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Drogi Kliencie,
Gratulujemy zakupu naszej sauny. Jest to sauna nowej generacji, dlatego jesteśmy przekonani, że odczuwając
wiele korzyści zdrowotnych będziesz z zadowoleniem korzystał z niej przez najbliższe lata.
Przeczytaj niniejszą instrukcję w całości i bardzo uważnie zanim po raz pierwszy skorzystasz z urządzenia.
Zalecamy zachowanie tej instrukcji zarówno do regularnego przeglądania jak i do wykorzystania w przyszłości.
Nasz rozwój poświęcony jest uzyskaniu całkowitej satysfakcji naszych klientów, dlatego korzystamy wyłącznie
z najlepszych materiałów, które łączymy z najnowszą technologią i najwyższym standardem bezpieczeństwa.
Cały nasz zespół cieszy się, że może sprostać Twoim potrzebom.
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Warunki użytkowania
1. Temperatura od +5 ºC do +40 ºC (+41 ~ +104)
2. Względna wilgotność ≤85%
3. Ciiśnienie: 700~1060 hpa

□ 110V □ 120V □ 230V □ 240V
□ 60Hz±1 □ 50Hz±1

4. Zasilanie główne: AC
Częstotliwość

Ogólne właściwości techniczne
1. Sterowanie urządzenia przy pomocy mikroprocesorów
2. Zakres temperatury od 30 do 60 ºC
3. Czas przebywania w saunie regulowany od 5 do 60 minut
4. Cyfrowy czujnik temperatury
5. Dotykowy panel sterowania
6. Trwały ceramiczny element grzewczy
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Pakowanie i Ogólne Informacje
Sauny jedno i dwuosobowe są spakowane w 2 kartony:
Aby łatwo dobrać zestaw prosimy odnaleźć kartony z tym samym numerem oraz oznaczeniem 1 z 2 oraz 2 z 2.
NA PRZYKŁAD: „NR 001 1 Z 2” I„ NR. 001 2 Z 2” NA OPAKOWANIU KARTONU.

Modele rożne dwuosobowe, sauny trzy i więcej osobowe są spakowane w 3 kartony.
Aby łatwo dobrać zestaw prosimy odnaleźć kartony z tym samym numerem oraz
oznaczeniem 1 z 3 oraz 2 z 3.
NA PRZYKŁAD: „NR 001 1 Z 3” PASUJE DO „NR. 001 2 Z 3” NA OPAKOWANIU KARTONU.

UWAGA: PROSIMY NIE MIESZAĆ OPAKOWAŃ (CZĘŚCI Z RÓŻNYCH KARTONÓW NIE MOGĄ ANI BYĆ
ZAINSTALOWANE RAZEM, ANI ZAMIENIONE).

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Płyta podłogowa
Siedzisko
Płyta przednia
Ściana prawa
Akcesoria

Płyta sufitowa
Element grzewczy siedziska
Ściana lewa
Płyta tylna

Poniżej znajdują się zdjęcia poszczególnych elementów dla modelu dwuosobowego. Inne modele się różnią.

UWAGA!!! Gniazdo zasilające dostarczone przez producenta może być zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

1. Ściana lewa
2.Panel sterowania cyfrowego
3. Przód
4. Podłoga
5. Element grzewczy siedziska
6. Siedzisko
7. Ściana prawa
8. Tył
9. Sufit
10. Jonizator powietrza
11. Światło
12. Uchwyt na kubek
13. Odtwarzacz CD

