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Sauna Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●●Vážený zákazník, 

 
 

Blahoželáme Vám k zakúpeniu sauny, sauny novej generácie na svete. Sme si istí, že mnohé výhody používania 

sauny budete využívať aj v nadchádzajúcich rokoch. 

 
Pred prvým použitím sauny si pozorne a dôkladne prečítajte celý tento návod. Odporúčame uschovať tento návod 

na pravidelné prezeranie a budúce použitie. 
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Tento rast a úspech pripisujem výlučne spokojnosti našich zákazníkov, uznávaným zdravotným prínosom  

a kvalite nášho spracovania. Používame len tie najlepšie materiály spojené s najmodernejšou konštrukciou  

a najvyšším bezpečnostným štandardom v tomto odvetví. 

 
Budete prekvapení znateľnými účinkami na úľavu od bolesti, kontrolu hmotnosti, stimuláciu pokožky a zníženie 

stresu vďaka zvýšenému prekrveniu pri saunovaní. 

 
Nech sú vaše potreby akékoľvek, pozývame Vás zažiť rozdiel so saunou: Rozdiel v prínose pre zdravie, rozdiel  

v kvalite a rozdiel v prístupe nášho tímového servisu a podpory. 

 
Celý tím sa teší na Vaše potreby. 
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●●● Všeobecné technické vlastnosti 
 

1. Funkcie spracovávané mikroprocesormi 

2. Nastaviteľná teplota od 30℃ do 65℃ 

3. Nastaviteľná doba zotrvania od 1 do 99 minút 

4. Digitálny snímač teploty 

5. Dotykové tlačidlo 

6. Infračervený žiarič s dlhou životnosťou 
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●●●Informácie o balení a jednotlivých paneloch 
 

Sauna pre 1 osobu a sauna pre 2 osoby budú zabalené v 2 krabiciach: 
 

PROSÍM NÁJDITE ROVNAKÉ ČÍSLO NA KARTÓNOVEJ KRABICI. 

NAPRÍKLAD: "NO. 001 1 OF 2" VHODNÉ "NO.001 2 OF 2" NA KARTÓNOVEJ KRABICI.  

POTOM MÔŽETE SAUNU JEDNODUCHO ZMONTOVAŤ. 
 

 
 
 

 
Rohové modely pre 2 osoby, sauny pre 3 osoby a vyššie budú zabalené v 3 krabiciach: 

 

PROSÍM NÁJDITE ROVNAKÉ ČÍSLO NA KARTÓNOVEJ KRABICI. 

NAPRíKLAD: "NO.001 1 OF 3" VHODNÉ "NO.001 2 OF 3" VHODNÉ "NO.001 3 OF 3" NA 

KARTÓNOVEJ KRABICI.  

POTOM MÔŽETE SAUNU JEDNODUCHO ZMONTOVAŤ. 

 

 

 
POZNÁMKA: NEMIEŠAJTE BALÍKY (ZNAMENÁ TO, ŽE SÚČASTI Z RÔZNYCH KRABÍC NIE JE 
MOŽNÉ NAMONTOVAŤ SPOLU ANI VYMENIŤ). 
 

Parts list of a sauna room – zoznam dielov sauny 
bottom panel – spodný panel 
bench panel – panel lavice 
front panel – predný panel 
right side panel – pravý bočný panel 
accessory box – krabica s príslušenstvom 

top panel – horný panel 
bench heater panel – panel žiariča lavice 
left side panel – ľavý bočný panel 
back panel – zadný panel 
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Right 

Nižšie sú obrázky jednotlivých panelov pre model pre 2 osoby. Ostatné modely sa líšia. 

