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UWAGA: Niniejsza instrukcja montażu i obsługi zawiera ważne informacje 

dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas instalacji i użytkowania. Dlatego 

należy ją koniecznie uważnie przeczytać przed montażem kabiny i przed 

korzystaniem z niej. 
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Opakowanie  
Kabina spakowana jest w dwóch kartonach:  
Zawartość kartonu A (mały)     Zawartość kartonu B (duży) 
1. Panel podłogowy              1. Panel czołowy 
2. Panel sufitowy               2. Panel lewy 
3. Panel ławki                   3. Panel prawy 
4. Panel grzewczy ławki          4. Panel tylny  
5. Skrzynka z osprzętem   

Lista elementów 
 
 

1.  Panel strony lewej 7. Panel prawy 
2.  Panel cyfrowy 8. Panel tylny 
3.  Panel czołowy 9. Panel sufitowy 
4.  Panel podłogowy 10. Oświetlenie 
5.  Panel grzewczy ławki      11. Wieszak 
6.  Panel ławki  

 
  
 

Informacja instalacyjna 
a. Nie podłączać żadnych innych urządzeń do tego samego gniazda zasilania co sauna.  
b. Saunę instalować na idealnie płaskim podłożu  
c. Saunę ustawić w suchym i zadaszonym pomieszczeniu. 
d. Zewnętrzną część sauny chronić przed działaniem wody.  
e. W pobliżu sauny nie przechowywać przedmiotów łatwopalnych ani substancji chemicznych.   
 

Instrukcja montażu  
Do montażu potrzebne są co najmniej dwie dorosłe osoby. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie i do końca 
przeczytać instrukcję montażu i obsługi. W razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do handlowca.   
 
 (1)UMIEJSCOWIENIE SAUNY  
Przy wyborze miejsca należy pamiętać o:  

1. Łatwości dostępu do głównego źródła zasilania  
2. Suchym i równym podłożu      
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(2) UMIEJSCOWIENIE PANELA PODŁOGOWEGO  
Panel podłogowy ułożyć w miejscu, gdzie zamierzamy postawić saunę, zwracając uwagę, z której strony znaj-
duje się przód urządzenia.  
 

 
 
(3) POŁĄCZENIE PANELA TYLNEGO Z PANELEM PODŁOGOWYM  
Panel tylny ustawić w linii z odpowiednimi liniami panelu podłogowego. Dopóki nie zostaną zamontowane pa-
nele boczne tylny panel będzie niestabilny.  
 
 

 
 
 
(4) MONTAŻ PRAWEGO PANELU   
 
1. Na każdym panelu bocznym znajdują się białe oznaczenia, które wskazują w którą stronę panel powinien być 
zamontowany. Panel z napisem „ RIGHT PANEL“ montujemy z prawej strony od frontu sauny. Ustawić panel 
prawy w linii z odpowiednimi listwami panelu podłogowego. Upewnić się że panel prawy jest dokładnie spa-
sowany z panelem tylnym.  
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                         RECHTS 

 (5) MONTAŻ PANELU GRZEWCZEGO ŁAWKI.  
Panel grzewczy ławki należy umieścić wzdłuż pionowych prowadnic. 
1.Panel ogrzewania musi być tak umieszczony, aby „TOP“ klamra znajdowała się na górze, a powierzchnia 
grzania na zewnątrz.  
2. Podczas montażu należy uważać, by nie porysować paneli bocznych.  
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(6) PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW GRZEWCZYCH 
Przewód ogrzewacza w ławce połączyć z odpowiednim przewodem znajdującym się w panelu tylnym.. 
 

                         
 
 
 
(7) MONTAŻ PANELU ŁAWKI 
Panel ławki umieścić poziomo na odpowiednich listwach oparcia.  

                         
 
 
 
(8) MONTAŻ PANELU LEWEGO  
Lewy, boczny panel należy połączyć z panelami: tylnym i podłogowym. Gdy wszystkie trzy panele ustawione 
są na panelu podłogowym, należy zamknąć i zblokować zatrzask.  
1. Na każdym panelu bocznym znajduje się biały napis, który wskazuje, w którą stronę powinien on być za-
montowany.  
Panel z napisem „ LINKS PANEL“ należy zamontować z lewej strony od frontu sauny.  
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                    LINKS    
 
(9) MONTAŻ PANELU PRZEDNIEGO  
Panel przedni umieścić od strony frontowej i zamocować śrubami. 