Wymagania instalacyjne oraz zasady bezpieczeństwa
Saunę należy podłączać do instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Podłączenie może wykonać tylko wykwalifikowany elektryk z uprawnieniami. Montaż wykonany przez osobę nieuprawnioną do wykonywania takich prac będzie skutkował utratą gwarancji.
Przed podłączeniem sauny, należy się upewnić, że instalacja elektryczna w pomieszczeniu jest odpowiednia do
mocy pobieranej przez saunę oraz należy dokonać pomiarów ochrony przeciwpożarowej.
a. Nie należy podłączać żadnych innych urządzeń do gniazda, do którego jest podłączona sauna.
(Gniazdo zasilające musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz musi być wyposażone
w uziemienie).
b. Nie należy używać przedłużaczy przy montażu sauny.
b. Sauna powinna być zawsze ustawiona na płaskim i równym podłożu.
c. Sauna musi być ustawiona wewnątrz i w suchym pomieszczeniu.
d. Nie dopuszczać do opryskiwania zewnętrznej części sauny wodą. Jeśli podłoże jest wilgotne, należy
zainstalować separator podłogowy w celu odizolowania sauny od wilgoci.
e. W pobliżu sauny nie należy przechowywać przedmiotów łatwopalnych ani substancji chemicznych.
f. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać niezwłocznie wymieniony przez osobę
do tego uprawnioną (elektryka).
g. Korzystanie z sauny podczas burzy stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem.
h. Ciągłe podłączanie i odłączanie prądu i promienników grzewczych może łatwo doprowadzić do uszkodzenia
elementów elektronicznych.
i. Aby uniknąć wypadku nigdy nie należy dokonywać napraw samodzielnie. W przypadku pojawienia się
jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z naszą firmą bądź z elektrykiem z uprawnieniami.
Dokonywanie nieautoryzowanych napraw spowoduje unieważnienie gwarancji producenta
Montaż
Do montażu sauny potrzeba co najmniej 2 osób dorosłych. Prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, przed
i w trakcie montażu w celu prawidłowego zainstalowania wszystkich elementów. W przypadku problemów lub
pytań w trakcie montażu, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta lub lokalnym dostawcą.
UWAGA!!! Przedstawiamy dwie metody montażu urządzenia:
Metoda pierwsza montażu sauny:
Instalacja mocowania sauny.
(1) UMIEJSCOWIENIE SAUNY
Decydując się na położenie sauny, prosimy uwzględnić następujące wymagania:
1. Główny kabel zasilający saunę musi być łatwo dostępny.
2. Podłoże musi być suche i równe.
(2) UMIESZCZENIE PODŁOGI
Płytę podłogową sauny należy umieścić na podłożu i upewnić się, że naklejka z
napisem FRONT/PRZÓD
znajduje się w miejscu, gdzie ma znajdować się przód sauny.

(3) PODŁĄCZENIE ŚCIANY TYLNEJ DO PŁYTY PODŁOGOWEJ
Ścianę tylną należy podłączyć do podłogi sauny poprzez ustawienie jej w odpowiednich wyżłobieniach
w podstawie sauny. Aby zamocować panele należy ustawić w jednej linii klamry spinające i zatrzasnąć je.
Prosimy pamiętać, że samo mocowanie nie wystarczy aby ściana tylna utrzymała się w odpowiedniej pozycji.
Będzie to możliwe dopiero po zainstalowaniu ścian bocznych.

(4) PODŁĄCZENIE ŚCIAN BOCZNYCH
Żeby podłączyć ściany boczne do podłogi należy odpowiednio ustawić klamry spinające i zatrzasnąć je.
1. Każda ściana boczna posiada białą etykietkę, która pomoże zidentyfikować jej stronę. Patrząc na saunę
z przodu panel z etykietą LEFT PANEL/ŚCIANA LEWA powinien być umieszczony z lewej strony.

(5) MONTAŻ ELEMENTU GRZEWCZEGO SIEDZISKA
Panel grzewczy siedziska należy wsunąć w pionowe prowadnice na każdej ścianie bocznej.
1. Panel grzewczy siedziska musi być umieszczony w taki sposób aby naklejka z napisem TOP/GÓRA
znajdowała się u góry a element grzewczy skierowany był na zewnątrz.
2. Umieszczając panel grzewczy należy zachować ostrożność, by nie zadrapać ścian bocznych.
(6) PODŁĄCZENIE PRZEWODU GRZEJNIKA SIEDZISKA
Przewód grzejnika siedziska należy podłączyć do gniazda umieszczonego w tylnej ścianie. Należy upewnić się,
że podłączenie kabla jest bezpieczne.

