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WICHTIG:      Die Montage- und Betriebsanleitung, die Sie in Händen halten,  

enthält wichtige Informationen über die anzuwendenden SICHER-

HEITSMAßNAHMEN für die Installation und Inbetriebnahme. Es ist  

daher unerlässlich, dass die Anweisungen vom Benutzer vor der Monta-

ge und Inbetriebnahme aufmerksam durchgelesen werden.

 



V  erpackung  
Sie erhalten die Infrarotkabine in 2 verschiedenen Kartons.
Inhalt Karton A        Inhalt Karton B 
1. Bodenpaneel               1. Frontpaneel(e)
2. Deckenpaneel               2. Linke(s) Seitenpaneel(e)
3. Bankpaneel(e)                  3. Rechte(s) Seitenpaneel(e)
4. Bankheizungspaneel(e)    4. Rückenwandpaneel(e)
5. Zubehörbox

Installationsinformation
a. Schließen Sie keine anderen elektrischen Geräte an die Steckdose, an der die Infrarotkabine hängt, an.
b. Die Infrarotkabine sollte auf einen ebenen Untergrund gestellt werden.
c. Die Infrarotkabine muss in einem trockenen und überdachten Raum aufgestellt werden.
d. Die Infrarotkabine vor Spritzwasser schützen.
e. Lagern Sie kein entflammbares Material oder chemische Substanzen in die Nähe der Infrarotkabine.  

Montageanleitung
Zur Montage der Sauna benötigen Sie mindestens 2 Erwachsene Personen. Bitte lesen Sie die Bedienungs- und Monta-
geanleitung vollständig und sorgfältig bis zum Ende durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Sollten Sie während der 
Montage Schwierigkeiten haben oder sollten Fragen auftreten, setzten Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

 Zusammenfassung – einfaches Steckprinzip:

(1)PLATZIERUNG DER SAUNA
Bei der Auswahl des Stellplatzes der Sauna sollten Sie beachten:
1. Das Hauptstromkabel sollte für Sie leicht zu erreichen sein.
2. Die Unterfläche sollte trocken und eben sein.
3. für CD-Radio ein Antennen-Anschluss vorgegeben sein sollte.

 

Frontpaneel Rückenwandpaneel

Linkes Seitenpaneel Rechtes Seitenpaneel

Deckenpaneel

Bodenpaneel

Bankpaneel

Bankheizungspaneel



(2) PLATZIERUNG DES BODENPANEELS
Wenn Sie das Bodenpaneel aufstellen, stellen Sie sicher, dass der „FRONT“ Sticker in 
die Richtung zeigt, in die später die Sauna zeigen soll.

(3) VERBINDUNG DES HINTEREN PANEELS MIT DEM BODENPANEEL
Stellen Sie das hintere Paneel in die dafür geeigneten Rillen im Bodenpaneel.
Bedenken Sie, dass das hintere Paneel keine Eigenstabilität hat, solange die Seitenpaneele 
noch nicht montiert wurden.

(4) MONTAGE DES RECHTEN SEITENPANEELS
Verbinden Sie die Seitenpaneele mit dem Rückenwandpaneel und dem Bodenpaneel indem 
Sie sie auf die Furchen des Bodenpaneels aufsetzen und anschließend die Teile fest 
zusammenstecken.
Jedes Seitenpaneel hat eine weiße Markierung um festzustellen an welcher Seite das 
jeweilige Paneel anzubringen ist. So ist das Paneel mit der Aufschrift „RIGHT PANEL“ 
an der rechten Seite der Sauna anzubringen, wenn Sie die Kabine von der Front betrachten.

 (5) MONTAGE DES FUSS-HEIZUNGSPANEELS
Schieben Sie die/das Heizungspaneel(e) entlang der vertikalen Holzschienen ein.
Das Fuss-Heizpaneel muss so positioniert werden, dass der „TOP“ Sticker nach oben 
und die Heizfläche nach außen zeigt.
Achten Sie vor Kratzer oder anderen Beschädigungen während der Montage!

                        

(6) VERBINDEN DER HEIZKABEL
Stecken Sie das Heizkabel durch die dafür geeignete Ausnehmung in dem 
hinteren Paneel.
Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsstelle sicher und von außen geschützt ist.

                        

(7) MONTAGE DES SITZPANEELS
Schieben Sie das Sitzpaneel entlang der horizontalen Holzschienen.
Stellen Sie sicher, dass der „BACK“ Sticker nach hinten an das hintere Paneel zeigt, die 
glatten und fertigen Seiten des Sitzpaneels nach oben und vorne zeigen.
                      

 

2 Personen Kabine:



(8) MONTAGE DES LINKEN SEITENPANEELS
Verbinden Sie das linke Seitenpaneel mit dem hinteren und dem Bodenpaneel durch 
verschließen der Schnallen oder durch das Steckprinzip.
Jedes Seitenpaneel hat eine weiße Markierung um festzustellen, welches Paneel für welche 
Seite geeignet ist. Daher ist das Seitenpaneel mit der Aufschrift „LEFT PANEL“ an der 
linken Seite anzubringen, wenn man die Sauna von der Front betrachtet.

(9) MONATAGE DES VORDEREN PANEELS
Platzieren Sie das vordere Paneel an der Stelle, wo der „FRONT“ Sticker angebracht ist. 
Passen Sie die Schrauben an beiden Seiten an und sichern Sie diese, indem Sie alle Schrauben 
fest anziehen.

            
(10) MONTAGE DES OBEREN PANEELS
1. Öffnen Sie die beweglichen Teile (wenn vorhanden) am oberen Paneel. 

2. Legen Sie das obere Paneel über alle unteren, verbundenen Paneele.
3. Stecken Sie die Heizkabel durch die Löcher rund um das obere Paneel.
4. Platzieren Sie nun vorsichtig das obere Paneel über den unten zusammen gebauten Paneelen. Wenn alle vier Ecken ge-
nau ineinander passen, drücken Sie das obere Paneel vorsichtig nach unten, bis es sich genau an die Form des unteren 
Teils der Sauna anpasst. 
5.Stellen Sie sicher, das kein Stromkabel zwischen den Paneelen eingeklemmt wurde.
6.Verbinden Sie zum Schluss alle Kabeln mit den fertigen Anschlüssen.

             

 



3. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungsstellen sicher und von außen geschützt sind.
V  ersion B:  



Stecken Sie den Verbindungsstecker an die Innenseite des Steuergeräts in den geeigneten Steckanschluss. Stel-
len Sie sicher, dass die  Formen der Stecker und der Anschlüsse immer genau ineinander passen! 
                         
 

   Anschluss                         Stecker

                          

Befestigen Sie  das  innere Steuergerät  mit  Schrauben,  beachten Sie  jedoch,  dass Sie  den Temperaturfühler 
durch die Ausnehmung des inneren Steuergeräts stecken.
Stellen Sie sicher, dass der Sensor keinen Kontakt mit dem Holz hat.

             

(14) MONTAGE DER ABLAGE (OPTIONAL / wenn vorhanden)
Bringen Sie die Ablage durch Schrauben an der linken und rechten vorderen Seite der Sauna an. (Wenn Sie in 
der Sauna sitzen.)

                       

(15) MONTAGE DES TÜRGRIFFS
Montieren Sie die inneren und äußeren Türgriffe. 
1. Passen Sie den Türgriff an die zwei vorhandenen Löcher an der 
Außenseite der Tür an und halten Sie den Griff an die Kante der Tür.
2. Setzten Sie die Schrauben in die Löcher an der Innenseite der Tür und 
ziehen Sie die Schrauben fest an.

                                

 



Allgemeine Benutzungsdaten
- Temperatur von 15°C bis 65°C
- Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit ≤ 85%
- Luftdruck: ca. 700-1060 hPa
- Stromzufuhr: AC 220V +/- 10%, Frequenz 50 +/- 1
- Carbon-Magnesium-Flächenstrahler 180W / 225W / 300W / 330W  -  je nach Ausführung bzw. Modell
- Holz: Hemlock
- Mikroprozessor gesteuert
− Digitaler Temperaturfühler
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Bedienung des Digitalen Kontrollelements

 
1 - Temperature   TEMPERATUR + / - TASTEN
2 - Time               ZEIT + / - TASTEN
4 - POWER         STROM EIN/AUS
5 - Temp              Anzeige Temperatur
6 - Time               Anzeige Zeit
7 – Power/Heat/Set Status Anzeige

 LICHT EIN/AUS

 °C/°F   -   Einstellung für Celsius oder Fahrenheit

1) Drücken Sie die POWER Taste, um die Kabine einzuschalten. Das Licht bei der Power-Status-Anzeige schaltet 
sich ein.

2) Drücken Sie die SET Taste. Die Infrarotkabine startet mit einer Voreinstellung bis Änderungen durchgeführt wer-
den. Die Voreinstellung ist 38 Minuten bei 40 °C. Das HEAT Licht (rot) leuchtet.

3) Drücken Sie nun bei der Zeitauswahl + oder – um die Zeit zu ändern. Diese können Sie jederzeit erneut ändern.
4) Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie die SET Taste – sobald die SET-Status-Anzeige (orange) leuchtet, 

können Sie die Temperatur mit + oder – ändern. (Maximale Einstellung 60°). Drücken Sie anschließend erneut 
die SET Taste, um die von Ihnen eingestellte Temperatur zu speichern (das orange Licht erlischt – nur mehr die 
POWER und SET Anzeigen leuchten (gelb + rot) .

5) Drücken Sie den LICHT           Knopf, um das Licht in der Kabine ein- oder auszuschalten. 
6) Sie können zwischen C° oder F° wählen. Drücken Sie den dafür vorgesehenen Knopf. Die eingestellte Tempera-

tur-Einheit wird rechts neben der Temperaturanzeige angezeigt. 
7) Wenn die Zeit auf 00 steht, hört die Kabine automatisch auf zu heizen. Sie können jedoch die Zeit erneut einstel-

len.
8) Um den Vorgang abzubrechen oder um die Kabine auszuschalten, drücken Sie die POWER Taste. Die Kabine 

schaltet sich komplett ab. (Kein Strom mehr – weder für CD-Radio noch für TV)

5 6

3

4 21

7
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CD-Radio-Player
Drücken Sie den POWER Knopf und der Radio schaltet sich ein. Nach einschalten des Radios können Sie nun den 
AM/FM Kanal auswählen. Drehen Sie den Drehknopf links um den Sender auszuwählen und verwenden Sie den ST/MO 
Knopf um zwischen Stereo und Mono umzuschalten. 
Stellen Sie mithilfe des VOL Knopfes die Lautstärke ein. Mithilfe der BALANCE und TONE können Sie die Qualität 
einstellen.
Um eine CD abzuspielen drücken Sie den EJECT Knopf und legen Sie eine CD ein. Drücken Sie EJECT erneut um die 
Lade zu schließen. Die CD wird nun abgespielt.
Drücken Sie den █ Knopf um die CD-Wiedergabe zu beenden.

Austauschen der(s )Heizungs-Strahler(s) (Flächenstrahler)
Schalten Sie die Kabine komplett ab bzw. ziehen Sie den Netzstecker, sodass diese vom Stromkreis getrennt ist. 
Schrauben Sie die Flächenstrahler ab. Nehmen Sie die Flächenstrahler heraus und stecken die Kabeln ab. Tauschen Sie den 
neuen Flächenstrahler aus, verbinden diesen mit dem Kabel und schrauben Sie den Strahler wieder an.           
Austauschen der Sicherung
Schalten Sie die Kabine komplett ab bzw. ziehen Sie den Netzstecker, sodass diese vom Stromkreis getrennt ist. 
Am Deckenpaneel finden Sie die Sicherung. Öffnen Sie die Abdeckung dazu oder schrauben Sie gegebenenfalls die Holzab-
deckung ab um zu der Sicherung zu gelangen. Ziehen Sie den Sicherungseinsatz heraus. Tauschen Sie die Sicherung gegen 
eine neue aus. Stecken Sie den Sicherungseinsatz wieder hinein und schließen Sie die Abdeckung. 

 



Austauschen der Lampe
Schalten Sie die Kabine komplett ab bzw. ziehen Sie den Netzstecker, sodass diese vom Stromkreis getrennt ist. 
Ziehen Sie den kompletten Lichteinsatz von der Decke heraus. Entfernen Sie das Kabel und den Metallstift von der Lampe. 
Tauschen Sie jetzt die Lampe aus. Befestigen Sie wieder den Metallstift und schließen das Kabel wieder an. Installieren Sie die 
komplette Lampe wieder an der Decke.

Benutzungs- und Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie alle Informationen für Sicherheit und Gesundheit durch. Falls Sie unschlüssig sind ob Sie die Infrarotkabine 
benutzen können oder nicht konsultieren Sie Ihren Arzt. 
Falls Sie sich während der Benutzung schwindlig oder überhitzt fühlen verlassen Sie die Infrarotkabine augenblicklich.
 
4. Wenn die Infrarotkabine die gewünschte Temperatur erreicht hat schalten sich die Heizelemente automatisch ein und 

aus um die Temperatur zu halten.
5. Sie können die Tür oder auch die Dachöffnung während der Benutzung öffnen, um die Temperatur selbst zu regeln 

und Frischluft hereinzulassen.
6. Sie können alle Vorteile des Infrarotlichts auch bei geöffneter Tür / bei geöffnetem Fenster genießen.
7. Trinken Sie vor, während und nach der Benutzung der Infrarotkabine genügend Flüssigkeit um die Flüssigkeit, die Sie 

durch den Schweißausstoß verlieren wieder zu ersetzen.
8. Wenn Sie vor der Benutzung warm oder heiß duschen regen Sie Ihre Schweißdrüsen zusätzlich an. Probieren Sie die 

Infrarotkabine mit und ohne vorheriger Dusche aus um festzustellen was Sie bevorzugen. Wenn Sie vorher duschen 
trocknen Sie sich vollständig ab, da das Wasser das Holz beschädigen kann. Duschen Sie auf jedem Fall nach der 
Benutzung der Infrarotkabine um sich zu erfrischen und den Schweiß abzuwaschen.

9. Verwenden Sie mindestens drei Handtücher während der Benutzung der Infrarotkabine. Nehmen Sie eines um darauf 
zu sitzen, legen Sie eines auf den Boden um das Holz vor Schweiß zu schützen, und verwenden Sie ein Handtuch 
um sich damit abzuwischen. Wischen Sie den Schweiß regelmäßig ab.

10. Massieren Sie wunde oder angegriffene Muskeln während der Benutzung um den Stoffwechsel in dieser Region zu 
beschleunigen. 

11. Essen Sie mindestens eine Stunde vor der Benutzung nichts. Am besten ist eine Benutzung mit nüchternem Magen, 
da ein voller Magen Unbehagen erzeugen kann.
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12. Sie können auch von der entspannenden Wirkung der Infrarotkabine profitieren, indem Sie nach der Benutzung 
schlafen gehen. Der entspannte Zustand nach der Benutzung hilft Ihnen ruhiger und besser zu schlafen.

13. Beim ersten Anzeichen einer Erkältung oder Grippe kann eine Infrarotbenutzung helfen das Immunsystem zu unter
stützen und Viren zu verringen. Reden Sie jedoch mit Ihrem Arzt falls Sie sich krank fühlen und die Infrarotkabine 
benutzen wollen.

14. Um Gelenke und Muskel zu stärken sollten Sie sie so nah wie möglich bei den Heizelementen bewegen. 
15.Gehen Sie nicht unmittelbar nach der Benutzung in die Dusche. Bleiben Sie noch eine Weile bei geöffneter Tür in der 

Kabine sitzen um auszuschwitzen. Beginnen Sie danach mit einer warmen Dusche und senken Sie die Temperatur 
langsam um Ihren Körper abzukühlen.

16. Benutzen Sie die Infrarotkabine nicht nach anstrengendem Training oder anstrengender Arbeit. Warten Sie mindes
tens 30 Minuten, damit der Körper sich erholen und abkühlen kann.

17. Lassen Sie keine Kleidung oder Handtücher in der Infrarotkabine unmittelbar vor/bei den Strahlern liegen, um einen 
Brand zu verhindern.

18. Um Brände und elektrische Schocks zu verhindern verwenden Sie keine Metallwerkzeuge bei den Heizelementen.
19. Falls die Glühbirne gewechselt werden muss, drehen Sie das Licht ab, schalten Sie die Kabine aus und warten bis die 

Glühbirne abgekühlt ist. Berühren Sie keinesfalls die noch heiße Glühbirne. 
20. Spritzen Sie keinen Schweiß und kein Wasser auf die Heizelemente, da dies zu Kurzschlüssen führen kann. 
21. Lassen Sie keine Haustiere in die Infrarotkabine.

Gründe, bei denen Sie die Kabine nicht benutzen sollten:
1. Falls Sie offene Wunden haben.
2. Falls Sie eine Augenkrankheit haben.
3. Falls sie schwere Sonnenbrände haben.
4. Menschen die an einer Krankheit leiden, Schwangeren und Kleinkindern ist der Gebrauch untersagt. Kinder über 

6 Jahre dürfen die Sauna in Begleitung Erwachsener benutzen.
5. Falls Sie an einer Krankheit leiden, besonders falls diese Krankheit mit Hitze zusammenhängt, falls Sie an Fett-

leibigkeit, einer Herzkrankheit, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes leiden, su-
chen Sie unbedingt einen Arzt auf.