                   RECHTS  

 
(10) MONTAŻ PANELA SUFITOWEGO  
1. Otworzyć ruchome drzwiczki na górnym panelu.  
2. Panel sufitowy umieścić na wcześniej zamontowanych panelach ( bocznych i tylnym), tak aby przewody  
  znajdowały się w przednim lewym rogu, z prawej strony nad sprzętem stereo.   
3. Przewody przełożyć przez otwory znajdujące się w panelu górnym do wnętrza sauny.  
4. Panel sufitowy docisnąć tak, aby dokładnie dopasował się do dolnej części sauny.  
5. Upewnić się, że między panelami nie znajdują się żadne przewody.  
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(11) POŁĄCZENIE PRZEWODÓW  
1. Otworzyć skrzynkę przyłączeniową. 
2. Poluzować śruby i połączyć przewody kolorami. Następnie dokręcić śruby i zamknąć skrzynkę.  

 
3. Upewnić się, że miejsce połączenia przewodów jest zabezpieczone.  
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(12) Montaż radia z odtwarzaczem CD  
Radio po uprzednim umieszczeniu go w metalowej kieszeni, umieścić w otworze w przedniej części sauny 
tak ,aby się nie przesuwało.  

         
 
 

          
 
 

                              
1) Przewody połączyć zgodnie z poniższym rysunkiem.  
2) Przy wyjmowaniu radia najpierw należy z obu stron włożyć klucz i dopiero wyciągnąć cały sprzęt.  
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(13) PODŁĄCZENIE RADIA I PANELU STEROWANIA 
Wszystkie przewody znajdują się w górnym panelu. Najpierw należy przymocować antenę.  

 
Okablowanie montowane jest w tylnej części radia. 

         
Po złączeniu wszystkich kostek przykręcić radio do obudowy. 

 
Zamontować osłonę radia przykręcając ją sześcioma wkrętami . 

 
Do panelu sterowania połączyć odpowiednio do siebie pasujące kostki z przewodami! 
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                            gniazdo         wtyczka 

                           
 
Panel sterowania zamocować wkrętami, pamiętając, aby wcześniej podłączyć do niego czujnik temperatury . 
Upewnić się, aby czujnik temperatury nie stykał się z drewnem . 
 

         
 
(14) MONTAŻ JONIZATORA 
 

         
Jonizator podłączyć do prądu i zawiesić w górnym lewym rogu kabiny. 
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(15) MONTAŻ PÓŁEK 
Półki przymocować po lewej i prawej stronie sauny.  
 

 
 
 
 
(16) MONTAŻ UCHWYTÓW NA DRZWI 
Montaż zewnętrznego uchwytu drzwi: 
1. Uchwyt dopasować do dwóch otworów po zewnętrznej części drzwi i przytrzymać. 
2. Do otworów po wewnętrznej stronie drzwi włożyć śruby i przykręcić uchwyt.  
 

 
 
 
(17) SAUNĘ GOTOWĄ DO UŻYTKU USTAWIĆ W POBLIŻU ŹRÓDŁA ZASILANIA.  
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Schemat połączeń  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parametry techniczne  
- Zakres temperatury od 18°C do 75°C 
- Średnia wilgotność powietrza ≤ 85% 
- Ciśnienie: ca. 700-1060 hPa 
- Zasilanie : AC 220V +/- 10%, Częstotliwość 50 +/- 1 
- Sterowanie mikroprocesorem 
-  Cyfrowy wyświetlacz temperatury 
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Diagram obsługi „DELUXE“: 

 
Diagram obsługi „STANDARD“  

 
 
 
 

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO  
 
Temperature     TEMPERATURY  PRZYCISK + / -  
Time           CZAS  PRZYCISK+ / -  
SET            USTAWIENIE CZASU 
POWER        PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ 
Temp           Wyświetlacz temperatury 
Time           Wyświetlacz czasu  
Power/Heat/Set   KONTROLKI 

        ŚWIATŁO  WŁĄCZ/WYŁĄCZ 

         USTAWIENIE SKALI TEMPERATURY 

         W STOPNIACH CELSIUS LUB FAHRENHEIT    
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1) Aby włączyć saunę należy wcisnąć przycisk POWER. Zapali się kontrolka zasilania POWER. 
2) Używając przycisku SET włączymy wszystkie funkcje w saunie. Temperatura automatycznie ustawiona 

będzie na 38 minut i na 40 ºC.  
3) Po naciśnięciu przycisku ŚWIATŁO     , światło w saunie włączy się. Ponowne naciśnięcie przycisku 

spowoduje wyłączenie światła.  
4) Chcąc podwyższyć temperaturę naciskamy przycisk +, obniżyć -. Aby zachować dany poziom tempe-

ratury należy wcisnąć przycisk SET.  
5) Aby ustawić czas pracy sauny należy posługiwać się przyciskami + i -, a następnie zatwierdzić usta-

wiony czas przyciskiem SET.  
6) Do wyboru są dwie skale temperaturowe: Celsius i Fahrenheit. Skalę wybieramy naciskając przycisk 

   
7) Gdy temperaturę ustawimy na 00 stopni, sauna przestaje grzać. . 
8) Aby wyłączyć kabinę należy wcisnąć przycisk POWER.  