(7) MONTAŻ SIEDZISKA
Aby zainstalować siedzisko należy wsunąć je do poziomych prowadnic na każdej
ścianie bocznej.
Zachowaj należytą ostrożność, by nie zadrapać przy tym ścian bocznych.
Umieść siedzisko w taki sposób, żeby naklejka z napisem BACK/TYŁ znajdowała się
z tyłu, a gładka i wykończona strona siedziska była skierowana do góry i do przodu.
(8) MONTAŻ ŚCIANY PRZEDNIEJ
Umieść ścianę przednią we wgłębieniu, w którym znajduje się naklejka z napisem
FRONT/PRZÓD. Wyrównaj klamry spinające na każdej ścianie bocznej i zatrzaśnij je.
(9) MONTAŻ SUFITU
1. Otwórz pokrywę, w której znajduje się okablowanie.
2. Umieść sufit na złożonych już panelach.
Sufit musi być umieszczony w taki sposób, by przewody znajdowały się
w przednim lewym rogu, tuż nad sprzętem stereo.
3. Przełóż okablowanie grzejnika przez odpowiednie otwory w suficie.
4. Delikatnie umieść sufit na pozostałych złożonych już elementach.
Kiedy wszystkie cztery rogi będą na swoim miejscu, delikatnie opuść sufit
na kabinę i dopasuj do pozostałych ścianek.
5. Upewnij się, że przewody nie zostały zatrzaśnięte pomiędzy ściankami.

(11) PODŁĄCZENIE PANELU STEROWANIA
Podłącz kabel 7-stykowy do 7-stykowego gniazdka, które znajduje się
w suficie.

(13) MONTAŻ JONIZATORA POWIETRZA
1. Podłącz zasilanie.
2. Zawieś jonizator na panelu używając wkrętów, do których dołączona jest instrukcja obsługi.

(14) MONTAŻ UCHWYTU NA KUBEK
Przymocuj uchwyty na kubek w przednim lewym rogu i w przednim prawym rogu
(siedząc w saunie).

(15) MONTAŻ KLAMKI
UWAGA!!! Istnieją dwa rodzaje klamek, przedstawiamy sposób
mocowania obu typów.
Metoda pierwsza:
1. Dopasuj klamkę zewnętrzną do dwóch otworów w drzwiach zewnętrznych, przytrzymaj przy drzwiach
pod odpowiednim kątem.
2. Umieść śrubę w otworze znajdującym się wewnątrz drzwi.
Dokręć odpowiednio mocno.

Metoda druga:
Zamontuj klamkę tak jak na zdjęciach poniżej:

Metoda druga montażu sauny:
Instalacja wewnętrznego mocowania sauny. Jeżeli zestaw zawiera wewnętrzne mocowanie sauny,
prosimy zamontować je w sposób, w jaki przedstawiono to na zdjęciach poniżej:

1. Umieść podłogę.
2. Umieść sufit.

3. Umieść ścianę lewą i połącz ją ze ścianą tylną.

4. Zamontuj siedzisko i upewnij się, że łączenia są w odpowiednim miejscu. Umieść dolny grzejnik na podłodze.

5. Montując ścianę przednią, połącz ją ze ścianą lewą, prawą a na końcu z płytą górną.

6. Pozostałe elementy sauny należy tak zamontować jak przedstawiono w sposobie pierwszym.
(16) PO PODŁĄCZENIU SAUNY DO GNIAZDA JEST ONA GOTOWA DO UŻYCIA.