6. Benutzen Sie die Sauna nicht falls Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, da 
dies zu einer Bewusstlosigkeit führen kann.

Häufig gestellte Fragen
1. Die digitale Steuerung funktioniert nicht.  

a) Das Power Licht leuchtet nicht.
b) Die Sicherung ist kaputt oder das Stromkabel ist nicht angeschlossen.
c) Tauschen Sie die Sicherung oder stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose.
d)

2. Das Licht funktioniert nicht.  
a) Die Glühbirne ist kaputt.
Wechseln Sie die Glühbirne. Benutzen Sie 25 bis 40-Watt Glühbirnen.
b) Die Glühbirne und das Gehäuse sind locker
Entfernen Sie die Glühbirne und befestigen Sie das Gehäuse erneut. Bringen Sie die Glühbirne danach wie-
der an.
c) Die Sicherung ist kaputt.
Ersetzen Sie die alte Sicherung gegen eine neue.
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3. Die Heizung funktioniert nicht.  
a) Nur ein Teil de Heizung erwärmt sich.

1) Die Heizung ist kaputt. Ersetzen Sie sie durch eine neue.
2) Ein Teil der Heizung ist nicht richtig angeschlossen. Schliessen Sie die einzelnen Elemente 

richtig an.
b) Die gesamte Kabine erhitzt sich nicht

1) Das Relais ist kaputt. Ersetzen Sie es durch ein neues.
2) Die Steuerungseinheit ist kaputt. Tauschen Sie sie gegen eine neue.
3) Der Stecker ist nicht richtig in der Steckdose. Stecken Sie ihn aus und stecken Sie ihn an-

schließend erneut in die Steckdose.

4. Fehlermeldung C4,C6,L3,C…  
Wenn im Display folgende Anzeige: C4 oder C6 oder L3 oder einer anderen Meldung von C.. erscheint. 
dann ist das Bedienteil (LED Display) kaputt und muss ausgetauscht werden.

5. Fehlermeldung    -- oder 85  
Wenn im Display folgende Anzeige: -- oder 85 erscheint, dann ist der Temperaturfühler kaputt und muss ausge-
tauscht werden.

Instandhaltung
Reinigung
Reinigen Sie das Äußere der Kabine mit einem feuchten Tuch oder mit einer geringen Menge Seife mit warmem Wasser, 
wenn nötig. Reinigen Sie den Innenraum mit einem feuchten Baumwolltuch, trocknen Sie ihn mit einem sauberen trocken-
en Tuch. Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder starke Reinigungschemikalien in der Sauna. ACHTUNG: Jede verwen-
dete Chemikalie, die das Holz schädigt, schädigt auch die Kabine und zerstört die Schutzschicht, mit der das Holz verse-
hen ist.

Transport und Lagerung
1. Setzen Sie die Kabine während des Transports keinem Regen, Schnee oder heftigen Kollisionen aus. 
2. Lagern Sie sie nicht in einer feuchten Umgebung.
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FIGYELEM! 

Az útmutató fontos információkat tartalmaz az összeszerelésnél és 

üzembe helyezésnél alkalmazandó BIZTONSÁGI intézkedésekről. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. 

Javasoljuk, hogy ne egyedül fogjon az összeszereléshez! 

 
 
 



 
 

 
A csomag tartalma 
 
Az alkatrészeket két kartondobozban kapja kézhez. 
 
A kisebb („A”) doboz tartalma: A nagyobb („B”) doboz tartalma: 
- padlólap - előlap 
- tető - bal oldalpanel 
- ülőke - jobb oldalpanel 
- ülőke alatti sugárzó panelje - hátlap 
- szerelési egységcsomag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kabin helyének kiválasztása 
 

- A kabint száraz, fedett helyiségben állítsa fel. 
- A kabint vízszintes, sík felületre állítsa. 
- Óvja a kabint a vízpermettől. 
- A kabin közelében ne tároljon gyúlékony vagy vegyi anyagokat. 
- A kabinnak külön csatlakozóaljzatot alakítson ki, ahová nem csatlakoztat más elektromos készüléket. 

Az aljzat könnyen hozzáférhető helyen legyen. 
- Gondoskodjon antennacsatlakozásról, hogy a rádiót és a CD lejátszót használni tudja. 

* felszereltségtől függően 

 
 
Összeszerelési útmutató 
 

Egyszerű összeszerelés! 
 
 

padlólap 

tető 

bal oldalpanel jobb oldalpanel 

ülőke 

ülőke alatti sugárzó panelje  

előlap hátlap 



 
 

 
 
 

(1) A padlólap 
Fektesse a padlólapot a padlóra. A „FRONT” feliratú matrica a kabin elülső oldalát jelöli. 
 

    FRONT 

 
(2) A hátoldal és a padlólap összeszerelése 
Állítsa a kabin hátoldalát a padlólapon kialakított sínbe. 
Ne feledje megtámasztani a hátoldalt, mert az oldalfalak felszereléséig nem áll meg  
önmagától! 
        
 
 
(3) A jobb oldalfal felállítása 
Állítsa az oldalfalat a padlólapon kialakított sínbe. 
Amennyiben szemben áll a kabinnal, a 
„RIGHT” feliratú matrica jelöli a jobb oldali panelt. 
 
 
(4) Az ülőke alatti sugárzó beszerelése 
Az oldalpanelen kialakított függőleges sínek közé felülről csúsztassa 
be az ülőke alatti sugárzó paneljét. 
Ügyeljen arra, hogy a „TOP” feliratú matrica a panel felső szélén 
legyen és a sugárzó kifelé nézzen. 
Kellő körültekintéssel dolgozzon, hogy elkerülje a sérüléseket! 
 
                  
(5) Az ülőke alatti sugárzó kábelének csatlakoztatása 
Dugja az ülőke alatti sugárzó kábelét a hátoldalon kialakított csatlakozóba. 
Győződjön meg róla, hogy a csatlakozás megfelelő és biztonságos. 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Az ülőke összeszerelése 
Az oldalfalon kiképzett vízszintes sín mentén csúsztassa helyére az  
ülőkét úgy, hogy a „BACK” feliratú matrica kerüljön belülre. 
Óvatosan dolgozzon, ne sértse meg az oldalpanel burkolatát. 
                                     
 

Kétszemélyes kabinok 



 
 

(7) Az oldalfalak felállítása 
Állítsa az oldalfalat a padlólapon kialakított sínbe. 
Amennyiben szemben áll a kabinnal, a 
„LEFT” feliratú matrica jelöli a bal oldali panelt. 
  
 
 
 
 
(8) Az előlap felállítása 
Állítsa az előlapot a padlólapra, ahol a „FRONT” feliratú matrica mutatja. 
Először minden csavart hajtson be és csak a végén húzza meg azokat. 
 
 
 
(9) A tető rögzítése 
Nyissa ki a tetőn lévő tolóajtókat (kiviteltől függően).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fektesse a tetőt a már összeszerelt panelek tetejére.  
A fűtés kábelét húzza át a tetőn lévő lyukon. 
Igazítsa helyére mind a 4 sarkot, majd óvatosan nyomja rá a tetőt az álló panelekre. 
Ügyeljen rá, hogy a kábel ne szoruljon a panelek közé!                  
 
 
 
 



 
 

(10) Elektromos bekötés 
 
„A” variáció 
A csatlakozási pontok a tetőn lévő kis tolóajtó alatt találhatók. 
Húzza le a műanyag szigetelést a csatlakozókról. Lazítsa meg a csavarokat, dugja a kábeleket ütközésig a 
megfelelő csatlakozóba, majd húzza meg ismét a csavarokat. A színek segítenek Önnek: a piros kábelt a piros, 
a fekete kábelt pedig a fekete csatlakozóba dugja. 
Végezetül húzza vissza a műanyag szigetelést a csatlakozókra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ellenőrizze még egyszer, hogy minden kábelt a megfelelő helyre csatlakoztatott. 
 
„B” variáció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) A rádió beszerelése (felszereltségtől függően) 
 
„A” variáció 
Tolja be a rádiót az arra kiképzett nyílásba.  
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Ha kész van, szerelje fel a burkolatot. 

 
(13) A kezelőpanel bekötése 
Ügyeljen arra, hogy az aljzatok és csatlakozók formája minden esetben egyezzen meg! 
 

  
                        

 
Csavarozza fel a kezelőpanelt, de ügyeljen rá, hogy a hőérzékelőt ne takarja el. Győződjön meg róla, hogy az 
érzékelő nem érintkezik a fával.   
 

      
 
 
(14) A polc felszerelése (felszereltségtől függően) 
 

 
 
 
 

   csatlakozó       dugó 

bga001
Textfeld



 
 

(15) Az ajtónyitó fogantyú felszerelése 
A fogantyúkat a szerelési egységcsomagban találja. Csavarozza fel a belső és a külső fogantyút. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dugja be az elektromos kábelt a csatlakozóaljzatba. 
Ha betartotta az előírásokat, a kabin működőképes. 
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A digitális kezelőpanel használata 
 
 
 
Temperature     Hőmérséklet +/- 
Time            Időtartam +/- 
POWER       Be- és kikapcsolás 
Temp           Hőmérséklet kijelzése 
Time           Időtartam kijelzése 
Power/Heat/Set   Állapotkijelzők 

          Világítás be- és kikapcsolása 

          Hőmérséklet kijelzése 
 (Celsius vagy Fahrenheit fokban) 
 
  
1. A POWER gomb megnyomásával helyezheti üzembe a kabint. A gomb megnyomásával a „Power” állapot-

kijelző kigyullad. 
2. A SET gomb egyszeri megnyomásával kigyullad a „Heat” állapotkijelző. A kabin az alapbeállítás értelmében 

38 percre kapcsol be és 40°C-ra fűt fel. 
3. Ha szeretné a hőmérséklet beállítást megváltoztatni, nyomja meg újra a SET gombot. Ekkor kigyullad a „Set” 

állapotkijelző és a Temperature +/- gombokkal beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. Ha harmadszor is meg-
nyomja a SET gombot, elmenti a beállított hőmérsékletet, amely a kijelzőn is megjelenik. 

4.  Az időtartamot a Time +/- gombokkal állíthatja be, és a SET gomb megnyomásával mentheti el. 
5. A világítás bekapcsolásához nyomja meg a       gombot. 
6. A SET, majd a      gomb megnyomásával választhat, hogy a hőmérsékletet Celsius vagy Fahrenheit fok-

ban kívánja elmenteni. 
7. Amikor a számláló lenullázódik, a kabin leáll. 
8. A beállított idő lejárta előtt is kikapcsolhatja a kabint a POWER gomb megnyomásával. 

(Kikapcsolás után a rádió sem használható!) 
 
 
A rádió és CD-lejátszó használata 
 
A rádió bekapcsolásához nyomja meg a POWER gombot. Az állomáskereső gomb segítségével válassza ki a 
kívánt csatornát. 
A ST/MO gomb megnyomásával választhat a sztereo és mono üzemmód között. 
A hangerősséget a VOL, míg a hangminőséget a BALANCE és TONE gombokkal állíthatja be. 
 
CD-hallgatáshoz nyomja meg az EJECT gombot, helyezze a lemezt a készülékbe. Nyomja meg ismételten az  
EJECT gombot. A CD-lejátszás automatikusan elindul. 
A █ gombbal megállíthatja a lejátszást. 
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A sugárzók cseréje 
 

Figyelem!! 
 
Mielőtt hozzáfogna a sugárzó(k) cseréjéhez, áramtalanítsa a kabint, húzza ki a vezetéket a csatlakozóaljzatból! 
Először csavarozza és emelje le a lapsugárzót, majd húzza ki a kábelét. 
Visszaszerelésnél fordított sorrendben kövesse az utasításokat. 
 

           
 
 
 
 
 
A biztosítékok cseréje 
 
Vegye le a biztosítéktábla tetejét. A keskeny gombot húzza lefelé. Vegye ki a biztosítékot és tegye be az újat. 
Tolja vissza a gombot és tegye vissza a tetőt. 

 
 
 
Az izzó cseréje 
 
Emelje ki a foglalatot a tetőből. A kiégett izzót vegye ki a foglalatból, helyezze be az újat, majd nyomja vissza a 
foglalatot a tetőbe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1         2 3      4



 
 

Gyakori kérdések 
1. Miért nem működik a kezelőpanel? 

a) A kabint nem dugta be a csatlakozóaljzatba. Ellenőrizze! 
b) Nem kapcsolta be a kabint. (Bekapcsolás után kigyullad a „POWER” állapotkijelző.) 
c) Kiégett a biztosíték. Cserélje ki! 

2. Miért nem kapcsol be a belső világítás?  
a) Kiégett az izzó. Cserélje ki! 
b) Kilazult az izzó vagy a foglalat. Ellenőrizze mindkettőt! 
c) Kiégett a biztosíték. Cserélje ki! 

3. Miért nem fűt fel a kabin? 
a) Valamelyik sugárzó nem működik. 

1) Tönkrement a sugárzó. Cserélje ki! 
2) A sugárzó kábele kicsúszott a csatlakozóból. Ellenőrizze! 

b) Egyik sugárzó sem működik. 
1) Tönkrement a relé. Cserélje ki! 
2) Tönkrement a vezérlőegység. Cserélje ki! 
3) A kabint nem megfelelően dugta be a csatlakozóaljzatba. Húzza ki a dugót és dugja 

be újra! 
4. Hibaüzenet C4,C6,L3,C… 

Ha az alábbi hibaüzenetek valamelyikét látja a kijelzőn: C4, C6, C…vagy L3, akkor tönkrement a 
kijelző. Cserélje ki! 

5. Hibaüzenet  -- vagy 85 
Ha az alábbi hibaüzenetek valamelyikét látja a kijelzőn: -- vagy 85, akkor tönkrement a 
hőérzékelő. Cserélje ki! 

 



 
 

 
Használati és biztonsági útmutató 
 
Kérjük, hogy használat előtt olvassa át az alábbi útmutatót. 
Ha kétségei merülnek fel, hogy használhatja-e a kabint, kérje ki kezelőorvosa véleményét. 
Ha a kabin használata közben szédülést vagy hőhullámokat tapasztal, azonnal hagyja el a kabint!! 
 
4.  A beállított hőfoktól függően használat közben a sugárzók automatikusan ki- illetve bekapcsolnak. 
5.  Használat közben Ön kinyithatja az ajtót vagy a tetőn lévő szellőzőt, ezáltal átmenetileg csökkentheti a 

hőmérsékletet és friss levegőt engedhet a kabinba. 
6.  Az infravörös fény minden előnye élvezhető nyitott ajtó vagy szellőző mellett is. 
7.  A kabin használata során (a verítékezés által) az emberi szervezet sok vizet veszít, ezért ajánlott a szau-

názás megkezdése előtt, a használat során és után is elegendő folyadék bevitele. 
8.  Ha a kabin használata előtt meleg vagy forró zuhanyt vesz, még intenzívebbé teheti a verítékezést. Próbálja 

ki! Zuhanyozás után törölje magát teljesen szárazra, mielőbb a kabinba megy, mert a víz károsítja a kabin 
faanyagát. 

9.  A szaunázáshoz minimum 3 törölközőt használjon. Egyet terítsen a padlóra, a lába alá, egyet a padra, amire 
ráül, a harmadikkal pedig rendszeresen itassa fel testéről az izzadságot. 

10. Szaunázás közben masszírozza fáradt vagy megviselt izmait, ezzel gyorsítja regenerálódásukat. 
11. A szaunázás megkezdése előtt egy órával már ne egyen semmit. Legjobb, ha éhgyomorral meg a kabinba. A 

teli gyomor rosszulléthez vezethet. 
12. A kabin az alvászavarok ellen is hatásos. Ha szaunázás után fekszik le, nyugodtabban alszik, pihenten éb-

red.  
13. Ha megfázás, nátha vagy influenza kezdeti tünetei jelentkeznek Önnél, használja a kabint. Az infravörös 

fényerősíti az immunrendszert és segít a vírusok legyőzésében. 
Ha a betegség már előrehaladott stádiumban van, beszélje meg orvosával, javasolja-e a kabin használatát.   

14. Ha végtagjait és izmait szeretné erősíteni, mozgassa azokat minél közelebb a sugárzókhoz. 
15. Ne menjen közvetlenül a szaunázás után zuhanyozni. Használat után rövid ideig nyitott ajtó mellett üljön a 

kabinban, amíg megszűnik a verítékezés. Csak ezután tusoljon le. Kezdje a tusolást meleg vízzel, s foko-
zatosan csökkentse a víz hőmérsékletét, amíg lehűl a teste. 

16. Megerőltető fizikai igénybevétel (sport, munka) után ne használja a kabint. Várjon legalább 30 percet, amíg 
szervezete pihen és lehűl. 

17. Ha tűz ütne ki a kabinban, megfékezésére soha ne használja ruháit vagy törölközőit. 
18. Tűzesetek és elektromos zárlatok elkerülése érdekében a sugárzók közelében ne használjon fém tárgyakat. 

Ne nyúljon a forró villanykörtéhez! Ha izzót kell cserélni, előtte áramtalanítsa a kabint és várja meg, míg az 
izzó kihűl. 