 
 

Radio z CD odtwarzaczem 
Aby włączyć radio należy nacisnąć przycisk <POWER> Następnie można wybrać kanał AM/FM. Kręcąc gałką 
wybieramy stację radiową, a naciskając przycisk ST/MO przełączamy na odbieranie stereo lub mono. Gałką 
VOL ustawiamy głośność. Gałką BALANCE i TONE regulujemy jakość dźwięku.  
Aby włączyć odtwarzacz CD należy nacisnąć przycisk EJECT. Włożyć płytę i ponownie nacisnąć przycisk 
EJECT.. Odtwarzacz zacznie działać. Aby zakończyć odtwarzanie należy nacisnąć przycisk █ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

. 

. 
 

Wymiana promiennikia  
UWAGA!!!: Najpierw należy odłączyć kabinę od źródła zasilania. Odkręcić drewnianą obudowę- najpierw 
górną pokrywę, następnie zdjąć obudowę ceramiczną. Kleszczami poluzować i odkręcić nakrętki mocujące ka-
ble .  
Odłączyć kable zasilające. Poluzować rurkę  
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Wymontować rurkę promiennika z gniazd. 
Wstawić nową. Aby ją zamontować należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.  

Zasady korzystania i środki bezpieczeństwa 
Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia. W razie wątpliwości należy skon-
sultować się z lekarzem. W razie zawrotów głowy lub przegrzania natychmiast opuścić saunę.  
 
1. Optymalna temperatura korzystania z sauny to ok. 40-50 ºC.  
2. Saunę należy włączyć 8-15 minut przed jej użyciem, aby mogła się rozgrzać. 
3. Proces pocenia rozpocznie sie po 6-15 minutach od wejścia do sauny. Zaleca się przebywać w saunie nie 
dłużej niż 30 minut.  
4. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, termostat utrzymuje ją na takim samym poziomie.  
5. Aby samemu regulować temperaturę można otworzyć drzwi lub otworzyć otwór w dachu sauny.  
6. Otwarcie drzwi lub okienka w dachu nie wpływa na jakość działania sauny. 
7. Aby wyrównać ilość wody w organizmie powinno się pić przed, w trakcie i po skorzystaniu z kabiny.  
8. Do kabiny można wejść po uprzednim użyciu prysznica. Gorący prysznic wzmaga wydzielanie potu. 
 W przypadku kąpieli przed użyciem sauny należy dokładnie wytrzeć się ręcznikiem do sucha, ponieważ woda   
szkodzi drewnu. Po wyjściu z sauny wskazane jest umycie całego ciała. 
9. Podczas korzystania z sauny należy korzystać co najmniej z trzech ręczników. Pierwszego do siedzenia, dru-
giego aby chronić drewno na podłodze przed potem, a trzeciego do wycierania się podczas pobytu w saunie.  
10. Podczas korzystania z sauny masować chore mięśnie, aby przyspieszyć proces zdrowienia. . 
11. Nie jeść co najmniej godzinę przed korzystaniem z sauny. Najlepiej korzystać z sauny na czczo.  
12. Sauna wpływa na spokojny, lepszy sen. Dlatego warto jest korzystać z sauny tuż przed snem. 
13. Sauna wspomaga układ immunologiczny i osłabia działanie wirusów, dlatego można z niej korzystać przy 
pierwszych objawach przeziębienia czy grypy. Należy jednak skonsultować się z lekarzem.  
14. Aby wzmocnić stawy i mięśnie należy siedzieć tak blisko elementów grzewczych, jak to możliwe.   
15.Nie wychodzić z sauny od razu. Pozostać chwilę przy otwartych drzwiach. Mycie ciała rozpocząć od ciepłej 
wody stopniowo obniżając temperaturę strumienia wody.  
16. Z sauny nie należy korzystać zaraz po wyczerpującej pracy lub treningu. Należy odczekać ok. 30 minut.   
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17. Nie pozostawiać w saunie ubrań ani ręczników. 
18. Aby zapobiec oparzeniom i porażeniu prądem nie wolno jest używać w saunie metalowych przedmiotów. 
Nie dotykać żarówek. Jeśli zajdzie konieczność wymiany żarówki należy wyłączyć światło, otworzyć saunę, 
poczekać, aż żarówka wystygnie i dopiero ją wymienić.  
19. Nie spryskiwać wodą elementów grzewczych, aby nie doprowadzić do spięcia.  
20. Nie zostawiać w kabinie zwierząt.  
 

