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Instrukcje użytkowania i bezpieczeństwa

Proszę zapoznać się z ogólną instrukcją użytkowania i bezpieczeństwa dotyczące korzystania z sauny. 

Powody, dla których nie powinieneś korzystać z kabiny:

1. Jeśli masz otwarte rany.
2. Jeśli masz chorobę oczu.
3. Jeśli masz poważne oparzenia słoneczne.
4. Osoby cierpiące na chorobę, kobiety w ciąży i małe dzieci nie mogą jej używać. Dzieci w wieku

powyżej 6 lat mogą korzystać z sauny w towarzystwie osoby dorosłej.
5. Jeśli masz chorobę, szczególnie jeśli jest ona związana z ciepłem, masz otyłość, chorobę serca,

niskie lub wysokie ciśnienie krwi, problemy z krążeniem lub cukrzycę, koniecznie udaj się do
lekarza.

6. Nie korzystaj z sauny, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, ponieważ może
to prowadzić do utraty przytomności.

Transport i przechowywanie 

Nie narażaj kabiny na deszcz, śnieg lub gwałtowne zderzenia podczas transportu. Nie przechowuj ich w 
wilgotnym otoczeniu (tworzenie się pleśni).

Drewno jest produktem naturalnym

Drewno jest popularnym materiałem budowlanym i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, lekkością i 
wszechstronną urabialnością. Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, w praktyce, pomimo 
starannego doboru materiałów i najnowocześniejszych technik wytwarzania, mogą wystąpić właściwości, na 
które ten materiał nie może mieć wpływu (struktura lub wykończenie powierzchni drewna).
To nie może być przedmiotem reklamacji!  

Największą ostrożność przywiązuje się do produkcji, pakowania i transportu.
Ponieważ gatunki drewna jodła, cedr i bambus są szczególnie miękkim drewnem, ślady nacisku lub niewielkie 
zadrapania można narzekać tylko w ograniczonym zakresie. 
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Warunki gwarancji:
Okres gwarancji obowiązuje w przepisowo przewidzianym okresie od daty zakupu.  

Musi to znajdować się na pokwitowaniu lub pokwitowaniu płatności - nazwa sprzedawcy i data sprzedaży.

Gwarancja dotyczy napraw i wymiany części urządzenia, które muszą zostać rozpoznane przez SANOTECHNIK. 
Opłata interwencyjna jest pobierana od klienta i jest płacona bezpośrednio do działu obsługi klienta. Nie są one 
jednak uwzględniane przy instalacji i demontażu, a także wszystkich innych późniejszych kosztach. Odgłosy pracy 
nie uzasadniają reklamacji. Wadliwe części są wyłączone z gwarancji, której wady można przypisać zaniedbaniu, 
niewłaściwemu użytkowaniu, zużyciu związanemu z użytkowaniem, nieprawidłowej instalacji, konserwacji przez 
nieupoważniony personel, uszkodzeniom w transporcie, takim jak: B. bezpieczniki, elementy dekoracyjne itp.
Producent zrzeka się wszelkiej bezpośredniej i pośredniej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody 
materialne, jeśli instrukcje obsługi nie będą przestrzegane prawidłowo. Przez uszkodzenie pośrednie, w. na przykład 
B. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub 
możliwym usunięciem.
W przypadku napraw po upływie okresu gwarancji naliczone zostaną wymienione części, obciążenie pracą i koszty 
podróży - zgodnie z obowiązującymi stawkami. Możesz poprosić dział obsługi klienta o bieżące opłaty.  

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: 

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

 Korzystanie z urządzeń elektrycznych w kabinie jest zabronione.
 Drzwi kabiny NIE mogą być zablokowane.
 Otwórz okno wentylacyjne, jeśli masz trudności z oddychaniem.
 NIE korzystaj z sauny, jeśli masz hipertermię.

■ Pojawienie się hipertermii: Hipertermia występuje, gdy temperatura ciała danej 
osoby jest o kilka stopni wyższa od normalnej 
temperatury ciała wynoszącej 98,6 ° F (37 ℃). 

■ Objawy hipertermii: Objawami są: podwyższona temperatura ciała. Zawroty 
głowy, senność, senność i omdlenia.

UWAGA
Używanie alkoholu, narkotyków lub leków może prowadzić do 

niebezpiecznej hipertermii.

 Jakiekolwiek modyfikacje / modyfikacje kabiny są zabronione bez upoważnionego specjalistycznego personelu.
 Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym / pożarowi, kabinę powinien montować wykwalifikowany personel.
 Nie należy wnosić łatwopalnych przedmiotów do kabiny sauny (ryzyko pożaru).
 Dalsze instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:
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1. Wyjdź z sauny, gdy tylko poczujesz się nieswojo, zawroty głowy lub wyczerpanie.
2. NIGDY nie pozwalaj dzieciom ani osobom niepełnosprawnym korzystać z sauny bez nadzoru.
3. Kobiety w ciąży powinny skontaktować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
4. Korzystanie z sauny po spożyciu alkoholu może prowadzić do utraty przytomności.
5. Skontaktuj się ze specjalistycznym personelem, jeśli sauna nie działa już prawidłowo.
6. Odłącz zasilanie sauny przed wykonaniem jakichkolwiek napraw / konserwacji.
7. Skontaktuj się z technikiem / producentem, jeśli pojawią się problemy techniczne
8. Odłącz kabinę od zasilania przed wykonaniem konserwacji technicznej / naprawy

ZACHOWAJ INSTRUKCJE MONTAŻU DO PRZYSZŁYCH PRAC KONSERWACYJNYCH.