19. Ügyeljen rá, hogy a sugárzókra ne fröcsögjön víz vagy veríték, mert ez rövidzárlatot okozhat. 
20. Háziállatokat ne engedjen a kabinba!! 
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Mikor ne használja az infrakabint? 
 
1. Ha testén sebek vannak. 
2. Ha szembetegségben szenved. 
3. Ha bőre leégett a napon. 
4. Idős, legyengült személyeknek, krónikus betegségben szenvedőknek, várandós anyáknak és kisgyerekek-

nek nem javasolt a kabin használata. 
Gyermekek 6 éves kor alatt csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodhatnak a kabinban. 

5. Feltétlenül konzultáljon orvosával a kabin használata előtt, ha Ön túlsúlyos, szívbeteg, magas a vérnyomása, 
keringési problémákkal küzd, cukorbeteg vagy rosszul tűri a meleget. 

6. Soha ne használja a kabint, ha gyógyszert vett be, alkoholt vagy kábítószert fogyasztott, mert ezek hasz-
nálata a szaunában eszméletvesztéshez vezethet. 

 
 
A kabin tisztítása 

 
A kabint kívülről nedves ruhával vagy ha szükséges, enyhén szappanos vízzel tisztítsa. A kabin belsejét 
puha, nedves ruhával tisztítsa és utána egy tiszta ruhával törölje szárazra. Soha ne használjon benzint, al-
koholt vagy erős, kémiai tisztítószereket. A vegyi anyagok károsítják a védőréteget, amellyel a fát kezelték! 

 
 
Szállítás és tárolás 

 
A kabint a szállítás ideje alatt óvja az esőtől, hótól és a fizikai behatásoktól (törésveszély!!). 
Száraz helyen tárolja! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jótállási jegy 
 
A SANOTECHNIK Hungária Kft. az általa forgalmazott infrakabinokra 12 havi jótállást vállal, amely a vásárlás 
dátumától kezdve áll fenn. A jótállás feltétele a vásárlást igazoló blokk/számla, amelyen olvashatóan szerepel az 
eladó/viszonteladó neve, címe és a vásárlás dátuma. 
 
A jótállási igényt írásban, a vásárlás helyén, a számlával együtt kell benyújtani. 
 
A jótállás olyan javításokra, illetve azon részek/alkatrészek cseréjére vonatkozik, amelyeknél a reklamáció jo-
gosságát a SANOTECHNIK Kft. elismeri. 
 
A jótállás nem terjed ki a gondatlanságból, természetes elhasználódásból, szállítási sérülésből, illetve szaksze-
rűtlen használatból, szerelésből vagy javításból származó hibákra. 
 
Nem érvényes a jótállás a nem gyártási hibára visszavezethető közvetett károk esetén. 
 
A kezelési útmutató be nem tartása miatt bekövetkezett személyi sérülésekért vagy vagyoni károkért a gyártó 
semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
Figyelem!!! 
 
Kérjük, hogy a csomag felbontása után, még az összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy valamennyi 
rész/alkatrész hiánytalanul és sértetlenül megtalálható a csomagban. 
Bárminemű hiány vagy sérülés esetén időben értesítse viszonteladóját vagy a Sanotechnik Kft-t. 
Utólagos reklamációt nem fogadunk el. 
Üvegtörésre nem vonatkozik a jótállás! 
 
A jótállás csak a kabin javítására/cseréjére vonatkozik. 
Az esetleges további költségeket (kibontás, újbóli beszerelés) csak akkor térítjük, ha a termék anyaghibás, s erre 
csak a rendszeres használat során derül fény.  
A beszerelés mindenkor az útmutató alapján történjen! 
 
Szakszerűtlen beavatkozás és az útmutató be nem tartása a jótállás elvesztését vonja maga után. 
 
A termék szervizelését a SANOTECHNIK Kft. a jótállási idő letelte után is biztosítja a törvényben előírtak szerint. 
Ekkor a kicserélt részek/alkatrészek, az elvégzett munka, valamint a kiszállás költsége a vevőt/felhasználót 
terheli. 
 
 

Termék megnevezése: 

 

 

 

 

 

Viszonteladó pecsétje, aláírása: 

 

 

 

 
Vásárlás dátuma: 
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 IMPORTANT:      Instrucţiunile de montaj şi utilizare pe care le ţineţi în 

mână cuprind informaţii importante despre MĂSURILE DE 

SIGURANŢĂ care trebuie aplicate pentru instalare şi punerea în 

funcţiune. De aceea este esenţial ca utilizatorul să citească cu atenţie 

instrucţiunile înainte de montaj şi punerea în funcţiune. 
 

  
 
 
 
 
 
 Ambalajul 
Veţi primi cabina cu infraroşu în două pachete diferite. 
Conţinut pachet A          Conţinut pachet B  
1. Panou podea                1. Panou frontal (panouri frontale) 
2. Panou acoperiş                2. Panou lateral (panouri laterale) stânga 
3. Panou (panouri) bănci       3. Panou lateral (panouri laterale) dreapta 
4. Panou (panouri) încălzire bănci    4. Panou (panouri) spate 
5. Cutie accesorii 
 
 

  

  

  

  

 Informaţii de instalare 
a. Nu conectaţi alte aparate electrice la priza la care este branşată cabina cu infraroşu. 
b. Cabina cu infraroşu trebuie amplasată pe o fundaţie plană. 
c. Cabina cu infraroşu trebuie montată într-un spaţiu uscat şi acoperit. 
d. Feriţi cabina cu infraroşu de apă pulverizată. 
e. Nu depozitaţi materiale inflamabile sau alte substanţe chimice în aproprierea cabinei cu infraroşu.   
 

 Instrucţiuni de montaj 
Pentru montajul saunei sunt necesare cel puţin 2 persoane adulte. Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare şi montaj 

Panou frontal 
 

Panou spate 
 

Panou lateral stânga 
 

Panou lateral dreapta 
 

Panou acoperiş 

Panou podea 
 

Panou bancă 
 

Panou încălzire bancă 
 



cu atenţie până la capăt înainte să începeţi montajul. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în timpul montării sau dacă apar 
întrebări, vă rugăm să îl contactaţi pe comerciantul dvs. 
 
      Rezumat – principiu simplu de îmbinare: 
   

 
(1) AMPLASAREA SAUNEI 
La alegerea locaţiei, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele: 
1. Cablul electric principal trebuie să fie la îndemâna dvs. 
2. Fundaţia trebuie să fie uscată şi plană. 
3. Trebuie să existe o conexiune la antenă pentru CD-Radio. 
         
 
(2) AMPLASAREA PANOULUI DE PODEA 
Atunci când montaţi panoul de podea, asiguraţi-vă că abţibildul „FRONT“ este  
orientat în direcţia în care să arate ulterior sauna. 
 
 
 
(3) CONECTAREA PANOULUI DIN SPATE CU PANOUL DE PODEA 
Introduceţi panoul din spate în canelurile corespunzătoare din panoul de podea. 
Reţineţi că panoul din spate nu are o stabilite proprie atât timp cât panourile  
laterale nu sunt încă montate. 
 
 
 
(4) MONTAJUL PANOULUI LATERAL DREAPTA 
Conectaţi panourile laterale cu panoul din spate şi panoul de podea prin aşezarea acestora în 
şanţul panoului de podea şi îmbinarea strânsă a părţilor în final.  
Fiecare panou lateral are un marcaj alb pentru a vedea  
pe ce parte trebuie montat fiecare panou. Astfel, panoul cu  
inscripţia „RIGHT PANEL“ (panou dreapta) trebuie montat în partea dreaptă a saunei, atunci când 
priviţi sauna din faţă. 
 
 
 
  (5) MONTAJUL PANOULUI DE ÎNCĂLZIRE A PICIOARELOR 
Introduceţi prin glisare panoul (panourile) de încălzire de-a lungul şinelor de lemn verticale. 
Panoul de încălzire a picioarelor trebuie poziţionat astfel, încât abţibildul „TOP“ (sus) să arate în sus, 
iar suprafaţa de încălzire spre exterior. 
Atenţie să nu provocaţi zgârieturi sau alte deteriorări în timpul montării! 
 

Cabină de 2 persoane: 



                         
 
(6) CONECTAREA CABLULUI DE ÎNCĂLZIRE 
Introduceţi cablul de încălzire în orificiul corespunzător din  
panoul din spate. 
Asiguraţi-vă că locul de conectare este sigur şi protejat de exterior. 
 
                         
 
 
 
 
 
(7) MONTAJUL PANOULUI DE AŞEZARE 
Introduceţi prin glisare panoul de aşezare de-a lungul şinelor orizontale de lemn. 
Asiguraţi-vă că abţibildul „BACK“ (Spate) arată spre spate, pe panoul din spate,  
iar laturile netede şi pre-fabricate ale panoului de aşezare în sus şi spre faţă. 
                       
 
(8) MONTAJULUI PANOULUI LATERAL STÂNGA 
Conectaţi panoul lateral stânga cu panoul din spate şi de podea prin închiderea   
cataramelor sau prin principiul de îmbinare. 
Fiecare panou lateral are un marcaj alb pentru a vedea  
pe ce parte trebuie montat fiecare panou. Astfel, panoul cu  
inscripţia „LEFT PANEL“ (panou stânga) trebuie montat în partea stângă a saunei, atunci când 
priviţi sauna din faţă. 
 
 
(9) MONTAJUL PANOULUI FRONTAL 
Plasaţi panoul frontal în locul în care se află abţibildul „FRONT“ (faţă).  
Fixaţi şuruburile pe ambele laturi şi asiguraţi-le fixându-le pe toate prin strângere. 
 
             
(10) MONTAJUL PANOULUI SUPERIOR 
1. Deschideţi piesele mobile (dacă există) pe panoul superior.  
 
 
 
 
 
 
22. Amplasaţi panoul superior peste toate panourile conectate dedesubt. 
3. Introduceţi cablul de încălzire prin orificiile din jurul panoului superior. 
4. Amplasaţi acum cu atenţie panoul superior peste panourile montate dedesubt. Atunci când toate cele patru colţuri se 
potrivesc perfect unul în celălalt, apăsaţi cu atenţie panoul superior în jos până se ajustează exact la forma părţii de jos a 
cabinei.  
5. Asiguraţi-vă că nu s-a prins nici un cablu electric între panouri! 
6. Conectaţi la sfârşit toate cablurile la racordurile implementate. 



(11) RACORDUL ELECTRIC 
Versiunea A: 
Toate cablurile electrice care trec prin perete sunt conectate unele cu celelalte şi în perete. 
Conectaţi cablul electric la panoul superior. 
1. Deschideţi piesele mobile de pe panoul superior unde găsiţi dispozitivul de racord. Scoateţi protecţia din plastic. 
2. Deşurubaţi şuruburile din dispozitivul de racord şi introduceţi firele sub şuruburi. Apoi înşurubaţi din nou strâns şuruburile. 
Verificaţi dacă aţi conectat firul roşu cu cel roşu, iar pe cel negru cu cel negru. Acum puneţi protecţia de plastic din nou peste 
dispozitivul de racord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Asiguraţi-vă că toate locurile de racord sunt sigure şi protejate de exterior. 
Versiunea B: 
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    Priză                         Ştecher 

                           
 
 
Fixaţi aparatul de comandă interior cu şuruburi, asigurându-vă însă că introduceţi senzorul de temperatură prin 
orificiul aparatului de comandă interior. 
Asiguraţi-vă că senzorul nu are contact cu lemnul. 

              
 
(14) MONTAJUL RAFTULUI (OPŢIONAL / dacă este cazul) 
Fixaţi raftul cu şuruburi pe partea stângă şi dreaptă frontală a saunei. (Atunci când vă aflaţi în saună.) 
 
                        
 
 
 
 
 



 

 
 
 
(15) MONTAJUL MÂNERULUI DE UŞĂ 
Montaţi mânerele interioare şi exterioare ale uşii.  
1. Introduceţi mânerul de uşă în cele două orificii existente, pe partea  
exterioară a uşii şi ţineţi mânerul pe cantul uşii. 
2. Introduceţi şuruburile în orificiile de pe partea interioară a uşii şi 
prindeţi strâns şuruburile. 
 
                                 
 
 
CONECTAŢI ACUM CABLUL ELECTRIC LA O PRIZĂ CORESPUNZĂTOARE. 
 
CABINA CU INFRAROŞU  ESTE ACUM MONTATĂ ŞI ASTFEL GATA PENTRU PUNEREA ÎN 
FUNCŢIUNE!  
 



 

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Date generale de utilizare 
- Temperatura de la 15°C la 65°C 
- Umiditatea medie a aerului ≤ 85% 
- Presiunea atmosferică: aprox. 700-1060 hPa 
- Alimentarea cu curent: CA 220V +/- 10%, frecvenţa 50 +/- 1 
- Element radiant din ceramică, în funcţie de model, respectiv execuţie (300W / 350W / 400W) 
- Lemn: brad canadian 
- Comandat prin microprocesor 
 Senzor digital de temperatură 
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 Acţionarea elementelor digitale de control    
    Temperature  BUTOANELE + / - DE TEMPERATURĂ 
     Time               BUTOANELE + / - DE ORĂ 
4 - POWER         RACORDARE / DEBRANŞARE CURENT 
5 - Temp              Afişaj temperatură 
6 - Time               Afişaj oră 
7 – Power/Heat/Set Afişaj stare  

            APRINDERE / ÎNCHIDERE LUMINĂ 

 °C/°F   -   Fixare pe Celsius sau Fahrenheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Apăsaţi pe butonul POWER pentru a racorda cabina. Se aprinde becul de la afişajul de stare Power. 
2) Apăsaţi pe butonul SET. Cabina cu infraroşu porneşte cu o pre-setare până se efectuează modificări. Pre-setarea 

este de 38 Minute, la 40 °C. Becul HEAT (căldură) (roşu) se aprinde. 
3) Apăsaţi acum la alegerea orei + sau – pentru a modifica ora. O puteţi schimba oricând din nou. 
4) Pentru a modifica temperatura, apăsaţi butonul SET – de îndată ce se aprinde afişajul de stare SET (portocaliu), 

puteţi modifica temperatura cu + sau –. (Setare maximă 60°). Apăsaţi în final din nou pe butonul SET pentru a 
memora temperatura setată de dvs. (becul portocaliu se stinge – doar afişajele POWER şi SET mai sunt aprinse 
(galben + roşu) . 

5)  Apăsaţi pe butonul LICHT         (Lumină) pentru a aprinde sau a stinge lumina în cabină.  
6) Puteţi alege între C° sau F°. Apăsaţi butonul cu această destinaţie. Unitatea de temperatură setată se afişează în 

dreapta afişajului de temperatură.  
7) Când ora e pe 00, cabina încetează automat încălzirea. Puteţi însă seta din nou ora. 
8) Pentru a întrerupe procesul sau pentru a debranşa cabina,  apăsaţi pe butonul POWER. Cabina se debranşează 

complet. (Nu mai are curent – nici pentru CD – Radio, nici pentru televizor) 
 

 

 CD-Radio-Player 
Apăsaţi pe butonul POWER şi intră în funcţiune radioul. După intrarea în funcţiune a radioului, puteţi alege acum 
canalul AM/FM. Răsuciţi butonul randalinat spre stânga pentru a alege postul şi folosiţi butonul ST/MO pentru a 
schimba între stereo şi mono.  

5 6 

3 

4 2 1 

7 
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Fixaţi volumul cu ajutorul butonului VOL. Cu ajutorul BALANCE şi TONE puteţi seta calitatea.  
Pentru a asculta un CD, apăsaţi pe butonul EJECT şi introduceţi un CD. Apăsaţi din nou pe EJECT pentru a închide 
sertarul. Acum se derulează CD-ul. 
Apăsaţi butonul █ pentru a încheia redarea CD-ului. 
 

 Schimbarea corpului radiant (corpurilor radiante) (radiator) 
Debranşaţi complet cabina, respectiv scoateţi ştecherul de reţea, astfel încât acestea să fie separată de circuitul electric.  
Deşurubaţi radiatorul. Scoateţi radiatorul şi cablurile. Schimbaţi-l cu noul radiator, conectaţi-l la cabluri şi înţurubaţi din nou 
radiatorul.  

           
 
 
 

  

  

 Schimbarea siguranţei 
Debranşaţi complet cabina, respectiv scoateţi ştecherul de reţea, astfel încât acestea să fie separată de circuitul electric.  
Siguranţa o găsiţi pe panoul de acoperiş. Deschideţi capacul acesteia sau deşurubaţi eventual acoperirea din lemn pentru a 
ajunge la siguranţă. Scoateţi ansamblul siguranţei. Schimbaţi siguranţa cu una nouă. Introduceţi ansamblul siguranţei la loc şi 
închideţi cu capacul.  

 
 



 

 Schimbarea lămpii 
Debranşaţi complet cabina, respectiv scoateţi ştecherul de reţea, astfel încât acestea să fie separată de circuitul electric.  
Scoateţi ansamblul de iluminat complet din acoperiş. Desprindeţi cablul şi ştiftul metalic al lămpii. Schimbaţi acum lampa. 
Fixaţi din nou ştiftul metalic şi conectaţi din nou cablul. Instalaţi lampa completă din nou pe acoperiş. 
 