 

Front Panel Bottom Panel 

  
 

Top panel Back Panel 
 
 
 
 

Side Panels 

Left 
 

Bench Panel Bench Heater Panel 
 

 
 

POZOR!!! Z á s u v k u  p o s k y t n u t ú  v ý r o b c o m  s m i e  i n š t a l o v a ť  i b a  k v a l i f i k o v a n ý  

e l e k t r i k á r . 
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1. Ľavý bočný panel 2. Digitálny ovládací panel 3. Predný panel 

4. Spodný panel 5. Panel žiariča lavice 6. Panel lavice 

7. Pravý bočný panel 8. Zadný panel 9. Horný panel 

10. Farebné svetlo 11. Svetlo na čítanie 12. Držiak pohára 

13. Radio/mp3 prehrávač   
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●●●Návod na inštaláciu / montáž 
 

Montáž sauny si vyžaduje minimálne 2 osoby. 

Pred montážou si pozorne prečítajte návod a potom saunu zmontujte podľa nasledujúcich krokov: 

 
 

(1) Umiestnenie - spodný panel 
 

Umiestnite spodný panel na suchú a vyvýšenú zem a vyhýbajte sa vode a vysokej vlhkosti. 

 
 
 

(2) Montáž - zadný panel 
 

Umiestnite zadný panel na spodný panel a priložte ho k pevnému obloženiu na spodnom paneli. Jeden si musí 

ponechať zadný panel, ďalší urobí ďalší krok. 

 

 
(3) Montáž - ľavé / pravé bočné panely 

 
Umiestnite ľavý panel na spodný panel, zarovnajte dva panely a spojte ich prackami. Rovnakým spôsobom 

zmontujte pravý panel. 



 

 
 

(4) Montáž - lavica a žiarič 
 

1. Umiestnite panel žiariča na spodný panel tak, aby bol d

2. Pripojte káble žiariča lavice. 

3. Namontujte panel lavice tak, aby sa

kým sa nedotkne zadného panelu, 
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žiarič lavice 

a na spodný panel tak, aby bol dobre pripojený k bočným panelom

panel lavice tak, aby sa posúval cez horizontálny panel žiariča lavice, zatlačte lavicu úplne, 

 a uistite sa, že sú všetky panely pevne spojené. 

 

obre pripojený k bočným panelom. 

ča lavice, zatlačte lavicu úplne,  
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(5) Montáž - operadlo 
 

Priskrutkujte operadlo k zadnému panelu 

 
(6) Montáž - predný panel 

 
Umiestnite predný panel na spodný panel a spojte ho s bočnými panelmi prackami. 
Držiaky pohárov sú predmontované v prednom paneli, uistite sa, že sú dobre pripojené k bočným 
panelom. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Montáž – horný panel 
 

1. Umiestnite horný panel na zmontované panely a uistite sa, že montáž každého panelu je dobre 
spojená. 
Poznámka: Z predného a zadného panelu vedú káble, pretiahnite ich cez otvory v streche a uistite sa, 
že káble nie sú pricviknuté panelmi. V opačnom prípade sa poškodia vodiče. 



 

 

2. Naskrutkujte protiprachový kryt na strechu

 
(8) Pripojte káble k streche

 
1. Pripojte káble žiariča takto:

 

2. Pripojte ovládacie káble takto:
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chový kryt na strechu 

Pripojte káble k streche 

takto: 

Pripojte ovládacie káble takto: 
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3. Pripojte káble a anténu MP3 prehrávača 
-napájací kábel: červená a čierna farba 
-kábel ľavého reproduktoru: modrá a modrá čierna farba 
-kábel pravého reproduktoru: zelená a zelená čierna farba 

-kábel antény 
 

 
 

(9) Montáž – madlá (rukoväte) 
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●●●Návod na obsluhu ovládacieho panela (Verzia 1) 
 
 

             OVLÁDACÍ PANEL 
 
 

Temperature + / - tlačidlá Nastavenie teploty 

Time +/ - tlačidlá Nastavenie času 

POWER tlačidlá Zapnutie / vypnutie 

Power/Heat/Set tlačidlá Indikátor stavu 

℃/ ℉ tlačidlá Prepínanie medzi ℃ a ℉ 

LIGHT tlačidlá Svetlo na čítanie 

 
Zapojenie napájacieho kábla do elektrickej zásuvky. 

