC4-H-PCB)” på sidan 43).
Förångaren leds via PG-skruvförbandet och kläms fast på klämmorna L (förångare),
N och PE.
Vattenbristanslutningen kan anslutas på ”res. 5” för ångbastuupgraderingens
kretskort WC4-H-PCB. Fläktkabeln förs in via kabelskruvförbandet och kläms
fast på klämmorna L (fläkt), N och PE. Utloppet är säkrad med 4 A trög.

OBS:
Förångaren behöver inte själv någon säkerhetsavstängning vid
vattenbrist!
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2. Fuktgivare och bänkgivare
Bänkgivaren och fuktgivaren ska anslutas till därför avsedda klämmor på för
ångbastuupgraderingens kretskort WC4-H-PCB.

OBS:
Monteringsarbeten på givarna får endast utföras när strömtillförseln till
styrenheten till Wave.com4 har brutits allpoligt och får endast utföras av
behörig elektriker!
OBS:
Förångaren behöver inte själv någon säkerhetsavstängning vid
vattenbrist!

5.6. BELÄGGNING FÄRGMODUL/ LED-FÄRGMODUL
1. MATNINGSSPÄNNING
De övre klämmorna används för intern matning av färguppgraderingen
(tillbehör). Matningen sker i vanliga
från fuktmodulen direkt mittemot.
Följ i andra fall punkt 5.4.10 i denna
bruksanvisning!
2. LAMPKLÄMMOR
Klämmorna på sidan används
för att ansluta färglamporna.
Ledningarna dras därifrån till
lamporna. En 6-polig kabel bör
dras. Vid individuella lampkablar
måste neutralledaranslutningen
samlas externt. Färgtilldelningen
sker i överensstämmelse
med lampmodulens schema.
Anslutningen ”res. 6” kan inte
användas.
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Bild 16: Kontaktbeläggning LED-färgmodul

TIPS:
Mer informationen om anslutning/kontaktbeläggningen finns i
produkternas bruksanvisningar.

5.7. KONTAKTBELÄGGNING MANÖVERREGLAGE
Sätt i RJ10 4/4 (matning och kommunikation från manöverreglage) tills det
klickar fast.
+5 V=
CAN+
CANJord
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6. TEKNISKA DATA
6.1. EFFEKTENHET WC4-B-L
För 3 x 400 V ~ 50 Hz med L1-L2-L3-N-PE; 1 x 230 V ~ 50 Hz
med L-N-PE; hölje för husanslutning enligt normer med säkring
och jordfelsbrytare (FI) och huvudströmbrytare.
Huvudströmbrytaren måste ha en kontaktöppning på minst 3 mm!

Nätanslutning

Anslutning, manöver- 4-polig med 5 V = matning och kommunikation; längd: 3 m
reglage
Lågspänning 5 V=

Styrspänning

Typisk 5 x 2,5 mm² för ugn (kabelarea, se 6.1.0)

Nätkabel

Typisk 3 x 1,5 mm² för belysning och elektronik

Anslutning för belys- Med integrerad fasstyrningsdimmer, för 2 (3)-polig anslutning
av 230 V-glödlampor; max. 100 W
ning
Värmeanslutning

3 x 400 V~ 5-polig beroende på ugnseffekt upp till max.
3 kW resp. 14 A per fas

Termosäkring

Integrerat som övertemperaturskydd i temperaturgivaren;
utlösartemperatur 139 °C

Temperaturgivare

2-polig; halvledargivare -9 °C till 140 °C

I n s t ä l l n i n g s - +/- 1 °C; +/- 1 min.
noggrannhet
Strömförbrukning

Drifttyp FIN:
Drifttyp ÅNG:
För belysning:

max. 3 x 3 kW (ugn)
max. 2 x 3 kW (ugn)
och max. 1 x 3 kW (förångare)
max. 100 W

Omgivningsförhållan- 0 °C till max. 50 °C, max. 95 % rel. fukthalt, ej kondenserande!
den
Hölje