Instrukcja Obsługi Panelu Sterowania

Instrukcja użytkowania klawiatury
Przyciski SET/TEMP+/TEMP-

Regulacja temperatury

Przyciski TIME+/-

Ustawienie czasu

Przycisk POWER

Włączenie i wyłączenie zasilania

Wskaźnik POWER/HEAT/SET

Oznaczenie stanu zasilania/ temperatury/ ustawień

Przycisk LIGHT

Włączenie światła do czytania

Przycisk °C/°F

Zmiana temperatury z °C na°F

Podłącz kabel zasilający do gniazda elektrycznego.
A) ROZPOCZĘCIE
1. Naciśnij przycisk POWER w celu włączenia zasilania.
2. Naciśnij przycisk SET aby rozpocząć. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty w ciągu 10 sekund,
sauna uruchomi się w trybie domyślnym z ustawieniami fabrycznymi 38 minut i temperatury 104°F(40°C).
B) USTAWIENIE TEMPERATURY I CZASU
1. Naciśnij przycisk SET ponownie aby wejść w tryb ustawień.
2. Naciśnij przyciski TEMPERATURE+/TEMPERATURE- aby ustawić odpowiednią temperaturę. Wartość
temperatury będzie się zmniejszać lub zwiększać o 1 stopień. Przytrzymując klawisze +/-,
można przyspieszyć proces zmiany temperatury.
Naciśnij przycisk SET ponownie a tym razem wyświetlacz temperatury pokaże obecną temperaturę.
3. Naciśnij przycisk TIME + lub - aby ustawić odpowiedni czas. Wartość czasu będzie się zmniejszać
lub zwiększać o 1 minutę. Przytrzymując klawisze +/-, można przyspieszyć proces zmiany czasu.
Na wyświetlaczu pokaże się czas pozostały do końca programu.

C) WYŁĄCZENIE SAUNY
Ponownie naciśnij przycisk POWER żeby wyłączyć saunę.
D) ZMIANA STOPNI Z °F NA °C
W trybie braku ustawień, naciśnij przycisk C/F w celu zmiany z zapisu stopni Celsjusza na zapis stopni
Fahrenheita. Wówczas odpowiednio zaświecą się wskaźniki C/F.
E) ŚWIATŁO DO CZYTANIA
Naciśnij przycisk LIGHT, by włączyć lub wyłączyć światło wewnętrzne.
F) WEWNĘTRZNY PANEL STEROWANIA
Jeżeli Twój model sauny posiada wewnętrzny panel sterowania, obsługa jest identyczna jak w przypadku
panelu sterowania zewnętrznego.
Uwaga: jeśli przez długi czas nie korzystasz z sauny, prosimy wyciągnąć wtyczkę zasilającą.

Poradnik użytkowania jonizatora powietrza
(Ma zastosowanie wyłącznie dla modeli z jonizatorem powietrza)
Jonizator uwalnia jony ujemne, które oczyszczają powietrze i wydziela naturalne zapachy kwiatowe, które
poprawiają nastrój i pomagają relaksacji.
1. Przełączenie na ION/JON znacznie zredukuje obecne w powietrzu bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie.
2. Przełączenie na 03 zapewni dezynfekcję przy pomocy ozonu.

Wymiana wkładki zapachowej:
1.Zdejmij jonizator powietrza.
2.Otwórz tylną jego część.
3.Wyjmij kwiatową wkładkę zapachową, która znajduje się wewnątrz.

