
Recoup Infrarød Saunatæppe 
Brugermanual 



Tak fordi du valgte at købe vores Recoup Infrarød Saunatæppe! 
Denne brugervejledning er specielt designet til din og andres sikkerhed. 

Læs venligst instruktionerne og sikkerhedsoplysningerne nedenfor, før du 
bruger tæppet og følg dem, mens de er i brug. 

Vigtige sikkerhedsinstruktioner (læs før brug)

Rådfør dig med en læge før brug, hvis du har en medicinsk eller anden

tilstand, der er anført nedenfor. Brug af saunatæppet anbefales således ikke

uden din læges godkendelse.

• Hudsygdomme, bumser eller rødme

• Følsomhed over for varme/temperatur

• Hjertesygdom eller sygdom

• Brækkede knogler

• Lige blevet opereret

• Føler kvalme, har hovedpine eller andre symptomer

• Involdssygedomme

• Knogleskørhed

• Lider af unormalt blodtryk

• Er i øjeblikket gravid eller ammer

• Anhidrose

• Kræft eller andre ondartede tilstande

• Du har metal- eller andre kropsimplantater



Elektrisk sikkerhed 

• Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger bør følges for at reducere 

risikoen for brand, elektrisk stød og skade. Misbrug eller manglende 

overholdelse af anvisningerne kan forårsage overophedning, brand 

eller skade på bruger og/eller ejendom.

• Før du bruger tæppet, skal du sørge for, at dit lokale elektriske netværk 

overholder den spænding og frekvens, der er angivet i denne 

vejledning. Ellers kan maskinen blive beskadiget i tilfælde af for høj 

strøm eller spændingsstigning.

• Det er farligt at ændre eller forsøge at ændre funktionen af dette produkt 

på nogen måde.

• Forsøg ikke at betjene denne enhed, hvis netledningen er blevet flosset 

eller knækket.

• Spild ikke vand eller andre væsker ind i eller på din enhed.

• I længere perioder uden brug, afbryd enhedens hovedstrøm.

• Controlleren er ikke vandtæt. Nedsænk ikke i vand eller andre væsker. 

Hold altid væk fra våde- eller fugtige områder.

• Må ikke bruges tæt på andre elektrisk opvarmede produkter eller på 

steder med høj temperatur

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

• Bær ikke metalsmykker eller andre metalgenstande, når du bruger 

tæppet.

• Læg ikke tæppet på en læderseng. Læg venligst et bomuldshåndklæde 

mellem tæppe og seng. De høje temperaturer kan få PVC og læder til at 

smelte sammen.

• Brug ikke ætsende rengøringsprodukter til at rengøre tæppet.

• Lad ikke tæppet blive varmt uden en person inde i tæppet. Dette kan 

beskadige tæppet.

• Fold ikke tæppet, når det stadig er varmt. Lad tæppet køle helt af før 

opbevaring.



Vigtige sikkerhedsinstruktioner (fortsat)

• Vikl ikke ledningen stramt omkring måtten eller controlleren. Lad

ledningen være løs. Opbevar ikke genstande på måtten, dette kan

potentielt beskadige saunatæppet.

• Sæt ikke tæppet i direkte sollys. Ved opbevaring skal du opbevare

tæppet et køligt, mørkt sted.

• Hold venligst indersiden af  tæppet ren og tør.

• Sørg for, at du nemt kan løsne velcroen, før du tænder for tæppet.

• Fjern ledningen fra kontrolboksen, når den ikke er i brug. Efterlad ikke

den igangværende sauna uden opsyn

• Lad ikke børn, småbørn eller spædbørn bruge dette tæppe.

• Hold alle hunde, katte og andre kæledyr væk fra det opvarmede

produkt.

Instruktioner til før brug

Hvad skal jeg have på?

• Det anbefales at bære behageligt, afslappet, huddækkende tøj. Vi

foreslår mere åndbar påklædning. Dine fødder skal også være dækket

til, så der skal tages sokker på.

Hvor skal jeg bruge det?

• Saunatæppet kan placeres på enhver varmebestandig overflade som din

seng eller sofa. (Ingen vandsenge, latex, plastik, hukommelsesskum,

mekanisk justerede senge, køjesenge eller barneseng/krybbe)

Tip: Vi anbefaler at lægge en yoga-/fitnessmåtte under tæppet, og sørg

for at du er komfortabel ved at tilføje en pude.