 
A) SPUSTENIE 
1. Stlačením tlačidla POWER zapnite napájanie, rozsvieti sa POWER INDICATOR  /Indikátor napájania/. 
2. Začnite stlačením tlačidla SET. Ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, sauna sa automaticky spustí  

s prednastavenými hodnotami 38 minút a 104℉ (40℃) (predvolené výrobné nastavenie). 

 

B) NASTAVENIE TEPLOTY A ČASU 
1. Znova stlačte tlačidlo SET, rozsvieti sa INDIKATOR SET, 

2. Pomocou tlačidiel  TEMPERATURE+ / TEMPERATURE-  nastavte teplotu. Hodnota teploty sa bude zvyšovať 

alebo znižovať vždy o 1 stupeň. Podržaním tlačidiel  +/-  môžete rýchlosť zmeny urýchliť. 

Znova stlačte tlačidlo SET a teraz sa v okne teploty zobrazí aktuálna teplota. 
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3. Stlačte tlačidlo TIME  +/-  pre nastavenie času. Hodnota času sa bude zvyšovať alebo znižovať vždy  

o 1 minútu. Podržaním tlačidiel  +/-  môžete rýchlosť zmeny urýchliť. 

Časové okno zobrazuje čas odpočítavania, kým sa zohrievanie nezastaví. 
 

C) VYPNUTIE SAUNY 
Opätovným stlačením tlačidla POWER vypnete saunu. 

 
D) PREPÍNANIE MEDZI ℉ A ℃ 
Keď ste v režime bez nastavenia, stlačte tlačidlo ℉ / ℃, môžete prepínať medzi dvojcifernými stupňami Celzia a 
trojcifernými stupňami Fahrenheita. Indikátory ℉ / ℃ sa zodpovedajúcim spôsobom rozsvietia. 

 
E) SVETLO NA ČÍTANIE 
Stlačením tlačidla LIGHT zapnete alebo vypnete vnútorné osvetlenie. 
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●●●Pokyny pre Prehrávač rádia (Verzia 1) 
 
 

1. POW 
Stlačením tohto tlačidla zapnete rádio. Opätovným stlačením vypnete rádio. 
2. MOD 
Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi USB / SD, AUX alebo Bluetooth 
3. BAND / AMS 
Krátkym stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi FM a AM.  

Stlačením a podržaním tohto tlačidla rádio uložíte. 
4. MUTE 
Stlačením tohto tlačidla stlmíte. 
5. PLAY / PAUSE 
Stlačením tohto tlačidla v režime rádia sa stanice uložia v poradí. 

Ak spúšťate hudbu cez Bluetooth, USB kľúč alebo SD kartu, hudbu je možné zastaviť a reštartovať. 
6. NAVIGATION BUTTONS – NAVIGAČNÉ TLAČIDLÁ 
V režime rádia: Pomocou týchto tlačidiel môžete po krátkom stlačení tlačidla automaticky vyhľadať 
stanice. Stlačením a podržaním tlačidla na približne 2 sekundy nastavíte frekvenciu manuálne.  
V režime hudby cez Bluetooth, USB kľúč, port AUX alebo SD kartu: môžete použiť navigačné 
tlačidlá na prepínanie dopredu a dozadu. 
Stlačením a podržaním tlačidiel na približne 2 sekundy sa rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu. 
Pomocou tlačidla PLAY / PAUSE zastavíte pretáčanie dozadu. 
7. VOLUME 
Pomocou týchto tlačidiel upravíte hlasitosť. Na displeji sa zobrazí hlasitosť – medzi 0 a 40. 
8. AUX connector – AUX konektor 
9. SD card input – Vstup pre SD kartu 
10. USB input – USB vstup 
11. Bluetooth 
12. Remote control – Diaľkové ovládanie 
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●●●Návod na obsluhu ovládacieho panela (Verzia 2) 

 
 

 
 
● Dve zobrazovacie okná: 

- Ľavý panel: teplota v reálnom čase; 

- Pravý panel: zostávajúci čas; 

● 3 kontrolky LED: 

- Power indicator – ukazovateľ napájania; 