 

 
  
 

 Instrucţiuni de utilizare şi siguranţă 
 

Citiţi toate informaţiile pentru siguranţă şi sănătate. În cazul în care nu ştiţi sigur dacă puteţi folosi cabina cu infraroşu 
sau nu, consultaţi-vă medicul.  
Dacă în timpul folosirii vă simţiţi ameţit sau supraîncălzit, părăsiţi imediat cabina cu infraroşu. 
 
Atunci când cabina cu infraroşu ajunge la temperatura dorită, elementele de încălzire intră şi ies din funcţiune automat 
pentru a menţine temperatura.
În timpul utilizării puteţi deschide uşa sau luminatorul de acoperiş pentru a regla dvs. înşivă temperatura şi pentru a 
introduce aer proaspăt.
Puteţi beneficia de toate avantajele luminii infraroşii şi cu uşa /geamul deschis(ă).
Beţi suficiente lichide înainte, în timpul şi după utilizarea cabinei cu infraroşu pentru a înlocui lichidele pierdute prin 
transpiraţie.
Dacă faceţi duş cald sau fierbinte înainte de utilizare, vă stimulaţi suplimentar glandele sudoripare. Încercaţi cabina cu 
infraroşu cu sau fără duş în prealabil pentru a constata ce vă prieşte. Dacă faceţi duş înainte, uscaţi-vă foarte bine, 
întrucât apa poate deteriora lemnul. În orice caz, faceţi duş după utilizarea cabinei cu infraroşu pentru a vă răcori şi 
pentru a elimina transpiraţia. 
Folosiţi minim trei prosoape în timpul utilizării cabinei cu infraroşu. Luaţi unul pentru a vă aşeza pe el, întindeţi unul 
pe podea pentru a proteja lemnul de sudoare şi folosiţi un prosop pentru a vă şterge cu el. Ştergeţi-vă periodic 
transpiraţia. 
Masaţi-vă în timpul utilizării muşchii încordaţi sau afectaţi pentru a accelera metabolizarea în această regiune.  
Nu mâncaţi nimic cu cel puţin o oră înainte de folosire. Cea mai eficientă este o utilizare pe stomacul gol, întrucât un 
stomac plin poate da senzaţii de disconfort. 
Puteţi profita de efectul relaxant al cabinei cu infraroşu şi ducându-vă la culcare după utilizare. Starea de relaxare 
după utilizare vă ajută să dormiţi mai liniştit şi mai bine. 



 

La primele simptome de răceală sau gripă, utilizarea cabinei cu infraroşu vă poate ajuta să susţineţi sistemul imunitar 
şi să reduceţi efectul viruşilor. Oricum, discutaţi cu medicul dacă vă simţiţi rău şi vreţi să folosiţi cabina cu infraroşu. 
Pentru a întări încheieturile şi muşchii, trebuie să vă mişcaţi cât mai aproape posibil de elementele de încălzire.  
Nu mergeţi imediat după folosire la duş. Mai rămâneţi puţin în cabină, cu uşa deschisă, pentru a vă usca. Începeţi 
apoi cu un duş cald şi reduceţi temperatura treptat pentru a vă răcori corpul. 
Nu folosiţi cabina cu infraroşu după un antrenament sau o muncă epuizantă. Aşteptaţi minim 30 minute, astfel încât 
corpul să aibă posibilitatea să îşi revină şi să se răcorească. 
Nu lăsaţi îmbrăcămintea sau prosoapele în cabina cu infraroşu, lângă corpul radiant, pentru a preveni un incendiu. 
Pentru a preveni incendii şi scurtcircuite, nu folosiţi unelte metalice la elementele de încălzire. 
Dacă trebuie schimbat becul, închideţi lumina, debranşaţi cabina şi aşteptaţi până se răceşte becul. Nu atingeţi în 
niciun caz becul încă fierbinte.  
Nu stropiţi elementele de încălzire cu transpiraţie şi apă, întrucât acest lucru poate duce la scurtcircuite.  
Nu lăsaţi animalele de companie în cabina cu infraroşu. 
 

Motive pentru care nu trebuie să utilizaţi cabina: 
1. Dacă aveţi răni deschise. 
2. Dacă suferiţi de o boală a ochilor. 
3. Dacă aveţi arsuri grave de la soare. 
4. Oamenilor care suferă de o boală, gravidelor şi sugarilor le este interzisă utilizarea. Copiii peste 6 ani pot folosi 

sauna însoţiţi de adulţi. 
5. Dacă suferiţi de o boală, în special dacă această boală are legătură cu arşiţa, dacă suferiţi de obezitate, o boală 

cardiacă, tensiune scăzută sau ridicată, probleme ale circuitului sanguin sau diabet, consultaţi neapărat un medic. 
6. Nu folosiţi sauna dacă sunteţi sub influenţa alcoolului, drogurilor sau medicamentelor, întrucât acestea pot duce 

la pierderea cunoştinţei. 
 

Întrebări frecvente 
1. Nu funcţionează comanda digitală. 

a) Becul Power nu se aprinde. 
b) Siguranţa este stricată sau cablul electric nu este conectat. 
c) Schimbaţi siguranţa sau introduceţi cablul electric în priză. 
 

2. Nu funcţionează lumina. 
a) S-a ars becul. 
Schimbaţi becul. Folosiţi becuri de la 25 la 40 Watt. 
b) Becul şi carcasa nu sunt prinse bine. 
Scoateţi becul şi fixaţi carcasa din nou. Apoi introduceţi din nou becul. 
c) Siguranţa este stricată. 
Înlocuiţi vechea siguranţă cu una nouă. 
 

3. Nu funcţionează încălzirea. 
a) Se încălzeşte numai o parte din calorifer. 

1) Caloriferul este stricat. Înlocuiţi-l cu unul nou. 
2) O parte din calorifer nu este conectat corect. Conectaţi corect fiecare element. 

b) Nu se încălzeşte toată cabina 
1) Releul este stricat. Înlocuiţi-l cu unul nou. 
2) Unitatea de comandă este stricată. Înlocuiţi-o cu una nouă. 
3) Ştecherul nu este corect introdus în priză. Scoateţi-l şi introduceţi-l apoi din nou în priză. 



 

 
4. Mesaje de eroare C4,C6,L3,C… 

Dacă apare pe afişaj următorul mesaj: C4 sau C6 sau L3 sau un alt mesaj de la C.. , atunci este stricată 
partea de comandă (afişajul LED) şi trebuie schimbat. 
 

5. Mesaj de eroare  -- sau 85 
Dacă apare pe afişaj următorul mesaj: -- sau 85, atunci este stricat senzorul de temperatură şi trebuie schimbat. 
 
 

Întreţinerea 
Curăţarea 
Curăţaţi exteriorul cabinei cu o cârpă umedă sau cu o cantitate mică de săpun şi apă caldă, dacă este necesar. Curăţaţi 
interiorul cu o cârpă umedă din bumbac, uscaţi-l cu o cârpă uscată curată. Nu folosiţi în saună benzină, alcool sau produse 
chimice  puternice de curăţat. ATENŢIE: Fiecare produs chimic folosit care deteriorează lemnul deteriorează şi cabina şi 
distruge stratul de protecţie cu care este prevăzut lemnul. 

Transport şi depozitare 
1. Nu expuneţi cabina în timpul transportului la ploaie, zăpadă sau coliziunilor puternice.  
2. Nu o depozitaţi într-o zonă umedă. 
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POZOR:  Navodilo za montažo in uporabo, ki ga imate v rokah, 

vsebuje pomembne informacije o uporabi in varnostnih napotkih Iz 

the razlogov je nujno potrebno, da navodila pred montažo in upo-

rabo, pozorno prebereta tako inštalater kot tudi uporabnik! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pakiranje 
Prejeli ste infrardečo kabino v dveh različnih paketih. 
Vsebina Kartona A    Vsebina Kartona B  
1. Talni panel   1. Prednji panel 
2. Stropni panel   2. Levi stranski panel 
3. Panel s klopjo   3. Desni stranski panel 
4. Panel z ogravanjem 4. Hrbtni panel 
5. Pribor 
 
 

  

  

  

  

Informacija o instalaciji 
a. Na elektro priključitveno dozo ne priklapljajte drugih električnih naprav  
b. Infrardeča kabina naj bo postavljena na vodoravno površino  
c. Infrardeča kabina naj bo postavljena v suh in nadstrešen prostor  
d. Zaščitite infrardečo kabino pred kapljajočo vodo 
e. V bližino infrardeče kabine ne odlagaje vnetljivega materiala ali kemičnih sestavin 
 

Navodila za montažo 
Za mont ažo saune sta potrebni v saj dve odr asli o sebi. Prosimo, preberite navodila za  mont ažo in  
uporabo v celoti in podr obno do konca, preden pričnete s samo mon tažo. V kolikor boste med montažo 
naleteli na težave ali boste imeli določena vprašanja, se obrnite na vašega prodajalca. 
 
 
    Zusammenfassung – einfaches Steckprinzip: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prednji panel Hrbtni panel 

Levi stranski panel Desni stranski panel 

Stropni panel 

Talni panel 

Panel s klopjo 

Panel z ogrevanjem 



 

 
 
 
(1) Mesto postavitve infrardeče kabine 
Ko boste izbrali mesto postavitve infrardeče kabine, ne pozabite, da: 
1. mora biti pristop do elektro napajanja lahko dostopen 
2. morajo biti tla v prostoru ravna in suha 
         
(2) Talni panel 
Položite talni panel na tla, in sicer tako, da lepilni trak »FRONT« gleda v željeno 
smer.  
 
 
(3) Povezava hrbtnega panela  s talnim panelom 
Postavite hrbtni p anel na predviden i utor na t alnem panelu. Bodite pozorni na to, da 
hrbtni panel ne more stati pokonci brez opore oz. brez stranskih panelov 
 
 
 
 
 
(4) Montaža desnega stranskega panela 
Povežite desni stran ski p anel s hr btnim p anelom t ako da ga nat aknete na kovin ske 
sponke,  vstavite v utor talnega panela in nato dele močno stisnete skupaj. 
Vsak stranski p anel im a napis na  katero str an sp ada. Stranski p anel z nap isom  
„RIGHT PANEL“  se postavi na desno stran savne, gledano  s sprednje strani savne.  
 
 
 
 (5) Montaža ogrevalnih panelov 
Potisnite ogrevalne panele vzdolž vertkalnih vodilnih letev. 
1. Panel za ogrevanje mora biti po stavljen na način, da je stran z nalepko „TOP“ obrnjena 
navzgor in da ogrevanje kaže navzven. 
2. Pazite na to, da ne boste ob montaži tega panela poškodovali obeh stranskih panelov. 
 
                         
 
(6) Priklop električnega kabla 
Vstavtie vtič ogrevala skozi predvideno luknjo hrbtnega panela.  
Prepričajte se, da je spojno mesto dobro varovano in z zunanje strani zaščiteno. 
 
                         

 
 
 
 
 

 

Kabina za 2 osebi: 



 

 
(7) Montaža panela s klopjo 
Potisnite p anel s klopjo  vzdolžno po vodilu na stranskih p anelih. Pazite, da stranskih  
panelov pri tem ne poškodujete. Montirajte p anel s klopjo t ako, da nalepka “BACK” kaže 
nazaj in da je gladka stran panela s klopjo obrnjena naprej 
                       
 
 
 
(8) Montaža levega stranskega panlea 
Povežite levi stranski p anel s hrbtn im panelom tako da ga nataknete na kovinske sponke,  
vstavite v utor talnega panela in nato dele močno stisnete skupaj. 
Vsak stranski p anel ima napis na katero stran sp ada. Stranski panel z napisom  „LEFT  
PANEL“ se postavi na desno stran savne, gledano  s sprednje strani savne.  
 
 
 
 
(9) Montaža  prednjega panela 
Postavite prednji p anel na mesto, kjer je n alepka „FRONT“,  nat aknete ga na kovinske 
sponke na levem in desnem stranskem panelu, tako da nasede v utor na talnem panelu. 
 
       
       
(10) Montaža stropnega panela 
1. Odprite drsna vratca na stropnem panelu.  
 
 
 
 
 
 
2. Položite stropni panel na že montirane spodnje panele.  
3. Potisnite ogrevalne kable skozi predvidene luknje v stropnem panelu.. 
4. Sedaj pazljivo potisnite strešni panel preko pod njim sestavljen panele. Ko bodo vsi štirje koti  
   natančno usklajeni, ga pritisnite navzdol vse dokler se ne natačno prilegal v obliko saune.  
5. Prepričajte se, da med paneli ni električnega kabla, ki bi ga paneli lahko stisnili. 
6. Na koncu vse kable povežite s pripravljenimi priklopi.  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(11) Elektro priključek 
Verzija  A:
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Vstavite 6-polni vtikač v 6-polno vtičnico na vezju.  
Vstavite vtikač displeja na notranjo stran vezja v ustrezni priključek.  
Zagotovite, da se bo vedno vtikač povsem prilegal vtičnici!  
 
 
 
    Priključek                      Vtič 

                           
 
 
Pritrdite notranjo krmilno napravo. Bodite pozorni na to,   da mora biti temperaturno tipalo spel-
jano skozi odprtino na lesenem okvirju. 

              
(14) Montaža poličke (opcija) 
 Montirajte vsako poličko v levi in desni prednji kot saune.  (gledano, če 
sedite v savni) 
 
                        
 
 
(15) Montaža ročaja za vrata 
Montirajte notranji in zunanji ročaj vrat.     
1. Naravnajte ročaj na dve predvideni luknji na zunanji strani vrat in ga pridžite v 
tej višini. 
2. Z notranje strani vstavite v luknje vijake in z njimi privijte ročaj na vrata. 
 
                                 
 
POTISNITE SEDAJ VTIKAČ V VTIČNICO ELEKTRIČNEGA TOKA. 
 
VAŠA INFRARDEČA KABINA JE MONTIRANA IN PRIPRAVLJENA ZA UPORABO. 
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 Priključni načrt 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 Splošni tehnični podatki 

- Temperatura do 65°C 
- Povpre čna vlažnost zraka  ≤ 85% 
- Zra čni tlak: cca. 700-1060 hPa 
- Napetost: AC 220V +/- 10%, frekvenca 50 +/- 1 
- Karbonsko magnezijeva sevala 180W / 225W / 300W / 330W  -  odvisno od modela 
- Les: Hemlock (kanadski macesen) 
- Mikroprocesorsko vodenje 
- Digitalno temperaturno tipalo 
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Upravljanje digitalnega kontrolnega elementa 
  

1 – 
Temperature  Nastavitev temperature + / - TIPKE 
2 – Time   Nast avitev časa  + / - TIPKE 
4 -  POWER    VKLOP / IZKLOP 
5 – Temp   Prikaz temperature 
6 – Time   Prikaz časa 
7 – Power/Heat/Set Prikaz statusa delovanja 
8 -                   LUČ VKLOP / IZKLOP 
 
9 - °C/°F    Nastavitev Celzija ali  Fahrenheita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Pritisnite tipko POWER za vklop kabine. Lučka Power-Status sveti. 
2) Pritisnite tipko SET. Infrardeča kabina pri čne delovati s prednast avljenimi vrednostmi vse dokler 

niso narejene  spremembe. Prednastavitev je 38 minut pri 40 °C. Lučka HEAT sveti (rdeče). 
3) Za nastavitev časa pritisnite tipko + ali – (Time), le-to lahko kadarkoli spremenite. 
4) Za spremembo temperature, pritisn ite tipko SET – takoj, ko lučka na SET-Status sveti (oranžno) 

lahko spremenite temperaturo s tipko + ali – (Temperature). (Maximale Einstellung 75°). Ponovno 
pritisnite tipko SET, da bi shranili nastavljeno temperaturo (POWER in SET lučke svetita (rumeno 
+ rdeče) . 

5) Pritisnite tipko  LUČ             , da bi vklopili oz. izklopili luč v kabini.  
6) Izbirate lahko med C° ali F°. Pritisnite za to pred videno tipko. Nastavljena temperaturna enota se 

prikaže desno na prikazu temperature.  
7) Če je čas nastavljlen na 00, kabina avtomatsko preneha delovati. Lahko pa čas kadarkoli ponov-

no nastavite. 
8) Da bi preki nili nast avitve, pritisnit e gumb POWER. Sedaj se ce lotna kabina i zklopi. (Ni ve č 

električnega toka – ne za  CD-radio in ne za  TV) 
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3 
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CD-Radio-predvajalnik 
Pritisnite gumb POW ER in vklopi se radio. Po vklopu radia , lahko se daj nastavite frekvenco  AM/FM. 
Pritisnite vrtljivi gumb levo ali desno, da bi izbrali postajo. Z gumbom ST/MO izbirate med stereo in mono 
predvajanjem.S pomočjo gumba VOL nastavljate glasnost, z gumbom BALANCE in TONE pa nastavljate 
kvaliteto pr edvajanja.Da bi predvajali CD, prit isnite gumb  EJECT  in vst avite CD. Ponovno pritisnite 
EJECT, da se predal ček zapre. CD se bo sedaj predvajal.Pritisnite gumb █ , da bi končali ponovno 
predvajanje CD-ja. 
 