użytkowanie sauny
Przed rozpoczęciem użytkowania, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości zdrowotnych dotyczących korzystania z sauny, należy zasięgnąć porady lekarskiej.
Jeśli odczuwasz zawroty głowy lub czujesz się zmęczony ciepłem w trakcie sesji, natychmiast opuść saunę.
1. Ustaw temperaturę do dogodnego poziomu, zazwyczaj 40-50ºC.
2. Przed sesją pozwól aby sauna rozgrzewała się ok 8-15 minut.
3. Pocenie rozpocznie się około 6-15 minut po wejściu do sauny. Zalecamy aby sesja w saunie nie przekraczała
30 minut.
4. Kiedy temperatura osiągnie ustawiony poziom, grzejniki będą na zmianę włączały się i wyłączały w celu
zachowania żądanej temperatury wewnątrz sauny.
5. Drzwi frontowe/okno i/lub sufitowe otwory wentylacyjne mogą być otwarte w każdej chwili celem wprowadzenia
do sauny świeżego powietrza.
6. Prosimy wypić trochę wody przed, podczas i po zakończeniu sesji w saunie. Pozwoli to uzupełnić płyny
utracone podczas pocenia się.
7. Gorący prysznic lub kąpiel przed sesją w saunie znacznie zwiększy pocenie się. Zaleca się uważne
wytarcie ciała przed wejściem do sauny ponieważ nadmierna ilość wody spowoduje plamy i odkształcenia
drewna. Prysznic po sesji w saunie jest odświeżający i spłukuje pot z ciała.
8. W celu lepszego wchłaniania się potu i utrzymania sauny w czystości podczas sesji, należy umieścić ręcznik na
siedzisku i podłodze sauny. Dodatkowy ręcznik może też okazać się przydatny aby zetrzeć nadmierny pot z ciała.
Środki ostrożności
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając w to dzieci) o ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych, jak również osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że działają pod nadzorem lub po
przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy upewnić się, żeby dzieci przebywające
w pobliżu nie bawiły się urządzeniem!
Wskazówki bezpieczeństwa
1. Należy uważnie przeczytać i przestrzegać instrukcję.
2. Montaż i korzystanie ze sprzętu elektrycznego wymaga stałego przestrzegania podstawowych zasad
bezpieczeństwa.
3. Nie należy korzystać z sauny bezpośrednio po wytężonych ćwiczeniach. Zaleca się odczekanie co najmniej
30 minut aż ciało ulegnie ochłodzeniu.
Inne środki ostrożności
a. Aby uniknąć pożaru nie wolno suszyć w saunie ubrań ani zostawiać w niej ręczników i innych tekstyliów.
b. Aby uniknąć oparzeń lub porażenia elektrycznego nie wolno dotykać ani używać żadnych metalowych narzędzi
do obsługi pokrywy siatkowej elementów grzejących. Podczas pobytu w saunie nie wolno dotykać żarówki.
Jeśli trzeba wymienić żarówkę, należy wyłączyć oświetlenie i saunę, i zaczekać aż żarówka będzie chłodna.
d. Nie wolno rozpylać wody na elementy grzejące - może to doprowadzić do porażenia elektrycznego
lub do uszkodzenia elementów.
e. Nie należy korzystać z sauny jeśli zachodzi jeden z poniższych przypadków:
1) Otwarte rany
2) Choroby oczu
3) Silne oparzenia słoneczne
4) Osoby starsze i osłabione, zwłaszcza cierpiące na jakieś dolegliwości, kobiety w ciąży i małe dzieci nie mogą
korzystać z sauny. Dzieci powyżej 6 roku życia muszą zawsze znajdować się pod kontrolą osób dorosłych.
5) W przypadku dolegliwości bezpośrednio związanych ze zmianami temperatury należy przed skorzystaniem
z sauny zasięgnąć porady lekarskiej.
6) Osoby otyłe lub cierpiące na przewlekłe choroby serca, nadciśnienie lub niedociśnienie, choroby układu
krążenia lub cukrzycę powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed skorzystaniem z sauny.
7) Osoby, które przyjmują leki powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed skorzystaniem z sauny jako, że
niektóre leki mogą wywołać senność a inne mogą negatywnie wpłynąć na tętno, ciśnienie i krążenie.
8) Nie wolno umieszczać w saunie zwierząt domowych.
9) Nie należy korzystać z sauny pod wpływem alkoholu. Alkohol, narkotyki lub leki zażyte przed lub w trakcie
sesji w saunie mogą doprowadzić do utraty przytomności.