Przeciwwskazania : 
Z sauny na podczerwień nie powinny korzystać osoby: 

1. Mające otwarte rany 
2. Cierpiące na choroby oczu 
3. Po silnych oparzeniach słonecznych 
4. Zabronione jest korzystanie z sauny przez osoby starsze i osłabione, zwłaszcza chore, ponadto kobiety      

w ciąży i małe dzieci. Dzieci w wieku powyżej 6 lat mogą korzystać z sauny pod nadzorem dorosłych.  
5. W przypadku chorób szczególnie związanych z temperaturą, w przypadku osób otyłych, chorych na serce, 

mających kłopoty z ciśnieniem, z krążeniem, chorych na cukrzycę przed skorzystaniem z sauny należy ko-
niecznie skonsultować się z lekarzem.   

6. Nie umieszczać zwierząt domowych w saunie. 
7. Z sauny nie można korzystać po spożyciu alkoholu, środków odurzających, narkotyków, leków. Może to do-

prowadzić do utraty przytomności.  

Usterki i ich usuwanie : 
 Problem Ewentualna przyczyna Co robić 
1. Lampka sygnalizacyjna zasi-

lania nie świeci się 
 
 

Gniazdo nie działa 
 

Sprawdzić zasilacz lub gniazdo lub wy-
mienić na nowe.  

Przepalił się bezpiecznik 
 

Wymienić 

2. Lampka sygnalizacyjna pra-
cy urządzenia nie świeci się.  

Odpowiednia lampka sygnalizacyj-
na jest uszkodzona.  

Wymienić odpowiedni pulpit sterowa-
nia.  

Płytka obwodu drukowanego lub jej 
elementy są uszkodzone.  

Wymienić płytkę obwodu drukowanego 
dla odnośnych funkcji.  

3. Ogrzewacz na podczerwień 
nie nagrzewa się.  

Ogrzewacz jest uszkodzony  
Wymienić na nowy.  Jego trwałość będzie stopniowo 

malała w wyniku częstego używa-
nia.  
Bezpiecznik jest przepalony.  Wymienić na nowy o takich samych 

charakterystykach.  
Brak połączenia obwodów.  Sprawdzić i prawidłowo podłączyć po-

nownie.  
Nie działa obwód dla odnośnego 
panelu sterowania lub akcesoriów.  

Naprawić lub wymienić.  

4.  Nienormalna temperatura 
wewnątrz sauny.  

Problemy z ogrzewaczem.  Patrz punkt 3.  
Złe nastawienie parametrów.  Zresetować.  
Nie działa płytka obwodu druko-
wanego dla sterowania temperaturą. 

Naprawić lub wymienić panel sterowa-
nia.  
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5.  Szczególny zapach z sauny.  Problemy z obwodem (uszkodzone 
wyposażenie, zwarcie, błąd systemu 
sterowania) powodują „spalenie” 
się niektórych elementów i zespołu 
sterowania elektrycznego.  

1) odłączyć zasilanie; sprawdzić 
zasilanie i napięcie. 

2) Znaleźć elementy powodujące 
problem. 

3) Rozwiązać problemy.  

6. Brak oświetlenia.  Żarówka jest przepalona.  Wymienić żarówkę. 
Luźne jest okablowanie żarówki. Sprawdzić złącze lub ponownie podłą-

czyć okablowanie żarówki. 
Złącze żarówki jest uszkodzone.  Wymienić. 
Problemy z elektrycznym pulpitem 
sterowania. 

Naprawić lub wymienić.  

7. Głośnik nie działa.  Głośnik jest uszkodzony. Wymienić głośnik na nowy o tych sa-
mych charakterystykach.  

Połączenie elektryczne jest luźne. Podłączyć ponownie, podłączyć prawi-
dłowo kabel głośnika.  

Lampka sygnalizacyjna zasilania 
dla CD nie świeci się. 

Włączyć przełącznik w celu rozpoczęcia 
pracy.  

CD jest uszkodzony.  Sprawdzić bezpiecznik i przyciski ob-
sługowe; wymienić na nowy.  

.  
Konserwacja  

1. Czyszczenie  
Oczyścić przednią płytę za pomocą wilgotnego ręcznika lub w razie potrzeby zmyć małą ilością wody z dodat-
kiem mydła do rąk. Czyścić pomieszczenie sauny wilgotnym, bawełnianym ręcznikiem. Wycierać suchym, czy-
stym ręcznikiem. Nie używać do czyszczenia sauny benzyny, alkoholu lub silnych chemicznych środków czysz-
czących. UWAGA! Jeśli jakikolwiek środek chemiczny może uszkodzić drewno, uszkodzi on także saunę i po-
włokę zabezpieczającą na drewnie.  

Transport i magazynowanie.  
1. Unikać narażania urządzenia na działanie deszczu, śniegu lub silnych wstrząsów podczas transportu. 
2. Nie magazynować w wilgotnym środowisku.  