- Heating indicator – ukazovateľ vykurovania: zapnutý pri ohrievaní, a vypnutý keď sa nevyhrieva; 

- F indicator – F indikátor: zapnutý pre stupeň Fahrenheita a vypnutý pre stupeň Celzia; 
 
 

● 7 tlačidiel: 

1） POWER ：zapnutie / vypnutie sauny 
 

 

2） LIGHT :        SVETLO: vnútorné / vonkajšie osvetlenie 
Stlačením zapnete vnútorné svetlo, 
Potom jeho stlačením vypnete vnútorné svetlo a zapnete vonkajšie 
Potom jeho stlačením zapnete vnútorné / vonkajšie svetlo 
Potom jeho stlačením vypnete vnútorné / vonkajšie 

 



14  

3） COLOR LIGHT ：FAREBNÉ SVETLO: terapia farebným svetlom 

Stlačením tlačidla zapnete / vypnete farebné svetlo, keď je farebné svetlo zapnuté, stlačte klávesnicu “color 

light” na 2 sekundy, na paneli zobrazenia teploty sa zobrazí “LX” (X pre 1-9), potom znova stlačte tlačidlo, 

aby ste zmenili farbu svetla a stav. 

4) TEMPERTURE   a ：TEPLOTA 

- Stlačením tlačidiel alebo  zvýšite alebo znížite teplotu naraz o 1 stupeň, držte ho stlačené pre 

rýchle nastavenie. 

- Stlačením tlačidiel a  je to isté pre prevod teploty medzi Fahrenheitmi a Celziami. 

5) TIME   and   ：ČAS 

- stlačením tlačidiel alebo zvýšite alebo znížite čas vždy o 1 minútu, držte ho stlačené pre rýchle 

nastavenie. 

- v stave “MODE”, stlačte tlačidlo a   pre nastavenie hlasitosti. 

 

6）MODE : Stlačením zvolíte režim rádia, bluetooth a USB. Bluetooth číslo zariadenia je BT301 

 

7) PLAY/PAUSE ： 

- v režime radio: Stlačením na 3 sekundy automaticky vyhľadáte a uložíte stanice. 
- v režime Bluetooth / USB: stlačením prejdete na ďalšiu hudbu. 

 

 
8）MUTE: 

- v režime FM: stlačte pre stlmenie. 

- v režime bluetooth a USB: stlačte pre pozastavenie. 
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●●●Tipy na použitie 
 

Prečítajte si všetky zdravotné a bezpečnostné pokyny. Ak máte pochybnosti o vhodnosti používania 
infrasauny, poraďte sa so svojím lekárom. Ak sa Vám počas sedenia točí hlava alebo ste vyčerpaní 
z tepla, okamžite opustite saunu. 
1. Nastavte teplotu na príjemnú úroveň, normálne 40-50 °C. 
2. Pred začiatkom saunovania nechajte saunu približne 8-15 minút zahriať. 
3. Potiť sa začnete po 6 až 15 minútach saunovania. Odporúčame, aby saunovanie nepresiahlo 30 
minút. 
4. Keď teplota dosiahne nastavenú úroveň, žiariče sa budú pravidelne vypínať a zapínať, aby sa 
udržala požadovaná teplota vo vnútri sauny. 
5. Predné dvere/okno a / alebo stropný vetrací otvor je možné kedykoľvek otvoriť, aby sa do sauny 
dostal čerstvý vzduch. 
6. Jedinečná vlastnosť infračerveného žiarenia priameho prenikania do tela bez ohrievania vzduchu 
medzi nimi umožňuje užívateľom sauny využívať všetky jeho výhody, keď sú dvere alebo okno 
sauny otvorené na vetranie. 
7. Pred, počas a po saunovaní dodržujte pitný režim. Ak tak urobíte, doplníte do tela stratené 
tekutiny, ktoré ste vylúčili potom. 
8. Ak zvolíte horúcu sprchu alebo kúpeľ pred saunovaním, ešte viac to podporí potenie.  
Pred vstupom do sauny sa však dôkladne osušte, pretože nadmerná voda zafarbí alebo zdeformuje 
drevo. Sprcha po saunovaní je osviežujúca a odplaví pot z tela. 
9. Ak chcete absorbovať pot a udržiavať poriadok v saune počas saunovania, položte uterák  
na lavicu a podlahu sauny. Majte po ruke jeden uterák na utieranie nadmerného potu z tela. 
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●●●Upozornenia / bezpečnostné pokyny 
 

1. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny. 
2. Pri inštalácii a používaní tohto elektrického zariadenia je potrebné vždy dodržiavať základné 
bezpečnostné opatrenia. 
3. Nepoužívajte saunu bezprostredne po namáhavom cvičení. Počkajte aspoň 30 minút, aby telo 
úplne vychladlo. 
Bezpečnostné opatrenia: 
a. Aby ste predišli požiaru, nesušte oblečenie a nenechávajte v saune žiadne uteráky. 
b. Aby ste predišli popáleninám alebo úrazu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa ani nepoužívajte 
kovové nástroje na sieťovom kryte infračervených žiaričov. Počas pobytu v saune sa nedotýkajte 
žiarovky. Ak je potrebné žiarovku vymeniť, vypnite ju a počkajte, kým sa sauna nevypne a žiarovka 
nevychladne. 
d. Nestriekajte vodu na infračervenú trubicu. Táto činnosť môže viesť k úrazu elektrickým prúdom 
alebo poškodeniu vykurovacích telies. 
e. Nepoužívajte saunu, ak máte niektorý z nasledujúcich stavov: 
1) Otvorené rany 
2) Ochorenie oka 
3) Závažné spáleniny zo slnka 
4) Zakázané - starší a slabí ľudia, najmä tí, ktorí trpia ochorením, tehotné a dojčacie ženy. Deti 
staršie ako 6 rokov môžu využívať saunu pod dohľadom dospelých. 
5) Ak trpíte ochorením priamo súvisiacim s teplotou, pred použitím sa poraďte s lekárom. 
6) Osoby trpiace obezitou alebo s anamnézou ochorenia srdca, nízkeho alebo vysokého krvného 
tlaku, problémov s obehovým systémom alebo cukrovky by sa mali pred návštevou sauny poradiť  
s lekárom. 
7) Osoby užívajúce lieky by sa mali pred použitím sauny poradiť s lekárom, pretože niektoré lieky 
môžu vyvolať ospalosť, zatiaľ čo iné môžu ovplyvniť srdcovú frekvenciu, krvný tlak a krvný obeh. 
8) Do sauny neumiestňujte domáce zvieratá. 
9) Nepoužívajte saunu, ak ste pod vplyvom alkoholu. Požitie alkoholu, drog alebo liekov pred alebo 
počas saunovania môže viesť k bezvedomiu. 
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●●●Obmedzená záruka 
 

Garantujeme, že sauna je bez chýb materiálu a spracovania. 
1) Žiariče – 18 mesiacov 
2) Spracovanie – 18 mesiacov 
3) Elektrické komponenty – 18 mesiacov 
4) Radio / CD player – 12 mesiacov 
 
Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného maloobchodného kupujúceho sauny a končí prevodom 
vlastníctva. Poplatky za prepravu k zákazníkovi a od neho sú na zodpovednosť zákazníka. To zahŕňa 
poplatky za prepravu dielov zaslaných za účelom poskytnutia služieb Vašej sauny. 
Táto záruka je neplatná, ak bola sauna pozmenená, nesprávne používaná alebo zneužitá. Takéto 
prípady zahŕňajú prevádzku alebo údržbu sauny v rozpore so zverejnenými pokynmi. Záruka sa 
vzťahuje len na výrobné chyby a nevzťahuje sa na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním  
s výrobkom majiteľom. Nenesieme zodpovednosť za stratu používania sauny alebo iné náhodné 
alebo následné škody. Za žiadnych okolností nenesieme my ani žiadny z jej zástupcov zodpovednosť 
za zranenie osôb alebo škody na akomkoľvek majetku. Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie alebo 
obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa 
vás nemusia týkať. Táto záruka Vám dáva špecifické zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, 
ktoré sa líšia v závislosti od štátu. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia. 
 

