
 

 

 
 

FINN SZAUNA  
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Kedves Vásárló! 

Gratulálunk az új szaunájához. Biztosak vagyunk abban, hogy évekig élvezni fogja a 

szauna összes előnyét.  

 

Kérjük, hogy mindenek előtt gondosan olvassa át a jelen tájékoztatót. Javasoljuk, 

hogy tartsa is meg, hogy a jövőben is használhassa, amennyiben szükség van rá.  

 

Cégünk sikere a kiváló minőségben rejlik. Csak a legjobb minőségű anyagokat 

használjuk, a legmodernebb konstrukcióval kombinálva, és a biztonságot maximálisan 

szem előtt tartva.  

 

Meglepve fogja tapasztalni a szauna kedvező hatásait a fájdalomcsillapítás, 

súlykontroll, a bőr szebbé tétele, illetve a stressz csökkentése terén, amelyek mind a 

vérkeringés serkentésének köszönhetőek.  

 

Használati körülmények 

1. Hőmérséklet +41 ˚C ~ +104 ˚C 

2. Relatív páratartalom ≤85% 

3. Nyomás: 700~1060 hpa 

4. Áramigény: AC 220V   

5. Háztartási használatra 

Ne rángassa erősen a kábelt! 

 

 

Csomagolás 

A szauna több dobozban található 

Kérjük, ellenőrizze, hogy minden dobozon azonos dobozszám van. 

Például: "NO.001 1 OF 3” a „NO.001 2 OF 3" és “No.001 3 OF 3” dobozhoz tartozik.  

 
Az összeszerelés rendkívül könnyű. 

Figyelem:  NE KEVERJE A DOBOZOKAT! KÜLÖNBÖZŐ DOBOZSZÁMÚ RÉSZEK 

NEM ÁLLÍTHATÓKÖSSZE!   

 



 

ÖSSZESZERELÉS 

A szauna összeszereléséhez két felnőtt emberre van szükség. Kérjük, olvassa el 

figyelmesen az utasításokat a pontos és szakszerű összeállítás érdekében. Ha 

összeállítás közben bármilyen probléma merülne fel, kérjük, telefonáljon nekünk és 

munkatársaink segíteni fognak.  

 

Helsinki és Oslo típusok: 

(1) A szauna helye 

A szauna állandó helyének meghatározásához vegye figyelembe a következőket: 

1. Az áramellátást biztosító kábelnek könnyen elérhetőnek kell lennie. 

2. A felületnek száraznak és vízszintesnek kell lennie. 

 

(2) A fenéklemez elhelyezése    

 

Helyezze a fenéklemezt a földre és győződjön meg róla, hogy a FRONT feliratú 

matrica elöl helyezkedjen el. 

 

(3)A hátpanel elhelyezése 

 
Helyezze a hátpanelt a fenéklemezre, úgy hogy a kapcsokat bezárja. Így a hátpanel 

még nem áll meg, kérjük megfelelően megtámasztani! 

 

(4) Az oldal panel és a hátpanel összeszerelése 

Helyezze az oldalpaneleket a fenéklemezre, úgy hogy a kapcsokat bezárja. A bal 

oldali panel „LEFT” felirattal, a Jobb oldali panel „RIGHT” felirattal van ellátva. 



         

(5) Az front panel beszerelése 

Rögzítse a front panelt a bemélyedésbe, ahol a „FRONT” feliratot látja. Végső 

rögzítésként zárja be a kapcsokat. 

              

 

(6) A tető panel felhelyezése 

Óvatosan illessze össze a többi panellel. Ha mind a négy sarok megfelelően 

illeszkedik, nyomva finoman lefelé a tetőpanelt. 

Ügyeljen arra, hogy a kábeleket ne szorítsa a panelek közé. 

 

(7) A pad beszerelése 

Csúsztassa a padot az oldalpanelek sínjeiben a megfelelő helyre. Kérjük, vigyázzon, 

hogy a panelek felszínét ne sértse meg. Ügyeljen arra, hogy a „FACE” felirat felül 

legyen és a pad lekerekített, csiszolt része előre és felfelé nézzen. Rögzítse a padot a 

csavarokkal. 