Gwarancja ograniczona
Gwarantujemy, że sauna jest wolna od defektów materiałów i wykonania.
1) Elementy grzewcze - 18 miesięcy
2) Wykonanie - 18 miesięcy
3) Komponenty elektryczne - 18 miesięcy
4) Radio/Odtwarzacz CD - 12 miesięcy
Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie pierwotnemu nabywcy detalicznemu sauny i wygasa po zmianie
właściciela. Klient samodzielnie odpowiada za opłaty przewozowe, włączając w to opłaty za przewóz części
umożliwiających serwisowanie sauny.
Niniejsza gwarancja traci ważność jeśli sauna będzie przerabiana, nadużywana lub używana niewłaściwie.
Takie przypadki obejmują działania pielęgnacyjne lub konserwacyjne sauny niezgodne z przedstawionymi
instrukcjami. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki fabryczne i nie pokrywa żadnych uszkodzeń wynikających
z niewłaściwej obsługi sauny przez właściciela.
Nie odpowiadamy za utratę sauny ani jakiekolwiek szkody przypadkowe lub wynikowe. W żadnym wypadku ani
my, ani żaden nasz przedstawiciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody na zdrowiu lub mieniu użytkowników
sauny. Niektóre systemy prawne nie przewidują możliwości wyłączenia lub ograniczenia zakresu
odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód ubocznych lub wtórnych. W takich przypadkach powyższe
ograniczenia lub wyłączenia nie mają zastosowania. Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi określone
uprawnienia, ponadto jednak mogą przysługiwać mu inne uprawnienia wynikające z przepisów danego prawa.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Do użytku własnego, prosimy uzupełnić poniższą tabelkę. Niniejsze informacje będą potrzebne podczas
rozmowy z pracownikiem działu obsługi klienta.
Data zakupu
Data dostawy
Numer modelu
Numer seryjny
Przedstawiciel handlowy
(nazwisko i numer telefonu)
Rozwiązywanie problemów
PRZED WYKONANIEM PONIŻSZYCH CZYNNOŚCI NALEŻY KONIECZNIE UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRĄD ZOSTAŁ ODŁĄCZONY.
Jeśli uszkodzeniu uległ kabel zasilający, musi on być wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt
serwisowy lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
1.Jeśli nie działają przyciski, odłącz saunę z prądu, odczekaj chwilę i ponownie podłącz ją do prądu.
2.Jeśli nie zapala się światełko wskaźnika zasilania, ponownie przyciśnij zabezpieczenie przed zwarciem lub
przepięciem, tak jak na zdjęciach poniżej:

3.Jeśli nie działa światło do czytania, wymień żarówkę (<40 Watt)
Wymiana żarówki
Z sufitu wykręć żarówkę łącznie z osłonką i wyciągnij wtyczkę. Wyciągnij metalowe zabezpieczenie wokół
żarówki równocześnie ściągając wypaloną żarówkę a następnie włóż nową żarówkę w odpowiednie miejsce,
umieść zabezpieczenie i zamontuj w suficie.

4. Elementy grzewcze nie rozgrzewają się:
Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Część promienników nie
rozgrzewa się.

Element grzewczy jest uszkodzony

Wymień na nowy o tych samych
specyfikacjach

Przewód grzejnika jest źle podłączony
lub przepalony

Podłącz go właściwie

Uszkodzony jest przekaźnik

Wymień przekaźnik

Uszkodzony jest panel sterujący

Wymień panel sterujący

Wtyczka jest odłączona

Ponownie podłącz wtyczkę do
prądu

Kabel zasilający siedzisko zamocowany jest zbyt luźno do gniazda w
ścianie tylnej

Prawidłowo zamocuj wtyczkę

Wnętrze sauny ne nagrzewa się.