Pre Vašu potrebu vyplňte nasledujúce informácie. Tieto informácie budete musieť použiť,  
keď zavoláte výrobcovi na zákaznícky servis. 

Dátum nákupu  
Dátum doručenia  
Číslo modelu  
Sériové číslo  
Informácie o predajcovi (meno a telefón)  

 
 

  



 

●●●Často kladené otázky
 

PS: UISTITE SA, ŽE JE ELEKTRINA VYPNUTÁ
KOMPONENTOV. 
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne 

kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu

1. Nefungujú ovládacie panely

Znovu pripojte káble ovládacích panelov na streche

2. Indikátor napájania nesvieti (
Znovu stlačte nadprúdovú ochranu ako na nasledujúcich obrázkoch:

 

3. Svetlo na čítanie nefunguje

- skontrolujte a znovu zapojte kábel žiarovky

- vymeňte nové svetlo 

Zatlačte nadol žiarovku spolu s krytom z horného panela a potom vytiahnite zástrčku.

okolo žiarovky a zároveň odstráňte 

kolík a nainštalujte na vrch. 
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Často kladené otázky 

UISTITE SA, ŽE JE ELEKTRINA VYPNUTÁ PRED SERVISOM ELEKTRICKÝCH 

napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne 

aby sa predišlo nebezpečenstvu. 

Nefungujú ovládacie panely 

Znovu pripojte káble ovládacích panelov na streche 

Indikátor napájania nesvieti (power ) 
Znovu stlačte nadprúdovú ochranu ako na nasledujúcich obrázkoch: 

Svetlo na čítanie nefunguje 

u zapojte kábel žiarovky 

Zatlačte nadol žiarovku spolu s krytom z horného panela a potom vytiahnite zástrčku.

okolo žiarovky a zároveň odstráňte prasknutú žiarovku, potom vložte novú žiarovku na pôvodné miesto, nasaď

PRED SERVISOM ELEKTRICKÝCH 

napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne 

Zatlačte nadol žiarovku spolu s krytom z horného panela a potom vytiahnite zástrčku. Odstráňte kovový kolík 

žiarovku, potom vložte novú žiarovku na pôvodné miesto, nasaďte 
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3. Žiarič nezohrieva 

 
 Problém Vysvetlenie Riešenie 

1 Časť žiariča sa zahrieva - Žiarič je chybný 

- Časť žiariča nie je dobre zapojená alebo je 
vyhorená 

- Vymeňte za nový žiarič 

- Pevne ich spojte 

2 Nevykuruje sa celá 
miestnosť 

- Relé je poškodené 

- Ovládací panel je poškodený 

- Zástrčka nie je správne zasunutá 

- Vymeňte relé 

- Vymeňte ovládací panel 

- Znovu zapojte stroj 

3 Žiarič lavice nezohrieva Kábel žiariča lavice nie je pevne zapojený 
do zásuvky na zadnom paneli 

Pevne zastrčiť 

 
 

4. Výmena keramického infračerveného žiariča. 

Najprv odstráňte kovový kryt na žiariči. 

1. Odskrutkujte skrutky vonkajšieho krytu a presuňte ho. 

2. Odskrutkujte keramický klobúčik trubice, odstráňte keramickú ochranu, odskrutkujte kovovú skrutku, ktorá sa 

nachádza v nej, odsuňte čiary. 

3. Vykonajte rovnaký postup ako v bode 2 a potom odmontujte oceľový drôt spodnej upevňovacej rúrky.   

Pri montáži vykonajte postup od 3 do 1. 

Nakoniec zatvorte web kryt. 
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●●●Údržba 

 
1. Čistenie 

a. Očistite čelnú dosku vlhkou handričkou, alebo v prípade potreby vyčistite malým množstvom mydla na ruky 

zmiešaného s teplou vodou. Vyčistite saunu vlhkou bavlnenou utierkou a potom ju osušte čistou suchou utierkou. 