Zamenjava ogrevalnega sevala 
POZOR: preden boste zamenjali sevala, je potrebno celotno IRK izključiti iz električnega napajanja! 
Odvijte ploščato sevalo. Vzemite ploščato sevalo ven in odklopite kable. Vstavite novo ploščato sevalo in 
ga ponovno priklopite ter privijte nazaj na panel. 
 
 
 
 
 
 
 
Zamenjava varovalke 
POZOR: preden boste zamenjali varovalke, je potrebno celotno IRK izključiti iz električnega napajanja! 
Varovalko najdete na stropnem panelu. Odprite pokrov (ali odvijte), da boste dosegli varovalke. Potegnite ven 
vstavek za varovalko. Zamenjajte varovalko, potisnite vstavek nazaj in zaprite pokrov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamenjava luči 
POZOR: preden boste zamenjali varovalke, je potrebno celotno IRK izključiti iz električnega napajanja! 
Celoten nastavek za lu č potegnite ven. Odstranite kabel in kovinski zati č. Menja jte luč in ponovn o pritrdite 
kovinski zatič, priklopite kabel. Kompletno luč ponovno vstavite na stropni panel. 

 



 

Napotki za uporabo in varnost 
 
Preberite vse informacije o varnosti in zdravju. V kolikor  se boste na koncu vpraševali, ali boste  
uporabljali infrardečo kabino ali ne, se raje posvetujte z zdravnikom.     
V kolikor va m bo  med  uporabo postalo slabo,  se va m bo  vrtelo, vas bo zalivalo, potem zap ustite na  
kratek čas infrardečo kabino. 
 
1. Nastavite temperaturo na udoben nivo, običajno je to  caa. 40-60 °C (odvisno od posameznika). 
2. Pustite, da se infrardeča kabina pred uporabo za  cca. 5-10 minut zagreje. 
3. Potenje prične cca. 5 –  15 minut potem, ko ste vstopili v inf rardečo kabino. Priporočamo, da je  ne 

uporabljate dlje kot 45 minut. Optimalna uporaba je  20 - 30 minut (odvisno od posameznika). 
4. Ko je infrardeča kabina dosegla želeno temperaturo, se elementi za ogrevanje avtomatsko vklapljajo 

in izklapljajo, da bi nastavljeno temperaturo obdržali. 
5. Med samo  uporabo lah ko vrata, ali pa tudi stropno odprtino, med samo uporabo p ustite odprta, da 

bi temperaturo samoregulirali in da bi dobili svež zrak.   
6. Vse prednosti infrardeče svetlobe lahko uživate tudi pri odprtih vratih oz. pri odprti stropni odprtini. 
7. Glejte, da boste pred, men in po u porabi popili dovolj tekočine, da bi n adomestili svojo tekočino , ki 

jo izgubljate s potenjem. 
8. V kolikor se  boste pred uporabo hladno ali toplo tuširali, p otem še do datno stimulirate vaše potne  

celice. Seveda p azite, da se po tu širanju dobro  obrišete, saj lahko vo da poškoduje les infrard eče 
kabine. Na vsak način pa se tuširajte po uporabi infrardeče kabine, da bi se osvežili in izprali s sebe 
še preostali pot. 

9. Uporabljajte minimalno tri brisa če med samo uporabo IRK. Eno, da boste na njej sedeli, eno za na 
tla, da zaščitite les pred potom in tretjo, s katero se boste brisali. Pot redno brišite s sebe. 

10. V kolikor ste bili poškodovani, potem si masirajte med uporabo infrarde če kabine mišice  in 
poškodovano tkivo, saj bo tako hitreje celilo.  

11. Vsaj uro pred uporabo IRK ne jejte ničesar. Najboljša je uporaba s praznim želodcem, saj lahko poln 
želodec deluje povsem samosvoje.  

12. Lahko tudi profitirate zaradi sproščujočega učinka IRK, in sicer t ako, da po uporabi IRK greste spat. 
Sproščeno stanje po uporabi vam pomaga bolj hitro in mirno zaspati.  

13. Ob prve m znaku prehlada ali gripe, lahko uporaba IRK pomaga podpirati delovanje vašega 
imunskega sistema in zmanjševati virusne okužbe. Vsekakor se pogovorite s svojim zdravnikom, če 
lahko bolni uporabljate IRK. 

14. Da bi utrdili sklepe in mišice, je p otrebno le-te razgibavati, kolikor je  le mogo če, blizu ogrevalnih 
elementov.  

15. Ne odidite takoj po uporabi pod tuš. Ostanite še nekaj časa pri odprtih vratih v kabini, da bi se spotili 
do konca. P ri tuširanju  nato pričnite s toplo vod o, pri čemer počasi spuščajte temperaturo , da  bi  
ohladili svoje telo. 

16. Ne uporabljajte IRK po napornem treningu ali delu. Počakajte vsaj 30 minut, da se vaše telo spr osti 
in ohladi. 

17. V IRK ne puščajte oblačil ali brisač, da bi preprečili morebiten požar. 
18. Da bi prepre čili ogen j i n neprijetne  elektri čne šoke, ne up orabljajte v bližin i ogrevalnih elementov  

kovinskih palic in podobnega, saj lahko poškodujete iste. 
19. Če želite za menjati žarnico, ugasnit e pred tem dovod električnega toka, izklopite IR K in po čakajte, 

da se žarnica ohladi.  
20. Ne škropite potu in vode po grelnih elementih, saj lahko to vodi do kratkega stika.         
21. V infrardečo kabino ne puščajte domačih živali.  
 
 



 

Razlogi, zaradi katerih ne uporabljajte infrardeče kabine: 

1. V kolikor imate odprte rane. 
2. V kolikor imate kakšno očesno bolezen. 
3. V kolikor imate težke sončne opekline. 
4. Starejšim in šibkejšim ljudem, ljudem, ki bolehajo , nosečnicam in majhnim otrokom je prepovedana  

uporaba IRK. Otroci starejši od 6 let lahko uporabljajo IRK le pod nadzorom in v spremstvu odraslih  
oseb. 

5. Če bolehate oz. ste b olni, še po sebej, če je vaša bolezen povezana z vro čino oz. če imate 
prekomerno težo, sr čno bolezen, pr enizek ali p revisok krvni tlak, težave s srcem ali ste diab etik, 
potem morate pred uporabo poiskati in se pogovoriti z zdravnikom. 

6. Ne uporabljajte sune, če ste pod vplivom alkohola, drog a li zdravil, sa j lahko le-t i vodijo do vaše  
nezavesti.  

 
Pogosto zastavljena vprašanja 
 

1. Digitalni upravljalnik ne deluje: 
a) Lu čka za napetost ne gori 
b) Varovalka je uničena ali električni kabel ni priključen 
c) Zamenjajte varovalko ali vtaknite kabel v dozo 

2. Luč ne deluje: 
a) Žarnica je uničena 

Zamenjajte žarnico na  način, da o dstranite un ičeno žarn ico t ako, da jo obra čate proti 
smeri urnega kazalca.  Nato vst avite novo in jo obra čate v smer urnega ka zalca. 
Uporabljajte le žarnice z močjo 25 W. 

b) Žarnica in ohišje sta gibljiva 
Odstranite žarnico in ponovno pritrdite ohišje. Nato ponovno vstavite žarnico v ohišje. 

c) Varovalka je uničena 
Nadomestite staro varovalko z novo. 

3. Ogrevanje ne deluje: 
a) Le en del ogrevanja se segreva 

1) Ogrevanje je uničeno. Nadomestite ga z novim. 
2) En del ogrevanja ni priključen. Posamezne elemente ponovno pravilno p ovežite med 

seboj. 
b) Celotna kabina se ne segreje: 

1) Rele je uničen. Nadomestite ga z novim. 
2) Uni čena je varovalka. Nadomestite jo z novo. 
3) Vtika č ni pravilno vstavljen v dozo. Najprej ga iztaknite in nato ponovno ga vt aknite v 

dozo. 
4. Javljanje napake C4,C6,L3,C… 

V kolikor se na displayu prikažejo naslednji izpisi: C4 ali C6 ali L3 ali katerikoli drugi simbol 
z oznako C, potem je uničen upravljalni element (LED Display) in ga je potrebno zamenjati.      

5. Javljanje napake  -- ali  85 
Če se na d isplayu izpiše naslednje: -- ali 85 potem po meni, da je  temperaturno tip alo 
uničeno in ga je potrebno nadomestiti 

 

 

 



 

Čiščenje in vzdrževanje 

Očistite zunanji del kabine z vlažno  krpo ali z malo mila in toplo vod o, če je  pot rebno. Notranjost  
očistite z vlažno bombažno krpo t er jo posu šite s čisto in suho krp o. Ne uporabljajte ben cina, 
alkohola ali mo čnejših čistilnih sre dstev v suni. POZ OR: vsaka uporabljena kemikalija, ki škoduje  
lesu, škoduje tudi kabini in uničuje zaščitni nanos s katerim je premazan les. 

 
 
Transport in skladiščenje 

1. Med transportom ne izpostavljajte kabine dežju, snegu ali močnejšim udarcem. 
2. Ne skladiščite je v vlažnih prostorih.  

 
 

 GARANCIJSKI  POGOJI: 
  

a) Garancija velja v zako nsko dolo čenem roku (1 leto) od dneva prodaje na osn ovi ra čuna ali 
potrdila o plačilu z datumom dneva prodaje in podpisom ter žigom prodajalca. 

  
b) Garancija velja za popr avila okvar in zamenjav o delov naprave, opravlj enih z vednostjo  podjet ja  

SANOTECHNIK. Stroški interventnega posega gredo v breme uporabnika in so plačljivi direktno 
na ra čun servisne slu žbe (Sanot echnik d.o.o. Maribor , S tritarjeva ulica  24, 2000 Maribor , 
00386/2/421-3357, servis@sanotechnik.si). V to niso zajeti stroški demontaže in vgradnje, kot tudi 
tisti, ki bi zaradi tega nastali. šum  delujo če n aprave zaradi princip a delovanja ne sp ada med 
okvare. 

  
c) Garancija ne zajema okvar ali poškodb, na stalih zarad i nep azljivosti, nepravil ne uporabe, 

nepravilno izvedene inštalacije, popravila s strani nepooblaščene osebe, poškodb pri transportu in 
dele, kater ih obraba nastane za radi samega princip a delovanja (filtri, varovalke, črpalke, 
dekorativni elementi idr.) Garancija ne velja tud i v primeru, ko okvara nastopi zaradi tovarniške  
napake, npr . Padca na petosti, uda ra strele, elektrolize, korozije ali drugih splo šnih vzrokov , 
nanašajočih se na posebne lastnosti vode, sistem električnega in hidravličnega napajanja, kot tudi 
iz njih izhajajočih lastnosti kot možnost nastanka okvare. 

  
d) Proizvajalec ne prevzema nobene  neposredne ali posred ne odgovornosti v primeru poškod be 

ljudi ali škode na stvareh, ki je  nast ala zaradi nep azljivosti al i neupoštevanja navodil o 
obratovanju. 

  
e) Proizvajalec ne odgova rja za škod o, nast alo posredno kot posledica nepravilne uporabe ali 

neupoštevanja varnostnih pravil. 
  

f) Za popravila, opravljena po izteku garancijske dobe, se zaračuna vrednost zamenjanih  delov, čas 
dela in prevozni stroški po veljavnem ceniku. Podrobne informacije dobite pri   naši servisni  službi 
(Sanotechnik d.o.o. Maribor, S tritarjeva ulica 24, 2000 Maribor , 0038 6/2/421-3357, 
servis@sanotechnik.si). 
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POZOR!:  Uputstva za montažu i upotrebu, kojeg  imate u rukama, 

sadrži posebne informacije o upotrebi i sigurnosnih uputa Iz tih 

razloga je nužno potrebno, da uputstva prije montaže i upotrebe, 

pozorno pregledate isto tako i instalater kao i drugi korisnici! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pakiranje 
Preuzeli ste infracrvenu kabinu u dva različita paketa. 
Sadržaj Kartona A    Sadržaj Kartona B  
1. Podni panel   1. Prednji panel 
2. Stropni panel   2. Lijevi panel 
3. Panel s klupu   3. Desni  panel 
4. Panel s grijačem        4. Leđni panel 
5. Pribor 
 
 

  

  

  

  

Informacija o instalaciji 
a. Na elektro prikljućak ne priklapćajte druge električne naprave  
b. Infracrvena kabina najbolje će biti postavljena na vodoravnu površinu  
c. Infracrvena kabina najbolje će biti postavljena u suhi  nadkriveni prostor  
d. Zaštitite infracrvenu kabinu od prskanja vode 
e. U blizini infracrvene kabine ne odlažite zapaljiv material ili kemijskih sredstava 
 

Uputstva za montažu 
Za montažu saune su potrebne  dvije odrasle osobe. Molimo, proćitajte uputstva za montažu in upotrebu 
u cijelosti pozorno do kraja, nakon toga krenite s montažom. U koliko bi usred montaže naišli na 
poteškoće obratite se našem prodavaću. 
 
 
    Jenostavna montaža: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prednji panel Leđni panel 

Lijevi  panel Desni  panel 

Stropni panel 

Podni panel 

Panel s klupom 

Panel s grijačem 
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(1) Mjesto postavljanja infracrvene kabine 
Kad  birate mjesto postave infracrvene kabine, ne zaboravite, da: 
1. mora biti pristup do elektro napajanja lako dostupan 
2. Pod u prostoru mora biti ravna i suha 
3. za CD-radio mora biti  priključak za antenu 
         
         
(2) Podni panel 
Položite podni panel na tlo, i namjestite tako, da zaljepljena traka »FRONT« 
gleda u željenom smijeru.  
 
 
(3) Spajanje leđnog panela  s podnim panelom 
 
 
Postavite leđni panel na predviđeni utor na podnom panelu. Budite pozorni na to, da 
leđni panel ne može stajati sam bez povezivanja sa panelima sa strane 
 
 
 
(4) Montaža desnoga  panela 
Povežite desni  panel s leđnim panelom tako da ga nataknete na metalne sponke,  u-
metnite u utor podnoga panela i nakon toga dijelove jako stisnete zajedno. 
Svaki stranski panel ima natpis na koju stranu pripada. Stranski panel s natpisom  
„RIGHT PANEL“  se postavi na desno stranu saune, gledano  s sprednje strane saune.  
 
 
 
 (5) Montaža panela sa grijačima 
Stisnite grijače panele uzduž vertkalnih vodećih letvi. 
1. Panel za grijanje mora biti postavljen na način, da je strana s naljepljena „TOP“ okrenuta 
gore i da ogrevanje kaže navzven. 
2. Pazite na to, da ne biste pri montaži tog panela oštetili obje strane panela. 
 
                         
 
(6) Priklop električnega kabla 
Vstavtie vtič ogrevala skozi predvideno luknjo hrbtnega panela.  
Prepričajte se, da je spojno mesto dobro varovano in z zunanje strani zaščiteno. 

 
                         
 
 
 
 

 

   Kabina za 2 osobe: 



 
 
(7) Montaža panela s klupom 
Stisnite panel s klupom uzdužno po vodilici na panelima sa strane. Pazite, da stranskih 
panel pri tom ne oštetite. Montirajte panel s klupom tako, da naljepnica “BACK” prikazuje 
iza i da je glatka strana panela s klupom okrenuta naprijed 
                       
 
 
 
(8) Montaža lijevog  panela 
Spojite lijevi s panel s leđnim panelom tako da ga nataknete na metalne sponke,  Umetnite 
u utor podnog panela i nakon toga dijelove jako stisnete zajedno. 
Svaki  panel ima natpis na koju stranu spada. Stranski panel s natpisom  „LEFT PANEL“ se 
postavi na desno stranu saune, gledano  s sprednje strane saune.  
 
 
 
 
(9) Montaža  prednjega panela 
Postavite prednji panel na mjesto, gdje je naljepnica „FRONT“,  nataknete ga na metalne 
sponke na lijevom i desnom stranskem panelu, tako da sijedne u utor na podnom panelu. 
 
       
       
(10) Montaža stropnoga panela 
1. Otvorite drvena vratašca na stropnem panelu.  
 
 
 
 
 
 
2. Položite stropni panel na već montirane spodnje panele.  
3. Potisnite grijaćeve kablove kroz predviđene mjesta u stropnom panelu.. 
4. Pažljivo potisnite stropni panel preko pod njim sastavljen panele. Kad budo sva četri kuta  
   toćno usklađena,  pritisnite ga prema dole dok se sve točno ne prilegne u obliku saune.  
5. Provijerite  da među panelima nema električnoga kabla, da ga paneli nebi  stisnili. 
6. Na kraju sve kablove povežite s pripadajućim prikljućcima.  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
Pričvrstite drvenu oblogu za radio.  
 
 
 
 
 
Umetnite 6-polni utikač u 6-polno utičnicu na spoju.  
Umetnite utikač displeja na unutarnju stranu spoja u predviđeni priključak.  
Završite tako da se  utikač  prilegne u utičnici!  
 
 
 
    Priključak                      Utikać 

                           
 
 
Pričvrstite unutranju komandnu ploću. Budite pažljivi jer  mora biti temperaturni sensor izvučen 
van na drvenom okviru. 

              
(14) Montaža police (opcija) 
 Montirajte svaku policu u lijevi i desni prednji kut saune.   
 