IP54

Fastsättning

Med 4 fästhål för M3-skruvar

Mått: L x B x H

300 x 210 x 100 mm

Vikt

~1 114 g ej förpackad
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6.2. FUKTMODUL (TILLBEHÖR)
Matningsspänning

3-polig med L1, N ,PE

Strömförbrukning

12 V= / ~20 mA, normal användning (~0,3 W)

Säkring

4 A trög för fläktutlopp

Omgivningsförhållanden 0 °C–50 °C, max. 95 % rel. fukthalt, ej kondenserande!
Hölje

Öppet kretskort i effektenhetens hölje

Fastsättning

Kretskort med M3-skruvar på bärplatta

Mått: L x B x D

80 x 60 x 25 mm

Vikt

~100 g ej förpackad

6.3. (TEKNISKA DATA) MANÖVERREGLAGE
Anslutning

4-polig med matnings- och kommunikationsledningar

Strömförbrukning

5 V= / < 100 mA, normal användning (< 0,5 W)

Temperatur

Visning av faktisk och önskad temperatur, 30 °C till
110 °C (+/- 1 °C) beroende på program

Tidsintervall/el. timglas

0 till 99 minuter med avstängningsbar sökningsanordning

Belysningsdimmer

0 % till 100 % (+/- 2 %) för upp till 100 W

Ångbastu (tillbehör)

Visning av faktisk och önskad fukthalt, 0 % till 80 %
rel. F. (+/- 5 %) beroende på program

Omgivningsförhållanden 0 °C–110 °C, max. 99 % rel. fukthalt, ej kondenserande!
Hölje

Infällt uttag; kretskort; ljusledare för display; träpanel
med temperaturbeständigt skydd

Fastsättning

Kretskort med M2, 5 skruvar på träpanel; baksida
med infällt uttag

Mått: L x B x D

120 x 92 x 44,5 mm

Vikt

~ 212 g utan kabel och ej förpackad
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7. GARANTIBESTÄMMELSER
Sentiotec GmbH är övertygad om kvaliteten på sina produkter, vilket vi även vill ska
komma dig till godo i framtiden! Vi ger därför 5 års garanti för privat användning
och 2 års garanti för kommersiell användning. Förutsättning för denna garanti:
•
•
•

Styrenheterna har installerats av en behörig elektriker;
Produkterna används i enlighet med anvisningarna i sentiotecs
bruksanvisningar;
Garantianspråk tas emot av sentiotec inom garantiperioden.

Undantag från garantin:
Brister eller skador som kan härledas till icke ändamålsenlig användning. Garantitiden börjar från datumet på kabintillverkarens faktura. Förutsättning för detta är
att originalfakturan kan visas upp. Garantitiden varken förlängs eller förnyas av
garantiarbeten. Om produkten skulle uppvisa en defekt, returnera produkten till
din bastuåterförsäljare. Ändringar som genomförs utan tillstånd från tillverkaren
leder till att garantin upphör!

8. ÅTERVINNING
● Ta hand om förpackningsmaterialet enligt gällande bestämmelser.
● Bastuugnarna innehåller både återanvändningsbart material och
skadliga ämnen. Släng inte ugnen bland hushållsavfallet utan
lämna den till återvinning enligt gällande bestämmelser.
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No. Serviceförfrågan:
_______________________________

Oberregauer Str. 48
4844 Regau
AUSTRIA

Retur- och reklamationsformulär
Bifoga detta formulär och en kopia på kvittot för produkten som skickas in.
* Obligatoriskt fält
Produkt*

Produktnummer

Serienummer (om tillgängligt)

Köp-/fakturadatum*

Ordernummer (om tillgängligt):

Återförsäljare*

Kontaktperson, kund*

Telefonnummer, kund*

E-post, kund*

Kontaktperson, sentiotec (om känt)

Beskrivning av fel:*
Fel produkt

skadad vid leverans

Jag bekräftar härmed att produkten monterats och demonterats av behörig
person.*
_________________________________
Signatur, kund
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