1. Wymagania instalacyjne
 Nie podłączaj innych urządzeń elektrycznych do tego samego gniazdka, do którego podłączasz 

saunę.
 Zamontuj saunę na płaskiej powierzchni.
 NIE czyść sauny wodą.
 NIE przechowój łatwopalnych przedmiotów w pobliżu sauny.

2. Opakowanie

Sauna jest zapakowana w osobne kartony.

W sumie jest 6 kartonów 

Są 3 kartony na samą saunę  Upewnij się, że wszystkie 3 części mają ten sam numer.

Part 4   Piec   Part 5 Osprzęt 

Part 6  Kamień
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1. USTAWIENIE I MONTAŻ PODŁOGI 
Połóż płytę podłogową i tylną ścianę na podłodze.

2. Połącz tylną ścianę ze ścianą boczną
Zamknij tylną ścianę na bocznej ścianie, ustawiając tylną ścianę na rowku. Dopasuj klamry na obu 

płytach i przymocuj je w razie potrzeby.

3. Połącz pozostałe ściany boczne
Połącz pozostałe ściany boczne z tylnymi ścianami, zamykając klamry mocujące.
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4. MONTAŻ PANELU SIEDZENIA
Przesuń panel ławki, wyrównując boki pionowymi prowadnicami na każdej ścianie bocznej. Zainstaluj 
od spodu i upewnij się, że części boczne nie są porysowane. Przykręć śruby ławki do tylnej ściany.

5. INSTALACJA PIECA SAUNY
Postaw piec do sauny na dolnej płycie.

6. MONTAŻ PANELU PRZEDNIEGO
Umieść panel przedni we wgłębieniu. Dopasuj klamry do obu części bocznych i zapnij je, napinając 

klamry.
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7. MONTAŻ GÓRNEGO PANELU
1. Otwórz przesuwane drzwi znajdujące się u góry.
2. Umieść górną pokrywę na zmontowanych panelach.

Panel górny musi być ustawiony tak, aby kable u góry znajdowały się w lewym przednim rogu.

3. Przełóż przewody grzejne przez otwory wokół górnego panelu
4. Delikatnie umieść górne panele na pozostałych zmontowanych panelach. Kiedy wszystkie cztery

rogi są na miejscu, przesuń górny panel, aż przylegnie do pozostałych paneli.
5. Upewnij się, że kable wokół narożników nie są ściśnięte między płytami.

8. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Wszystkie elementy grzejne ściany wewnętrznej są okablowane w ścianie. Wykonaj połączenia zasilania

na górze urządzenia.
1. Poluzuj śruby i spróbuj włożyć do gniazd konice drutu. Następnie mocno przykręć.
2. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe i zamknij pokrywę.
3. Jeśli napięcie wynosi 220 V. N oznacza linię zerową, a następnie L1, L2, L3 w równoległym

połączeniu FireWire jest OK.
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9. Montaż - panel sterowania
1. Przykręć panel sterowania do ściany.
Połącz L1 L2 i L3 równolegle. 

10. MONTAŻ UCHWYTU DRZWI 
Montaż zewnętrznej klamki drzwi
1. Wyrównaj zewnętrzną klamkę drzwi z 2 otworami na zewnątrz drzwi, trzymając ją pod kątem do drzwi.

2. Umieść śrubę w otworze po wewnętrznej stronie drzwi. Dokręć mocno.

11. Instalacja grzewcza SAUNY
1. Poluzuj śruby i zdejmij pokrywę.

2. Umieścić przewód w dolnej części ściany bocznej, aby przejść przez otwór.
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3. Podłączyć przewód neutralny, uziemiający do właściwego miejsca.

4. Po zakończeniu połączenia przewodowego zakryj je.

12. INSTALACJA ŚWIETLNA
1. Przymocuj lampę do tylnej ściany. Jest przymocowany do prawej strony płytki z tyłu. Zamontuj ją w 

pobliżu rogu, aby dopasować drewnianą osłonę dookoła.

2. Przełóż przewód przez otwór u góry i podłącz go do drugiego końca u góry. Następnie podłącz światło.

3. Zamontuj klosz i zamocuj go.
4. Zainstaluj drewnianą osłonę światła nad lampą.
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Panel sterowania

1. Podłącz saunę do gniazd. Nie używaj gniazdka z żadnym innym urządzeniem. Włóż wtyczkę do 
gniazdka i użyj przycisku ON / OFF, aby włączyć saunę. Sauna powinna być odłączona od zasilania, 
gdy nie jest używana. 

2. Naciśnij przycisk „Temperatura”, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę. Gdy świeci lampka „ciepła”, 
temperatura wzrasta za każdym razem, gdy naciśniesz „+”. Jeśli naciśniesz przycisk przez 3 sekundy, 
temperatura szybko wzrośnie. Aby obniżyć temperaturę, naciśnij „-”. Po osiągnięciu przez saunę pożądanej 
temperatury lampka „ciepła” gaśnie.

NIE ZOSTAWIAJ SAUNY NA DŁUŻEJ NIŻ 2 GODZINY, JEŚLI NIKT NIE UŻYWA SAUNY.