                        
 
 
(15) Montaža ručki za vrata 
Montirajte unutarjei vanjske ručke vrata.     
1. Namjestite ručke na dvije predviđene rupe na vanjskoj strani vrata i pridžite u 
toj visini. 
2. S unutarnje strane umetnite u rupe vijke i s njima pričvrstite ručke na vrata. 
 
                                 
 
PRIKLJUČITE  UTIKAČ U UTIČNICU ELEKTRIČNOGA TOKA. 
 
VAŠA INFRACRVENA KABINA JE MONTIRANA IN PRIPREMLJENA ZA UPOTREBU. 
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 Priključni nacrt 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
  Tehnični podaci 

- Temperatura do 65°C 
- Preporućena vlažnost zraka  ≤ 85% 
- Zračni tlak: cca. 700-1060 hPa 
- Napetost: AC 220V +/- 10%, frekvencija 50 +/- 1 
- Karbonsko magnezijevi grijaći 180W / 225W / 300W / 330W  -  odvisno od modela 
- Drvo: Hemlock (kanadski javor) 
- Mikroprocesorsko vođenje 
- Digitalno temperaturni senzor 
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Upravljanje digitalnoga kontrolnog elementa 
  

1 – 
      Temperature  Namjestite temperaturu + / - TIPKE 
2 – Time   Namjestite vrijeme  + / - TIPKE 
4 -  POWER    UKLJUĆI / ISKLJUĆI 
5 – Temp   Prikaz temperature 
6 – Time   Prikaz VREMENA 
7 – Power/Heat/Set Prikaz statusa djelovanja 
8 -                   SVIJETLO UKLJUĆI / ISKLJUČI 
 
9 -  °C/°F    Priprema Celzija ili  Fahrenheita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Pritisnite tipku POWER za ukljućivanje kabine. Svijetlo Power-Status svijetli. 
2) Pritisnite tipku SET. Infracrvena kabina počne dijelovati s postavljenim vrijednostima sve dok nisu 

postavljene istekle. Prednastavitev je 38 minut pri 40 °C. Lučka HEAT sveti (rdeče). 
3) Za pripremu vremena pritisnite tipku + ili – (Time), pa to lako spremite. 
4) Za spremanje temperature, pritisnite tipko SET – , ako lampica na SET-Status svijetli (naran-

často)  spremenite temperaturu s tipkom + ili – (Temperature). (Maximale Einstellung 75°). Po-
novno pritisnite tipku SET, da bi pohranili nastavljenu temperaturu (POWER in SET lampice svi-
jetle (žuto + crveno) . 

5) Pritisnite tipku  LUĆ             , da bi ukljućili ili iskljućili svijetlo u kabini.  
6) Izaberite med C° ili F°. Pritisnite za to predviđenu tipku. Nastavljena temperaturna  se prikaže 

desno na prikazu temperature.  
7) Kad je čas nastavljlen na 00, kabina avtomatski prestane dijelovati.   
8) Da bi prekinili naredbe pritisnite gumb POWER. Sada se cijela kabina iskljući. (Nema više 

električnoga toka – ni za  CD-radio i ne za  TV) 
 
 
 

5 6

3 

4 21 

7 
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CD-Radio-prijemnik 
Pritisnite gumb POWER i ukljući se radio. Po uključenju radia lako sada nastavite frekvenciju  AM/FM. 
Pritisnite vrtljivi gumb lijevo ili desno, da bi izabrali postaju. S gumbom ST/MO izabirete između sterea i 
mono slušanjem.S pomoču gumba VOL pripremate glasnost, s gumbom BALANCE i TONE  nastavljate 
kvalitetu zvuka.Da bi ukljućili CD, pritisnite gumb EJECT i stavite CD. Ponovno pritisnite EJECT, da se 
prijemnik zatvori. .Pritisnite gumb █ , da bi završili ponovno ukljućivanje CD-a. 
 
Izmjena grijača 
POZOR: Ukoliko bi ste mijenjali grijače potrebno je u cijelosti IRK isključiti iz električnoga napajanja! 
Odvijte pločasti grijač. Uzmite pločasti grijač van i iskopčajte kablove. Umetnite novi pločasti grijač i 
ponovno ga prikopčajte tr pričvrstite nazad na panel. 
 
 
 
 
 
 
 
Zamjena osigurača 
POZOR: ukoliko bi ste mijenjali osigurače potrebno  je u cijelosti IRK iskljućiti iz električnoga napajanja! 
Osigurać se nalazi na stropnom panelu. Otvorite pokrov (ili odvijte), da bi ste došli do osiguraća. Povucite van 
umetak za osigurać. Zamjeniteosigurać, umetnite umetak nazad i zatvorite pokrov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamjena rasvijete 
POZOR: ukoliko bi ste mijenjali  rasvijetu potrebno je u cijelosti IRK isključiti iz električnoga napajanja! 
Cijeli nastavak za rasvijetu potegnite van. Odstranite kabel i metalni umetak. Izmijeniti rasvijetu i ponovno 
pričvrstite metalni umetak, prikločajte kabel. Kompletnu rasvijetu ponovno postavite na stropni panel. 

 



 
Upute za upotrebu i sigurnost 
 
Proćitajte sve informacije o sigurnosti i zdravlju. U koliko  bi ste upotrebljavali infracrvenu kabinu ili 
ne,posavljetujte se sa lječnikom.     
U koliko bi vam  kod upotrebe postalo slabo, ili vam se vrti,  ugasite na kratak čas infracrvenu kabinu. 
 

 
4. Kad je infracrvena kabina dosegla željenu temperaturu, elementi se za grijanje automatski ukljućuju 

i isključuju, da bi pripremljenu temperaturu održali. 
5. U samoj  upotrbi možete vrata, ili  stropni otvor,  ostaviti otvorena da bi temperaturo samoregulirali i 

da bi dobili svijež zrak.   
6. Sve prednosti infracrvene kabine što  lako uživate u njoj kod otvorenih vrata ili. pri otvorenom 

stropnom otvoru. 
7. Pazite da bi ste pred samu   upotrebu popili dovolji tekučine, da bi nadomijestili svoju tekočinu , koju 

izgubite s korištenjem saune. 
8. U koliko  bi ste se pred upotrbu hladno ili toplo tuširali, potem še dodatno stimulirate vaše potne 

celice. Uvijek pazite, da se po tuširanju dobro obrišete, jer  voda može oštetit drvo infracrvene 
kabine. Nakon upotrebe infracrvene kabine  se tuširajte, da bi se osvežili i isprali sa sebe  preostali 
znoj. 

9. Uporabljavajte minimalno tri ručnika u samoj upotrebi IRK. Jedan, da biste na njemu sijedeli, jedan 
za na pod, da zaščitite drvo od znoja i treći, s kojim se  brišete.Znoj uvijek brišite sa sebe. 

10. U koliko ste bili ozljeđeni,   masirajte se u upotrebi IC kabine mišiće i ozljeđeno tkivo, pa če tako 
brže zacijeliti.  

11.  Sat vremena prije upotrebe ICK ne jedite ništa. Najbolja je upotreba s praznim želodcem..  
12. Zbog  učinka ICK, i to tako, da poslje upotrebe ICK idete spavati. Učinjeno  stanje poslje upotrebe 

vam pomže boljem bržem i mirnijem spavatnju.  
13. Pri prvom znaku prehlada ili gripe,  upotreba ICK pomaže poduprijeti dijelovanje vašega imunskega 

sistema i snmanjiti virusne posljedice. Svakako se posavjetujte sa svojim lječnikom. 
14. Da bi ojaćali zglobove i mišiće,  potrebno je iste razgibavati, koliko je l moguče, blizu grijačih 

elemenata.  
15. Ne odlazite odmah nakon upotrebe pod tuš. Ostanite neko vrijeme kraj otvorenih vrata u kabini, da 

bi se oznojili do kraja. Pri tuširanju  počnite s toplom vodom, pa polako spuštajte temperaturu , da bi 
ohladili svoje tijelo. 

16. Ne uporabljajte IRK poslje napornog treninga ili rada. Pričekajte otprilike 30 minuta, da se vaše tijelo 
opusti i ohladi. 

17. U IRK ne nosite odijeću ili ručnike, da bi sprijećili mogući požar. 
18. Da bi sprepriječili oganj i neprijatne električne šokove, ne upotrebljavajte u blizini grijaćih elemenata 

metalne palice i sličnih materijala. 
19. Ako želite zamijenjati sijalicu, ugasite prije toga dovod električnoga toka, iskljućite ICK i pričekajte, 

da se sijalica ohladi.  
20. Ne škropite  vodu po grijačim elementima jer lako dođe do kratkog spoja.         
21. U infracrvenu kabinu ne puštajte domače životinje.  
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Razlozi, zbog kojih ne uporabljajte infracrvenu kabinu: 

1. U koliko imate otvorene rane. 
2. U koliko imate kakvu veču bolest. 
3. U koliko imate teške sunčane opekline. 
4. Starijim i slabijim ljudima, zatim koji boluju, trudnicama i maloj djeci je zabranjena upotreba ICK. 

Dijeca starija od 6 god. može upotrebljavat ICK u prisutstvu starije osobe. 
5. Ako bolujete ili. ste bolesni, posebno ako je vaša bolest povezana sa vrućinom ili imate 

prekomijernu težinu, srčani bolesnici, prenizak ili previsok krvni tlak, teškoće sa srcem ili ste 
diabetićar, onda se moraze prije upotrebe posavijetovat sa liječnikom. 

6. Ne upotreblavajte saunu, ako ste pod utjecajem alkohola, droge ili ljekova jer lako dođe do 
nesvijesti.  

 
NAJVIŠE POSTAVLJENA PITANJA 
 

1. Digitalna jedinica ne radi: 
a) Rasvijeta za napetost ne gori 
b) Osigurač je uništen ili električni kabel nije priključen 
c) Zamjenite osigurać ili utaknite kabel u dozu 

2. Rasvijeta ne dijeluje: 
a) Sijalica je uništena 

Zamjenite sijalicu na način, da odstranite uništenu sjalicu tako, da jo okrećete u smjeru 
kazaljke na satu. Nakon toga stavite novu . Uportrebljavajte sijalicu snage 25 W. 

b) Sijalica i kučište su gibljivi 
Odstranite sijalicu i ponovno prćvrstite kućište. Nakon toga ponovno umetnite sijalicu u 
kućište. 

c) Osigurać je uništen  
Nadomjestite stari osigurać s novim. 

3. Grijanje ne dijeluje: 
a) Ako jedan dio grijanja ne grije 

1) Grijanje je uništeno. Nadomijestite ga s novim. 
2) Jedan dio grijanja nije priključen. Posebno elemente ponovno pravilno povežite među 

sobom. 
b) Cijela kabina  ne grije: 

1) Rele je uništen. Nadomjestite ga s novim. 
2) Uništen je osigurać. Nadomjestite ga s novim. 
3) Utikač nije pravilno umetnut u dozo. Najprije ga iskopčajte i  ponovno ga utaknite u 

dozu. 
4. Javljanje greške C4,C6,L3,C… 

U koliko se na displayu prikažu sljedeći  ipisi: C4 ali C6 ili L3 ili koji drugi simbol s oznakom 
C,   uništeen upravljački element (LED Display) i  potrebno ga je zamjeniti.      

5. Javljanje greške  -- ili  85 
Ako se na displayu ispiše sljedeće: -- ilu 85 znaći da je temperaturni senzor uništen i 
potrebno ga je nadomjestiti 

 

 

 



 

 

Čiščenje i održavanje 

Očistite vanjski dio kabine s vlažnom krpom ali s malo sapuna i toplom vodom ako je potrebno. 
Unutarnjost očistite s vlažnom  krpom te je posušite s čistom i suhom krpom. Ne upotrebljavajte 
benzin, alkohol ili jakih sredstva za čišćenje u sauni. POZOR: svaka upotrebljena   kemikalija koja 
škodi drvu, škodi i  kabini i uništava zaštitni sloj s kojim je premazano drvo. 

 
 
Transport i skladištenje 

1. U transportu ne izpostavljajte kabinu po kiši, snijegu ili  jakim udarcima. 
2. Ne skladištite je u vlažnim prostorijama.  

 
 

 GARANCIJSKI  UVIJETI: 
  

a) Garancija važi u zakonskom određenom roku (1 godina) od dana prodaje na osnovi računa ili 
potvrde o plačanju s datumom dana prodaje i podpisom te žigom prodavaća. 

  
b) Garancija važi za popravak kvara i zamjene dijelova , dostavljenih s   poduzeća  SANOTECHNIK. 

Troškovi interventnoga rada idu na breme uptrebljavatelja i plačaju se direktno na račun servisne 
službe (Sanotechnik d.o.o. Maribor, Stritarjeva ulica 24, 2000 Maribor, 00386/2/421-3357, 
servis@sanotechnik.si). U to nisu obračunatii troškovi demontaže i ugradnje. Šum kod dijelovanja 
naprave radi principa dijelovanja ne spada među kvarove. 

  
c) Garancija ne obuhvaća kvar ili oštećenja, nastala radi nepažljivosti, nepravilne upotrebe, 

nepravilno izvedene instalacije, popravaka sa strane neovlaštene osobe, oštećenja pri transportu i 
dijelova, kod upotrebe nastane radi samoga principa dijelovanja (filtri, osiguraći, pumpe, 
dekorativni elementi idr.) Garancija ne valja u primjeru, kad kvar ne nastopi radi tovarničke 
greške, npr. pada napona, udara groma, elektrolize, korozije ili drugih uzroka, nanašajočih se na 
posebne lastnosti vode, sistem električnega in hidravličnega napajanja, kot tudi iz njih izhajajočih 
lastnosti kot možnost nastanka okvare. 

  
d) Proizvođać ne preuzima nikakve neposredne ali posredne odgovornosti u primijeru štete ljudi ili 

štete na stvarima, ko je su nastala radi nepažljivosti ili nepoštivanja uputstva o upotrebi. 
  

e) Proizvođać ne odgovara za greške, nastale posredno kod posljedica nepravilne upotrebe ili 
nepoštivanja sigurnosnih  pravila. 

  
f) Za popravke po isteku garancijskog vremena  zaračunava se vrijednost zamjene  radni sat  i 

troškovi prijevoza po valjanom cijeniku. Potrebne informacije dobijite kod   naše servisne  službe 
(Sanotechnik d.o.o. Maribor, Stritarjeva ulica 24, 2000 Maribor, 00386/2/421-3357, 
servis@sanotechnik.si). 
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Důležité: Montáž a návod na použití,  které právě držíte v rukou, obsahuje důležité 

informace o aplikovaných bezpečnostních opatřeních pro instalaci a spouštění. Je proto 

nezbytné, aby si uživatel pozorně přečetl návod na montáž a následující spuštění. 

 

 

 

 

 



  
 Balení  
                                                                       Čelní panel        Zadní stěnový panel 
Infračervenou kabinu obdržíte ve dvou různých kartónech. 
Obsah kartónu A   Obsah kartónu B 
1. Podlažní panel                   1. Čelní panel 
2. Střešní panel                   2. Levý boční panel 
3. Sedací panel                      3. Pravý boční panel 
4. Sedací vyhřívací panel         4. Zadní stěnový panel 
5. Příslušenství 
 
 

  

  

  

  

  
Informace o instalaci 

 Do zásuvky, na kterou je připojená infračervená kabina nepřipojujte žádné jiné elektrické zařízení. 
 Infračervená kabina by měla být umístěná na hladkém podkladu. 
 Infračervená kabina musí být postavena v suchém a zastřešeném prostoru. 
 Infračervená kabina musí být chráněná proto stříkající vodě. 
 V blízkosti infračervené kabiny neskladujte žádný hořlavý materiál nebo chemické materiály. 

  
 Návod na montáž 
 K montáži sauny je zapotřebí minimálně dvou dospělých osob.  
 Návod na obsluhu a montáž je zapotřebí  přečíst pečlivě až do konce, dříve než začnete s montáží. 
 V případě jakýchkoliv potíží během montáže, anebo otázek, se spojte s vaším obchodním partnerem. 
  
 

Závěr – jednoduchý zásuvný princip 
   
 

 
 

    Levý boční panel Pravý boční panel 

Střešní panel 

Podlažní panel   

Sedací panel    

Sedací vyhřívací panel 



 

1. Umístění sauny 
Při výběru místa, na kterém by měla být sauna umístěná by jste měli dbát na: 

a) hlavní přívodní kabel by měl být lehce dostupný 
b) podlaha by měla být suchá a hladká 

pro CD-rádio by měl být k dispozici přívod z antény 
          
 
2. Umístění podlažního panelu 
Po umístění podlažního panelu se přesvědčte,  
že čelní zasouvání ukazuje směr, kam by měla být později umístěna sauna. 
 
 
3. Spojení zadních panelů s podlažním panelem 
Postavte zadní panel do určených drážek v podlažním panelu.  
Mějte na paměti, že zadní panel nemá žádnou vlastní stabilitu,  
dokud nejsou namontovány boční panely. 
 
 
4. Montáž pravého bočního panelu 
Spojte boční panely se zadním a podlažním panelem,  
ve kterém jsou rýhy a nakonec stlačte díly pevně dohromady.  
Každý boční panel má bílé označení, aby bylo lehce  
rozpoznatelné, jaký panel patří na příslušnou stranu.  
Tímto způsobem se má panel s nápisem „Rightpanel“  
připevnit na pravou stranu sauny, a to s pohledu zepředu.  
 