Na čistenie sauny nepoužívajte benzén, alkohol ani silné čistiace prostriedky. 

POZNÁMKA: Akékoľvek chemikálie, ktoré môžu poškodiť drevené materiály, poškodia 
saunu a ochrannú vrstvu, ktorá je na dreve. 

Preprava a skladovanie 

1. Počas prepravy sa vyhýbajte dažďu, snehu alebo silným kolíziám. 

2. Neskladujte vo vlhkom prostredí. 
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●●●Len modely pre 4 osoby 
 

 

K dispozícii sú 2 lavice pre modely pre 4 osoby. Vodorovné vodidlá lavice sa nachádzajú na prednom a zadnom 

paneli. Posúvajte lavicu úplne, kým sa nedotkne bočného panelu a nebude bezpečne na mieste. 

Predný panel musí byť namontovaný pred montážnou panelov žiariča lavíc a lavíc pre modely pre 4 osoby. 

 
 

  



22  

●●●Len rohové modely: 
 

1. Položte spodný panel na zem. 
 
 

 
 

 
Pripojte ľavý zadný panel k spodnému panelu tak, že zadný panel zarovnáte do drážky 

 

2. Spodný panel. Zarovnajte pracky na oboch paneloch a v prípade potreby ich upevnite. 
 

 
3. Spojte dva zadné panely zarovnaním praciek a bezpečne ich pripevnite na miesto. 

 
 

 

4. Pripojte bočné panely (ľavý a pravý) k zadnému panelu pomocou posuvných pántov. 

Každý bočný panel má biely štítok, ktorý identifikuje, o ktorú stranu ide. Panel so štítkom „LEFT“ by mal byť 

umiestnený na ľavej strane, keď je čelom k saune spredu. Panel s nápisom „RIGHT“ by mal byť umiestnený  

na pravej strane pri pohľade do sauny spredu. 
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5. Najprv nainštalujte pravú lavicu žiariča tak, že ju posuniete cez vodorovné vodidlá lavice. Potom nainštalujte ľavú 

lavicu žiariča. Pokračujte v inštalácii pravých a ľavých lavičiek. Dávajte pozor, aby ste pri posúvaní lavice 

nepoškriabali susedné panely. Zatlačte lavice úplne dovnútra, kým sa nedotknú zadného panelu a nebudú bezpečne 

na svojom mieste. 
 

 

6. Umiestnite celý predný panel do zapustenej oblasti na spodnom paneli. Zarovnajte pracky na oboch bočných 

paneloch a zaistite ich na mieste upevnením. 

7. Nasaďte horný panel na zmontované panely. 

（1). Horný panel musí byť umiestnený tak, aby káble na hornom paneli boli v ľavom prednom rohu, priamo  

nad CD prehrávačom. 

（2). Opatrne položte horný panel na zvyšok zmontovaných panelov. Keď sú všetky rohy na svojom mieste, jemne 

zatlačte na horný panel z vonkajších rohov, kým nebude tesne priliehať k zvyšku panelov. 

(3). Uistite sa, že káble v predných ľavých rohoch nie sú privreté medzi panely. 
 
 

 
VYPÍNAČ VONKAJŠIEHO SVETLA 

Ak si chcete vychutnať luxusné vonkajšie svetlo, zapnite vypínač v ľavom hornom rohu. 
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●●●Protiprachový kryt strechy sauny： 

 
Na obrázkoch nižšie je nákres protiprachového krytu strechy sauny, 

Pevné cykly sú otvory na nechty (na prsty) na hornom paneli sauny, ktoré je potrebné zaskrutkovať klincami  
(Veľkosť: 4-M4X30). 

POZNÁMKA: Modely pre jednu osobu nemajú na saunách otvory na nechty (na prsty). 

 

Model pre 2 osoby ako je uvedené nižšie 
 

Model pre 1 osobu ako je uvedené nižšie 
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Model pre 1 osobu ako je uvedené nižšie 
 
 

 

 
Rohový model pre 3 osoby ako je uvedené nižšie 

 
 