Før hver brug, undersøg tæppet for eventuelle skader.

Undersøg controlleren og ledningerne for at sikre, at der ikke

er flosser. Må ikke bruges, hvis sådanne findes.



Sådan bruger du tæppet

Forsigtig: Overskrid ikke 50 minutter i saunatæppet. Brug ikke dette
opvarmede produkt direkte på syntetiske, latex- eller brændbare
genstande. Hvis du til enhver tid skal stoppe sessionen, skal du blot
trykke på "Tænd/sluk" knappen

1.Læg saunatæppet på en seng eller et andet fladt område. Brug ikke

tæppet i en rynket tilstand.

2.Tilslut saunatæppet til controlleren og tilslut derefter controlleren til

strømforsyningen. Kontroller at begge forbindelser er sikre

3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere controlleren.

FORSIGTIG: Controlleren kan være varm, placer den ikke oven på
tæppet. Opbevares på en varmebestandig overflade.

4.Vælg din temperatur ved at trykke på temperatur-knappen.

Vigtigt: Start ved en lavere temperatur som f.eks. 60-70 grader.

Temperaturen kan højst hæves til 80 grader. Efterhånden som du bliver

mere vant til tæppet, så hæv temperaturen for at finde det optimale

niveau for dig.

5.Indstil en ønsket mængde tid, du vil bruge saunatæppet. Overskrid ikke

mere end 50 minutters brug i tæppet.

o Controlleren vil automatisk slukke for tæppet efter 60 minutters

brug.

o Hvis du på noget tidspunkt under brug føler dig overophedet eller

utilpas, før tiden er gået, bedes du forlade måtten.

o Tag kablet ud af strømforsyningen.

6.Tryk på startknappen for at starte temperatur- og timerindstillingerne.



Sådan bruger du tæppet (fortsat)

Vigtigt: Efter brug vil tæppet være ekstremt varmt. Lad tæppet ligge

fladt for at køle helt af. Fold og opbevar ALDRIG tæppet, før det har

kølet ned til sin oprindelige temperatur. Undladelse af at følge disse

instruktioner kan resultere i en beskadiget sauna og kan ugyldiggøre

garantien. 

Vigtigt: Hvis du ønsker at lave behandlinger med meget høje temperaturer:
Fold ikke tæppet og få tæppet til at virke af sig selv i længere tid end 30
minutter. Husk, hvis du på noget tidspunkt føler dig for varm, så sænk
temperaturen. Hvis du skal stoppe sessionen tidligt, så forlad blot tæppet og
tryk på tænd/sluk knappen
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Rengørings- og opbevaringsinstruktioner

Tæppet er vandtæt, men vi foreslår, at du rengør det mellem hver gang, at du 

har brugt det, for at holde tæppet i en god stant

Foreslåede rengøringstips 
1. Brug en blød klud eller et håndklæde til at absorbere efterladt sved

2. Brug et ikke-giftigt rengøringsmiddel (skånsom sæbe) eller en ikke-giftig 
rengøringsserviet

3. Brug ikke et stærkt ætsende rengøringsmiddel eller alkohol til at rengøre 

saunatæppet Foreslåede opbevaringstips

1. Sørg for, at saunatæppet er helt afkølet, før du rengør og opbevarer 
det

2. Opbevar på et køligt og tørt sted

3. Læg ikke genstande oven på saunatæppet

4. Nedsænk ikke saunatæppet i vand
5. Må ikke placeres i en vaskemaskine eller renses



Tekniske parametre:

Varme zoner: 

Control ler: 

Tidsindstilling:

Temperaturindstilling

Spænding:

Watt:

Elektrisk:

Materiale: 

Feltstørrelse:

Vægt:

1 varme zone

Håndholdt controller

5-60 minutter

25-80 grader

220-240 Volt

600 Watt - svarende til ca. 1,50kr.

strømforbrug i timen.

Lav EMF

Vegansk læder: Lavet af avanceret PU
læder udenpå samt avaneret PVC læder

indeni. SGS certifikat, kulfiber varmetråd,

180 x 180 cm - Udfoldet

Maksimal indvendig omkreds under brug

er ca. 165 cm.

8 kg