 
 
5. Montáž chodidlového vyhřívacího panelu 
Posuňte vyhřívací panel podél vertikální vodící dřevěné tyče.  
Chodidlový vyhřívací panel musí být natočený tak, že nálepky 
 „Top“ ukazuje směr nahoru a vyhřívací podlaha směr ven. 
 Během montáže je  zapotřebí vyvarovat se škrábanců a jiným poškozením. 
 
 
 
 
  6. Spojení vyhřívacího kabelu 
Zasuňte vyhřívací kabel do určeného výřezu v zadním panelu. 
 Ujistěte se, že místo spojení je správně a zvnějšku chráněné. 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 



  

7. Montáž sedacího panelu 
Posuňte sedací panel podél horizontální vodící dřevěné tyče.  
Ujistěte se, že nálepka „Back“ ukazuje směr dozadu na zadní  
panel a hladké strany sedacího panelu směr nahoru a dopředu.  
                       
 
8. Montáž levého bočního panelu 
Spojte boční panely se zadním a podlažním panelem,  
ve kterém jsou rýhy a nakonec stlačte díly pevně k sobě. 
Každý boční panel má bílé označení, aby bylo lehce  
rozpoznatelné, jaký panel patří na příslušnou stranu.  
Tímto způsobem se má panel s nápisem „Leftpanel“  
připevnit na levou stranu sauny, a to z pohledu zepředu.  
 
 
 
9. Montáž předního panelu 
Umístěte přední panel na stranu, na které je umístěná nálepka „Front“. 
Napasujte šrouby na obou stranách a zajistěte je před pevným zašroubováním. 
 
             
 
 
10. Montáž horního panelu 
a) otevřete pohyblivé části na horním panelu (jsou-li k dispozici) 
 
 
 
 
 
 
b) položte vrchní panel na všechny zespodu pospojované panely 
c) zasuňte vyhřívací kabel přes otvory okolo vrchního panelu 
d) napasujte opatrn ě vrchní panel na v šechny zdola postavené p anely v případě, že všech ny čtyři rohy jsou p řesně do  
sebe napasované, opatrn ě zatla čte vrchní panel sm ěrem dolu, dokud p řesně n esedne do fo rmy sp odních díl ů k abiny. 
Přesvědčte se, zda nebyl přiskřípnut žádný elektrický kabel mezi jednotlivými panely 
e) nakonec spojte všechny kabely s připravenými zásuvkami 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Verzia  B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verze B 
12. Montáž rádia (foto s vnější strany namontovaným rádiem) 
Verze A 
Zasuňte CD-player do drážky na přední straně sauny. 
  



 
 
 
Zasuňte šesti kolíkovou zástr čku do šestikolík ové zásuvk y v řídícím za řízení. Zasu ňte p řepojovací zásuvku do zadní  
strany řídícího zařízení na patřičné místo.  Přesvědčte se, že zásuvky přesně pasují jedna do druhé 
                           
  
 
    Zásuvka                    Konektor 

                        
Upevněte vnitřní řídící zařízení se šrouby  a dbejte na to, aby jste zasunuli snímač teploty skrz drážku vnitřního řídícího 
zařízení. 
Přesvědčte se, že senzor nemá žádný kontakt se dřevem.  



 

              
 
14. Montáž úložného prostoru (v případě, že je k dispozici) 
Připevněte úložný prostor pomocí šroubů na levé a pravé straně přední strany sauny (jak sedíte v sauně). 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Montáž klik 
Namontujte vnitřní a vnější kliky 
a) napasujte kliku na dva otvory, které máte k dispozici 
na vnější straně a přidržte kliku na hraně dveří 
b) nasaďte šrouby do děr na vnitřní straně dveří a pevně je přišroubujte 
 
                                 
 
 
 

 

 

  
 
  

  

  



 Spojte napěťový kabel s příslušnou zásuvkou. 

 Infračervená kabina je nyní finálně zmontovaná a tím tedy provozuschopná! 

 Schéma zapojení 
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 Obsluha digitálního kontrolního a řídícího systému 
  

 
        1 – Temperature TEPLOTA +/- tlačítko 
 2 – Time  ČAS +/- tlačítko 
 4 – Power  zapnutí  ZAP/VYP 
 5 – Temp  ukazatel teploty 
 6 – Time   ukazatel času 
 7 – Powert/Heat/Set  ukazatel stavu 

 
Světlo  ZAP/VYP 

°C/°F – nastavení pro stupně Celsia nebo Fahrenheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Stiskněte tlačítko Power pro zapnutí kabiny. Světlo sa na ukazateli stavu rozsvítí. 
2. Stiskněte tlačítko Set. Infračervená kabiny se zapne podle předvoleného nastavení, dokud nedojde ke změně nas-

tavení. Předvolené nastavení je 38 minut při 40°C. Svítí červené světlo HEAT. 
3. Chcete-li zvolit jinou dobu stiskněte dvojitou volbu + nebo -. Dobu můžete kdykoliv znovu měnit.  
4. Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko SET. Jakmile se rozsvítí ukazatel stavu SET oranžově, můžete měnit 

teplotu pomocí + nebo – (maximální nastavení je 60°C). Ny ní stiskněte tlačítko SET chcete-li vámi nastavenou 
teplotu uložit – vypne se oranžové světlo – více svítí ukazatel POWER a SET, žlutá+červená. 

5. Chcete-li zapnout nebo vypnout v kabině světlo, stiskněte tlačítko Světlo. 
6. Můžete si zvolit mezi °C a °F. Stiskněte k tomu příslušné tlačítko. Nastavená veličina teploty se ukazuje napravo 

od ukazatele teploty. 
7. V případě nastavení času na 00:00, přestává automaticky kabina topit. Samozřejmě je možné čas znovu nastavit. 

V případě, že chcete postup přerušit nebo kabinu vypnout, stiskněte tlačítko POWER. Kabina se kompletně vypne. 

 

5 6 

3 

4 21 

7 
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CD-rádio-player 
Stiskněte tlačítko POWER a rádio se zapne. Po zapnutí rádia můžete navolit kanál AM/FM. 
Pootočte knoflík nalevo pro volbu vysílače a zvolte modus Stereo/Mono pomocí příslušného knoflíku. Pomocí knoflíku 
VOL je možné nastavit hlasitost. Pomocí BALANCE  a TONE je možné nastavit kvalitu přehrávání. Chcete-li přehrát 
CD stiskněte tlačítko EJECT a vložte CD. Znovu stiskněte EJECT pro zavření. CD se začne přehrávat. Pro ukončení CD 
přehrávání stiskněte knoflík 

Výměna keramických zářičů 
Vypněte kompletně kabinu, případně vytáhněte přívodní zástrčku, čímž se přeruší přívod elektrického proudu. Odšroubu-
jte d řevěnou ochrannou mříž. Nejd říve odšroubujte vrchní bílý  poklop, potom vyjměte keramickou ochranu. Uvol něte 
trubice pomocí kleští (viz obrázek), aby m ohly být uvoln ěné matice a muzikusy. Dále uvoln ěte bílý po klop na zásuvce 
(přívodní kabel) na obou s tranách. Uvolněte trubice a potom  vejměte roury, nejd říve na jedné, pot om na druhé stran ě. 
Nasaďte nové trubice. Aby se n ové t rubice m ohly znovu  namontovat pracujte v krocích, jak  b yly zmíněné, pouze 
v opačném pořadí.  

           
 
 
 

Výměna pojistek 
Vypněte kompletně kabinu, případně vytáhněte přívodní zástrčku, čímž se přeruší přívod elektrického proudu. Na horním 
panelu najdete pojistky . Otevřete kry t, nebo o dšroubujte napr oti d řevěné obložení, aby  j ste se dostali  k pojistkám. 
Vytáhněte bezpečnostní zařízení, vyměňte pojistku a zasuňte zařízení s novou pojistkou zpět a zavřete kryt.  

  
 



 

Výmena lampy. 
 Vypněte kompletně kabinu, případně vytáhněte přívodní zástrčku, čímž se přeruší přívod elektrického proudu. Vytáhněte 
ze stropu kom pletní světelné za řízení, uvolněte kabel a kovový kolík z lampy. Ny ní vyměňte lampu. Upevněte znovu 
kovový kolík a připevněte znovu kabel. Instalujte kompletní lampu znovu na strop. 

.  
  
 
 

Použití a bezpečnostní pokyny 
Pro bezpe čnost a zdraví si p řečtěte všechny informace. V případě, že nejste p řesvědčeni, že můžete používat 
infračervenou kabinu, konzultujte tuto otázku s lékařem. V případě, že během jejího použití  budete cítit nevolnost nebo 
přehřátí, okamžitě opusťte infračervenou kabinu. 
 

 
4. V případě, že infra červená kabina dosáhne nastavenou teplotu, a utomaticky se vy hřívací systém zapne tak, aby 

tuto teplotu udržoval. 
5. Během používání m ůžete otev řít dve ře nebo střešní otvor, v případě, že chcete teplotu reg ulovat sami, nebo si 

zabezpečit přísun čerstvého vzduchu. 
6. Všechny přednosti infračerveného světla si můžete vychutnávat i při otevřených dveřích, nebo otevřeném okně. 
7. Před i během používání kabiny je t řeba přijímat dostatek tekutin, a by byl zabezpečen dostatek látek, které tímto 

používáním vypotíte. 
8. V případě, že jste se p řed použitím osprchovali teplou vodou, opláchn ěte se znovu studenou vodou. Vyzkoušejte 

si infračervenou kabinu s předcházejícím osprchováním a bez něj, aby jste zjistili rozdíl. P ři vstupu do kabiny je 
třeba tělo vysušit, protože voda m ůže poškodit dřevo. Po použití kabiny doporučujeme osprchování, aby jste se 
cítili svěže a smyli ze sebe pot. 

9. Během použití infra červené kabiny použijte nej méně tři ručníky. Jeden jako podložku na sezení, druhý na pod-
lahu kvůli ochraně dřeva a jeden použijte na utírání těla. Pot pravidelně utírejte. 

10. Během použití si masírujte rány a bolestivé svaly, aby jste urychlili látkovou výměnu v těchto místech. 
 
11. Minimálně hodinu před použitím kabiny, nejezte. Doporučuje se použití kabiny s prázdným žaludkem, protože 

plný žaludek může způsobit nevolnost. 
12. Po použití infračervené kabiny můžete , v případě, že jdete spát profitovat i z 

uvolnění. Stav účinku Vám pomůže ke klidnému spánku. 
13. Při příznacích nachlazení nebo chřipky dokáže infračervené světlo podpořit imunitní systém. V každém případě, 

pokud se cítíte nemocen, poraďte se se svým lékařem o použití infračervené kabiny.. 
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14. Pro posilňování kloubů a svalů by jste se měli pohybovat dle možností co nejintenzivněji vytápěcím systémem. 
15. Bezprostředně po použití  infra červené kabin y nech oĎte do sprch y. Z ůstaňte ješt ě chvíli sedět v kabině při 

otevřených dveřích, aby  j ste se vy potili. Potom se za čněte sprchovat nejdříve teplou vod ou a její teplotu pos-
tupně snižujte, aby jste tělo zchladili. 

16. Nepoužívejte infra červenou kabinu po namáhavém trén inku nebo  po nam áhavé práci. Po čkejte mini málně 30 
minut, aby se Vaše tělo mohlo zotavit a zchladit. 

17. Nenechávejte po použití kabiny vevnitř žádné oblečení nebo ručníky, aby se předešlo požáru. 
18. Aby se předešlo požáru a elektrickým šokům nepoužívejte žádné kovové nástroje poblíž výhřevného systému. 
19. V případě výměny světla odšroubujte světlo, vy pněte kabinu a po čkejte dokud zá řivka nevystydne. V žádném 

případě se nedotýkejte vařící zářivky. 
20. Nestříkejte vodu a pot na výhřevný systém; mohlo by to vést ke zkratu. 

V infračervené kabině nenechávejte žádná domácí zvířata.  
 
Důvody, pro které by jste měli kabinu používat 

1. V případě otevřených ran 
2. V případě očních chorob 
3. V případě těžkého úpalu 
4. Lidé trpící jinými nemocemi, těhotné ženy a malé děti infračervenou kabinu nesmí používat. Děti nad 6 let mo-

hou saunu používat pouze v doprovodu dospělých. 
5. V případě trp ícími nem ocemi souvisejícím i s teplotami, nadváho u, srde čními vadami, nízkým  nebo v ysokým 

tlakem, problémy s krevním oběhem nebo cukrovkou vyhledejte bezpodmínečně lékaře. 
6. Saunu nepoužívejte v případě, že jste pod vlivem alkoholu, drog a léků – může to vést ke ztrátě vědomí. 

 
Často pokladené otázky 

1. Digitální řízení nefunguje      
a) světlo POWER nefunguje 
b) je vadná pojistka nebo napájecí kabel není zasunutý 
c) vyměňte pojistku nebo zasuňte napájecí kabel do zásuvky 

 
2. Nefunguje světlo 
a) špatná žárovka    -  vyměňte žárovku 
b) žárovka a objímka jsou uvolněné    -  uvolněte žárovku, upevněte objímku a žárovku znovu zatáhněte 
c) vadná pojistka    - vyměňte starou pojistku za novou 
 
3. Nefunguje vytápění 
a) zahřívá se pouze jedna část vytápění    
- vytápění je vadné, vyměňte ho za nové 
- jedna část vytápění není správně připojená. Zapojte jednotlivé elementy správně. 
 
b) samotná kabina se nevytápí  
– relé je vadné, vyměňte ho za nové 
- řídící jednotka je vadná, vyměňte ji za novou 
- vidlice je nesprávně zastrčená v zásuvce. Vytáhněte ji a zastrčte znovu. 
 
1. Chybové hlášení C4, C6, L3, C…. 
Jakmile se rozsvítí na kontrolním panelu C4, nebo C6, nebo L3 nebo nějaké hlášení začínající písmenem C, je vadný 
obslužný panel a musí dojít k jeho výměně. 
2. Chybové hlášení – nebo 85 

Jakmile se rozsvítí na kontrolním panelu – nebo 85, je vadný snímač teploty a musí dojít k jeho výměně. 
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Údržba 
Čištění  - pokud je to t řeba, čistěte vnějšek kabiny  vlhkým hadrem s malým množstvím saponátu s teplou vodou. 
Vnitřek čistěte pomocí vlhkého bavl něného ručníku a vysušte čistým suchým hadrem. V sauně nepoužívejte žádný 
benzín, alkohol nebo koncentrované čistící chemikálie. 
Pozor: každá použitá chemikálie, která škodí d řevu, poškozuje  také kabinu  a ni čí ochrannou vrstvu, kterou bylo 
ošetřenou dřevo. 
 
 

Transport a uskladnění 
1. Během transportu nevystavujte kabinu dešti, sněhu a častým kolizím. 
2. Neuskladňujte ji ve vlhkém prostředí. 
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Dôležité:      Montáž a návod na použitie, ktoré práve držíte v rukách, 

obsahuje dôležité informácie o aplikovaných bezpečnostných opatre-

niach pre inštaláciu a spustenie. Je preto potrebné, aby si používateľ 

pozorne prečítal návod na montáž a nasledovné spustenie.  

 

 

 

 

 



  

Balenie                                                                     Čelný panel           Zadný stenový panel 
Infračervenú kabínu obdržíte v dvoch rôznych kartónoch. 
Obsah kartónu A                    Obsah kartónu B  
1. Podlažný panel                   1. Čelný panel   
2. Strešný panel                         2. Ľavý bočný panel 
3. Sedací panel                       3. Pravý bočný panel 
4. Sedací vyhrievací panel           4. Zadný stenový panel 
5. Príslušenstvo 
 
 

  

  

  

  

  

Informácia o inštalácii 
A. Do zásuvky, na ktorú je pripojená infračervená kabína nepripájajte žiadne iné elektrické zariadenia.  
B. Infračervená kabína by mala byť umiestnená na hladkom podklade. 
C. Infračervená kabína musí byť postavená v suchom a zastrešenom priestore. 
D. Infračervená kabína musí byť chránená proti striekajúcej vode. 
E. V blízkosti infračervenej kabíny neskladujte žiadny horľavý materiál alebo chemické substancie 

  

Návod na montáž 
K montáži sauny sú potrebné minimálne dve dospelé osoby. 
Prosíme prečítať si návod na obsluhu a montáž starostlivo až dokonca, skôr ako za čnete s montážou. V prípade, že by sa  
mali počas montáže vyskytnúť ťažkosti, alebo otázky, spojte sa s Vaším obchodným partnerom.  
 
Zhrnutie – jednoduchý zásuvný princíp 
   
 

 

    Ľavý bočný panel Pravý bočný panel 

Strešný panel 

Podlažný panel  

Sedací panel    

Sedací vyhrievací panel 



1. Umiestnenie sauny  
Pri výbere miesta na ktorom by mala byť sauna umiestnená by ste mali dbať na:  
a) Hlavý prívodný kábel by mal byť ľahko dostupný  
b) Podlaha by mala byť suchá a hladká  
c) Pred CD-rádio by mal byť k dispozícii prívod z antény 
          
 
2. Umiestnenie podlažného panela 
Keď umiestnite podlažný panel presvedčite sa,  
že čelné zasúvanie ukazuje smer kam by mala byť neskôr umiestnená sauna. 
 