                          



Tornio és Stockholm típusok: 

(1) A szauna helye 

A szauna állandó helyének meghatározásához vegye figyelembe a következőket: 

1. Az áramellátást biztosító kábelnek könnyen elérhetőnek kell lennie. 

2. A felületnek száraznak és vízszintesnek kell lennie. 

 

(2) A fenéklemez elhelyezése    

Helyezze a fenéklemezt a földre, majd csatlakoztassa az oldal és hátpaneleket a 

kapcsokkal. 

      

         

 
(3) Először tegye az ajtó panelt a helyére, majd rögzítse a frontpaneleket a belső 

kapcsokkal. Ezután csatlakoztassa a frontpanelt az oldalpanelekhez a külső 

kapcsokkal. 



       

    
(4) A tető panel felhelyezése 

 

(5) A padok beszerelése 

      



      

(6) A lámpa beszerelése 

 

 

---Kályha használati útmutató: 

Két típusú kályhával szereljük szaunáinkat, az egyik típus külső vezérléssel, a másik 

beépített vezérléssel rendelkezik. Kérjük, válassza ki az Ön szaunájában található 

kályha használati útmutatóját. 

 

 1. Kályha beépített vezérléssel 

(1) Harvia kályha beüzemelése. Helyezze el a kályhát a szaunában. 

       

 



(2) Lámpa beszerelése  

      

A piros és a fekete vezetékek tartoznak a lámpához. Kérjük, csatlakoztassa a 

vezetékeket. 

(3) Helyezze el a kellékeket a kabinban.  

               

(4) Csatlakoztassa a kályha vezetékeket megfelelően, és már élvezheti is a szauna 

előnyeit! Megjegyzés: Kérjük, minden esetben ellenőrizze a földelést! 

 

 

2. Kályha külső vezérléssel 

(1) Nyissa ki az elektromos dobozt a kályhán és csatlakoztassa a vezetékeket a 

kályha két baloldali csatlakozójához. Megjegyzés: a jobboldali csatlakozó a 

földeléshez szükséges. 

 



(2) Nyissa ki a külső vezérlő tetejét, majd a rajz alapján csatlakoztassa a 

vezetékeket:

 

(3) Csatlakoztassa a földelést. 

(4) Fedje be a vezérlés elektromos dobozát, majd rögzítse a szauna külső 

oldalfalához. 

     
(5) Helyezze el a kellékeket és a kályhát a kabinban, és már élvezheti is a szauna 

előnyeit! 

 



Figyelmeztetések  

 

1. Kérjük, figylemesen olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat! 

2. Az elektromos berendezések beüzemelése és használata során mindig kövesse a 

biztonsági előírásokat! 

3. Ne használja a szaunát közvetlenül kimerítő testedzés után. Várjon legalább 30 

percet, mielőtt a szaunába ül! 

 

Biztonsági előírások  

 

a. Ne tartson gyúlékony anyagokat vagy vegyszereket a szauna közelében, ne 

szárítson törölközőt, vagy ruhát a szaunában! 

b. Ne érintse meg az izzókat, amíg világítanak, ha csere szükséges, oltsa le és várja 

meg amíg kihűl. A szauna működése közben ne végezzen elektromos szerelést! 

c. A szaunára zár, vagy lakat felszerelése tilos! 

d. Kérjük, óvatosan használja a vezérlőt, ne nyomja meg erősen. 

e. Gyermekek cask felnőtt felügyelete mellett használják a szaunát! Azonnal hagyja el 

a kabint, ha szédül, álmosságot érez, vagy túl hosszú ideje tartózkodik a szaunában.  

f. Ha várandós, gyógyszeres kezelés alatt áll, cukorbeteg, szív-, vagy érrendszeri 

problémája van, vagy bármilyen megbetegedésben szenved, kérjük, konzultáljon 

háziorvosával a szauna használata előtt. 

g. Ne használja a szaunát, ha nyílt sebe, szembetegsége, vagy égési sérülései vannak! 

h. Ne engedje házi kedvenceit a szaunába! 

i. Használat közben nem javasoljuk a dohányzást, az alkoholfogyasztást a kabinban! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