Nie rozgrzewa się siedzisko

Wymiana elementu grzewczego
1. Usuń śruby a następnie usuń uszkodzony węglowy element grzewczy.
2. Wymień na nowy węglowy element grzewczy i dokręć do panelu sauny, tak jak na zdjęciach poniżej:

Konserwacja
1. Czyszczenie
a. Płytę czołową wyczyść przy użyciu mokrej ściereczki lub, jeśli jest to konieczne, używając ciepłej wody z
niewielkim dodatkiem mydła do rąk. Kabinę sauny przetrzyj wilgotną bawełnianą ściereczką a następnie osusz
suchym i chłonnym ręcznikiem. Do czyszczenia sauny nie używaj rozpuszczalników, alkoholu ani żadnych silnych
chemicznych środków czyszczących.
UWAGA: Środki chemiczne działające szkodliwie na drewno mogą zniszczyć saunę i warstwę ochronną
nałożoną na drewno.
Transport i przechowywanie
1. W czasie transportu unikaj wystawiania na deszcz i śnieg oraz gwałtownych wstrząsów.
2. Nie przechowuj w wilgotnym miejscu.
Opis modelu 4 osobowego

Model 4 osobowy posiada dwa siedziska. Poziome prowadnice siedziska umieszczone są na ścianie przedniej
i tylnej. Wsuwaj siedzisko tak długo aż dotknie ściany bocznej i zostanie umieszczone we właściwym miejscu.
W przypadku modelu 4 osobowego ściana przednia musi być zamontowana w pierwszej kolejności, przed zamontowaniem elementów grzewczych siedziska i siedzisk.

1. Podłogę sauny umieść na płaskim podłożu.
2. Do podłogi dołącz tylną ścianę lewą
ustawiając ją w odpowiednich wyżłobieniach. Aby zamocować ściany należy
ustawić w jednej linii klamry spinające
i zatrzasnąć je.

3.Podłącz dwie ściany tylne ustawiając w
jednej linii klamry spinające
i zatrzaskując je.

4. Podłącz ściany boczne (lewą i prawą) do ściany tylnej przy pomocy przesuwnych zawiasów.
Każda ściana boczna posiada etykietę, która pomoże zidentyfikować jej stronę. Patrząc na saunę z przodu panel z etykietą LEFT/LEWY powinien być umieszczony z lewej strony. Patrząc na
saunę z przodu panel z etykietą RIGHT/PRAWY
powinien być umieszczony
z prawej strony.

5. Zamontuj prawy panel grzewczy siedziska
wsuwając go w poziome prowadnice siedziska a później lewy panel grzewczy, prawe i
lewe siedzisko. Wsuwając siedzisko, zachowaj szczególną ostrożność, by nie zadrapać
pozostałych elementów sauny. Wsuwaj siedziska tak długo aż dotkną ściany tylnej i znajdą się we właściwym miejscu.

6. Umieść ścianę przednią we wgłębieniu podłogowym. Montując ją ustaw w jednej linii klamry spinające
i zatrzaśnij je.
7. Umieść sufit na złożonych już elementach.
(1). Sufit musi znajdować się w takiej pozycji, żeby okablowanie znajdowało się w lewym, przednim rogu,
tuż nad odtwarzaczem CD.
(2). Płytę sufitową umieść delikatnie na złożonych już elementach. Kiedy wszystkie rogi będą na swoim
miejscu, delikatnie opuść sufit na kabinę i dopasuj do pozostałych elementów.
(3). Upewnij się, że przewody w lewych przednich rogach nie zostały zatrzaśnięte pomiędzy ściankami.

WŁĄCZNIK ZEWNĘTRZNY
Chcąc cieszyć się światłem zewnętrznym, naciśnij włącznik, który znajduje się w lewym górnym rogu.
Mocowanie sufitu
Aby zamocować sufit należy umieścić wkręty 4-M4X30 w odpowiednio ustawionych otworach i je dokręcić.
UWAGA: model 1 osobowy nie posiada żadnych otworów.
Zdjęcia poniżej przedstawiają płytę sufitową sauny:
Model 2 osobowy poniżej:

Model 4 osobowy poniżej:

Model 3 osobowy rożny poniżej:
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