 
 
3. Spojenie zadných panelov s podlažným panelom. 
Postavte zadný panel do určených drážok v podlažnom panely. 
 Majte napamäti, že zadn ý panel nem á žiadnu vlastnú stabilitu, kým nie sú ešte namontované 
bočné 
 
 

4. Montáž pravého bočného panela 
Spojte bočné panely so zadným a podlažným panelom,  
v ktorom sú ryhy a nakoniec stlačte diely pevne dohromady.  
Každý bočný panel má biele označenie, aby bolo možné 
 ľahko rozpoznať, ktorý panel patrí na príslušnú stranu.  
Týmto spôsobom sa má panel s nápisom „Rightpanel“ 
 pripevniť na pravú stranu sauny, a to s pohľadu,  
ak sa na kabínu pozeráte spredu.  
 
 
 
5. Montáž chodidlového vyhrievacieho panela 
Posuňte vyhrievací panel pozdĺž vertikálnej vodiacej drevenej tyči  
Chodidlový vyhrievací panel musí byť natočený tak, že nálepka „Top“ ukazuje 
smer nahor a vyhrievacia podlaha dovonka. 
 Počas montáže je potrebné vyvarovať sa škrabancom a iným poškodeniam!  
 
 
 
 
 
                         
 
6. Spojenie vyhrievacieho kábla  
 Zastrčte vyhrievací kábel do určeného výrezu v zadnom panely.  
Uistite sa, že je miesto spojenia správne a zvonka chránené. 
 
                         
 



 

 
7. Montáž sedacieho panela  
Posuňte sediaci panel pozdĺž horizontálnej vodiacej drevenej tyče. Uistite sa, že nálepka „Back“ ukazuje smer dozadu na 
zadný panel a hladké strany sedacieho panela smer nahor a dopredu.  
                       
 
8. Montáž pravého bočného panela 
Spojte bočné panely so zadným a podlažným panelom,  
v ktorom sú ryhy a nakoniec stlačte diely pevne dohromady.  
Každý bočný panel má biele označenie, aby bolo možné 
 ľahko rozpoznať, ktorý panel patrí na príslušnú stranu.  
Týmto spôsobom sa má panel s nápisom „Lefttpanel“ 
 pripevniť na ľavú stranu sauny, a to s pohľadu,  
ak sa na kabínu pozeráte spredu.  
 
 
 
9. Montáž predného panela  
Umiestnite predný panel na stranu, na ktorej je umiestnená nálepka „Front“.  
Napasujte skrutky na obidvoch stranách a zaistite ich pred pevným zaskrutkovaním.  
 
             
 
 
10. Montáž horného panela 
a) otvorte pohyblivé časti na hornom panely (ak sú k dispozícii)  
 
 
 
 
 
 
b) položte vrchný panel na všetky zospodu pospájané panely 
c) zasuňte vyhrievací kábel cez otvory okolo vrchného panela 
d) napasujte opatrne vrch ný panel na všetky zdola postavené panely v prípade, že všetky  štyri rohy sú presne do seba 
napasované opatrne zatla čte vrchný panel smero m dole, kým  presne nezasadne do form y spodných dielov kabíny. Pre-
svedčite sa, že nebol zaseknutý žiadny elektrický kábel medzi jednotlivými panelmi.  
e) nakoniec pospájajte všetky káble s pripravenými zásuvkami 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) presvedčite sa, či sú všetky pospájané miesta správne a zvonka chránené.  
 
Verzia  B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Montáž rádia (fotky s vonkajšej strany namontovaným rádiom)  
Verzia A 
Zasuňte CR-player do drážky na prednej strane sauny.  

         



 

                        
Upevnite vnútorné riadiace zariadenie so skrutkami a dbajte nato, aby ste zastrčili snímač teploty cez drážku vnútorného 
riadiaceho zariadenia. 
Presvedčite sa, že senzor nemá žiadny kontakt s drevom.  

              
 
14. Montáž úložného priestoru (v prípade, že je k dispozícii) 
Pripevnite úložný priestor pomocou skrutiek na ľavej a pravej strane prednej strany sauny (keď sedíte v saune).  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Montáž kľučiek 
Namontujte vnútorné a vonkajšie kľučky. 
a) napasujte kľučku na dva otvory, ktoré máte k dispozícii  
a vonkajšej strane a pridržte kľučku na hrane dverí. 
b) nasaďte skrutky do dier na vnútornej strane dverí a pevne ich priskrutkujte 
 
                                 
 
 
 

 

 

Spojte napäťový kábel s príslušnou zásuvkou 
  

Infračervená kabína je teraz nahotovo zmontovaná a tým aj prevádzky schopná! 



 

Všeobecné informácie pre používanie  
- teplota od 15 °C do 65 °C 
- priemerná vlhkosť vzduchu do 85 %  
- tlak vzduchu : cca. 700 – 1060 hPa 
- napájanie: AC 220V +/- 10 %, frekvencia 50 +/- 1 
- keramický žiarič podľa modelu, vyhotovenie (300W/350W/400W)  
- drevo: Hemlock,  
- mikroprocesor 

       -     digitálny snímač teploty 
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 Obsluha digitálneho kontrolného a riadiaceho systému 
 
  

1 – 
Temperature TEPLOTA +/- TLAČIDLO 
2 – Time  ČAS +/- TLAČIDLO 
4 – Power Zapnutie ZAP/VYP 
5 – Temp Ukazovateľ teploty 
6 – Time Ukazovateľ času 
7 – Power/Heat/Set Ukazovateľ stavu  

 
Svetlo ZAP/VYP  

°C / °F – nastavenie pre celsiové stupne alebo fahrenheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Stlačte tlačidlo Power pre zapnutie kabíny. Svetlo sa pri ukazovateli stavu rozsvieti  
2. S tlačte tla čidlo Set. Infra červená kabína sa zapne pod ľa pred voleného nastavenie ký m nedôjde k zeme na stavení. 
Predvolené nastavenie je 38 minút pri 40 °C. Svieti červené svetlo HEAT. 
3. Ak chcete zvoliť iný čas stlačte dvojitú voľbu + alebo -. Čas môžete hocikedy nanovo meniť. 
4. Ak chcete zmeniť teplotu stlačte tlačidlo SET. Hneď ako svieti na oranžovo ukazovateľ stavu SET, môžete meniť tep-
lotu pomocou + alebo – (maximálne nastavenie 60 °C). Nato stlačte nanovo tlačidlo SET ak chcete vami nastavenú teplo-
tu uložiť (vypne sa oranžové svetlo – viac svietia svetelné ukazovatele POWER a SET (žltá + červená). 
5. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť svetlo v kabíne, stlačte tlačidlo Svetlo.  
6. Môžete si zvoliť medzi °C a °F. Stlačte k tomu prislúchajúce tlačidlo. Nastavená zvolená veličina teploty je ukazovaná 
napravo od ukazovateľa teploty.  
7. V prípade, že čas je nastavený na 00:00, prestáva automaticky kabína kúriť. Pravdaže je možné čas nanovo nastaviť. 
8. V prípade, že chcete postup prerušiť alebo vypnúť kabínu stlačte tlačidlo POWER. Kabína sa kom pletne vypne (žiad-
ne napájanie). 
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CD-rádio-player 
Stlačte tlačidlo POWER a rádio sa zapne. Po zapnutí rádia môžete navoliť kanál AM/FM. Pootočte otáčajúci gombík na-
ľavo pre zvolenie vysielača a zvoľte modus Stereo/Mono pomocou prislúchajúceho gombíka. Pomocou gombíka VOL je 
možné nastaviť hlasitosť. Pomocou BALANCE a TONE je možné nastaviť kvalitu prehrá vania. Ak chcete prehra ť CD 
stlačte tlačidlo EJECT s vložte CD. Nanovo stla čte EJECT pre zatvorenie. CD sa takto za čne prehrávať. Pre ukon čenie 
CD prehrávania stlačte gombík  █ .  

 

Výmena keramických žiaričov 
Vypnite nakomplet kabínu, prípadne vytiahnite prívodnú zásuvku, čím sa preruší prívod elektrického prúdu. Odskrutkujte 
drevené ochranné mreže. Najskôr odskrutkujte najvrchnejší biely  poklop, potom vyberte keramickú ochranu. Uvo ľnite 
trubice pomocou klieští (pozri obrázok), aby  mohli byť uvoľnené matice a medzikusy. Ako ďalšie uvoľnite biely poklop 
na zásuvke (prívodný kábel) na obidvoch stranách. Uvoľnite trubice. Teraz vyberte rúry najskôr na jednej strane a potom 
aj na druhej s trane. Nasaďte nové tr ubice. Aby mohli byť nové trubice znovu namontované nasledujte kroky, ktoré boli 
spomenuté, len v obrátenom poradí.  

           
 
 
 

Výmena poistiek. 

Vypnite nakomplet kabínu, prípadne vytiahnite prívodnú zásuvku, čím sa preruší prívod elektr ického prúdu. Na hornom 
panely nájdete poistky. Otvorte kryt alebo odskrutkujte naproti  drevené obloženie, ab y ste sa m ohli dostať k poistkám. 
Vytiahnite be zpečnostné z ariadenia. Vymeňte poistku za novú . Zasuňte zariadenie s novou p oistkou znovu naspäť 
a zatvorte kryt.  
 



 

Výmena lampy. 
Vypnite nakomplet kabínu, príp adne vytiahnite prívodnú zásuvku, čím sa preru ší prívod elektrického prú du. Vytiahnite 
zo stropu kompletné sveteľné zariadenie, uvoľnite kábel a kovová kolík z lampy. Vymeňte teraz lampu. Upevnite znovu  
kovový kolík a pripevnite nanovo kábel. Inštalujte kompletnú lampu znovu na strop.  

 

Použitie a bezpečnostné pokyny. 
Pre bezpečnosť a zdravie prečítajte všetky informácie. V prípade, že nie ste presvedčený, že nemôžete používať infračer-
venú kabínu konzultujte túto otázku s lekárom. V prípade, že počas jej používania sa budete cítiť nevoľne alebo prehria-
to, okamžite opustite infračervenú kabínu.  
  
V prípade, že infračervená kabína dosiahne vami želanú teplotu, automaticky sa vyhrievací systém zapne tak, aby túto 
teplotu udržiaval.  
Počas používania môžete otvoriť dvere alebo strešný ot vor, ak chcete teplotu regulovať sami alebo zabezpečiť prísun 
čerstvého vzduchu.  
Všetky prednosti infračerveného svetla si môžete vychutnávať aj pri otvorených dverách, alebo pri otvorenom okne.  
Pred aj po čas používania infra červenej kabíny je potrebné prijímať dostatok tekutín, ab y ste si zabezpe čili dostatok 
látky, ktorú týmto používaním vypotíte. 
V prípade, že ste sa pred používaním osprchovali teplou alebo horúcou vodou opláchnite si nanovo telo studenou vo-
dou. Vyskúšajte si infračervenú kabínu s predchádzajúcim osprchovaním a bez neho, aby ste zistili rozdiel. V prípade, že 
sa najskôr osprchujete je potrebné telo úplne v ysušiť nakoľko voda môže poškodiť drevo. V každom prípade je potrebné 
sa osprchovať po použití infračervenej kabíny, aby ste sa cítili čerstvo a zmyli zo seba pot.  
Počas používania infračervenej kabíny použite minimálne tri uteráky. Jeden si vezmite ako podložku na sedenie, jeden 
položte na podlahu kvôli ochrane dreva pred potom a jeden používajte na utieranie tela. Pot pravidelne utierajte.  
Počas používania si masírujte rany a bolestivé svaly, aby ste urýchlili látkovú výmenu v týchto miestach.  
Minim álne hodinu pre d použitím  infra červenej kabíny nejedzte. Najlepšie sa dopor učuje používanie  infra červenej 
kabíny s prázdnym žalúdkom nakoľko plný žalúdok môže spôsobiť nevoľnosť.  
Po použití infračervenej kabíny môžete profitovať aj z uvoľnenia, ak idete práve spať. Stav tohoto uľňujúceho účinku 
Vám pomôže k pokojnému a lepšiemu spánku.  
Pri príznakoch nachladnutia alebo chrípky  dokáže infra červené svetlo pom ôcť podporiť imúnny systém a zabrániť 
vírusom. V každom prípade, ak sa cítite chorý porozprávajte sa s Vašim lekárom ak chcete použiť infračervenú kabínu.  
Pre posiľňovanie kĺbov a svalov by ste mali pohybovať podľa možností čo najintenzívnejšie vykurovacím systémom.  
Nechoďte bezprostredne po použití i nfračervenej kabíny do sprchy. Zostaňte ešte chvílu sedieť v kabíne pri otvore -
ných dverách, aby ste sa vypotili. Potom sa začnite sprchovať najskôr teplou vodou a jej teplotu pomaly znižujte, aby ste 
si Vaše telo schladili.  



 

Nepoužívajte infračervenú kabínu po namáhavom tréningu alebo po namáhavej práci. Počkajte minimálne 30 minút, 
aby sa Vaše telo mohlo zotaviť a schladiť.  
Nenechávajte po použití infračervenej kabíny vnútri žiadne oblečenie alebo uteráky, aby sa predišlo k požiaru.  
Pre zabránenie požiaru a elektrických šokov nepoužívajte žiadne kovové nástroje pri výhrevnom systéme.  
V prípade, že musí byť vymenená žiarivka odskrutkujte svetlo, vypnite kabínu a počkajte kým sa žiarivka nevychla-
dí. V žiadnom prípade sa nedotýkajte horúcej žiarivky.  
Nefŕkajte pot a vodu na výhrevný systém nakoľko toto môže viesť ku skratu.  
V infračervenej kabíne nenechávajte žiadne domáce zvieratá.  
 

Dôvody, pre ktoré by ste mali kabínu používať: 
1. V prípade, že máte otvorené rany 
2. V prípade, že máte očnú chorobu 
3. V prípade, že máte ťažký úpal  
4. Ľudia, ktorí trpia iným i chorobami, tehotné ženy, a malé deti infračervenú kabínu p oužívať nesmú. Deti nad 6 roko v 
môžu saunu používať len v sprievode dospelých.  
5. V prípade, že trpíte chorobami najmä, ktoré súvisia s horúčkou, nadváhou, srdcovými chorobami, nízkym alebo vyso-
kým tlakom, problémami s krvným obehom alebo cukrovkou, vyhľadajte  bezpodmienečne lekára.  
6. Saunu nepoužívajte v prípade, že ste pod vplyvom alkoholu, drog, a liekov, nakoľko to môže viesť k strate vedomia. 
 

Často kladené otázky: 
1. Digitálne riadenie nefunguje 
a) svetlo POWER nesvieti 
b) poistka je zlá, alebo napájací kábel nie je zasunutý  
c) vymeňte poistku, alebo zasuňte napájací kábel do zásuvky 
 
2. Svetlo nefunguje 
a) žiarovka je zlá 
Vymeňte žiarovku, použite žiarovku od 25 do 40W. 
b) žiarovka a objímka sú uvoľnené  
Uvoľnite žiarovku a nanovo upevnite objímku, potom znovu zatiahnite žiarovku. 
c) poistka je zlá 
Vymeňte starú poistku za novú.  
 
3. Vykurovanie nefunguje 
a) zohrieva sa iba jedna časť kúrenia 
I. Kúrenie je zlé. Vymeňte ho za nové. 
II. Jedna časť kúrenia nie je správne pripojená. Zapojte jednotlivé elementy správne.  
b) samotná kabína sa nevykuruje  
I. Relé je zlé, vymeňte ho za nové. 
II. Riadiaca jednotka je zlá, vymeňte ju za novú  
III. Vidlica nie je správne zastrčená v zásuvke. Vytiahnite ju a nanovo ju zasuňte do zásuvky. 

1. Chybové hlásenia C4,C6,L3,C… 
Ak sa rozsvieti na kontrolnom paneli C4 alebo C6 alebo L3 alebo nejaké iné hlásenie začínajúce sa písme-
nom C, potom je oblužný panel chybný a musí dôjsť k jeho výmene. 

2. Chybové hlásenia   -- alebo 85 
Ak sa rozsvieti na kontrol nom paneli rozsvieti -- alebo 85, je sní mač teploty chybný a m usí dôjsť k jeho 
výmene. 



 

Údržba 

Čistenie  
Ak je potrebné, čistite vonkajšok kabíny s vlhkou handrou alebo s malým množstvom mydla s teplou vodou.  
Vnútrajšok čistite pomocou vlhkého bavlneného uteráka a vysušte pomocou čistej suchej handry.  
V saune nepoužívajte žiadny benzín, alkohol, alebo silné čistiace chemikálie. 
Pozor: každá použitá chemikália, ktorá škodí drevu, poško dzuje aj kabínu a ničí ochrannú vrstvu, pre  ktorú je pou žité 
drevo. 

 

Transport a uskladnenie: 
1. Počas transportu nevystavujte kabínu, dažďu, snehu a častým kolíziám.  
2. Neuskladňujte ju vo vlhkom prostredí. 
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