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POZOR !
Výrobok mimo prevádzky
je nutné odpojiť od
elektrického napätia !

Vážený zákazník!
Ďakujeme, že ste si vybrali našu saunu, ktorá je jedným z najmodernejších prístrojov.
Pred použitím, prosím prečítajte dôkladne návod na obsluhu!
Táto príručka obsahuje popis vyhrievania sáun s uhlíkovými a keramickými vláknami.

Úvod
Každý život je závislý od slnečného žiarenia, z tejto energie približne 40% je škodlivých
pre živý organizmus, a zvyšných 60% je zdravá energia. Tento pomer obsahuje aj
infračervené žiarenie.
Naše infrasauny pracujú z neviditeľnými 5,6- 15μm infračervenými žiareniami na
zvýšenie rezonancie buniek v tkanivách, stimulujú krvný obeh a pomáhajú obnoviť celý
organizmus.
Infrasauna je stále populárnejšia, a rastie tiež, čím ďalej tým viac uznanie z lekárskeho
hľadiska . Rastúcimi vedeckými štúdiami sa tiež toto všetko potvrdilo, vytvoril sa tým
nový vedecký smer, potvrdený výskumami. Medzi kladné účinky sa považuje utíšenie
bolesti, posilnenie imunitného systému a krvného obehu a má povzbudzujúce účinky.
Spotrebiteľský efekt sa môže porovnať za rovnakú dobu vynaloženú fyzicky náročnú
udalosť. V dôsledku toho sa znižuje krvný tlak, a znižuje príznaky kardiovaskulárnych
chorôb, srdcové zlyhanie (Pozor neodstraňuje!), Podporuje spaľovanie kalórií, tónovanie
pleti, detoxikáciu organizmu, a pomáha tiež k preddeniu tvorby celulitídy, prevenciu a
liečbu rovnako. Zhruba 30 minút používania infrasauny zhruba rovnaké množstvo kalórií
spáli, ako 10 kilometrov aktívneho behu. Vstavané stereo audio zariadenia, pomáha na
relaxáciu a uvoľnenie stresu.
2.1 Prevádzková teplota: 5 ℃ -40 ℃
2.2 Vlhkosť vzduchu: ≦ 85%
2.3 Tlak vzduchu : 700-1060 hPa
2.4 Napojanie: ■120V △ AC 220V-240V
Frekvencia △ 50 Hz ■ 60 Hz ± 1
■ USA a Kanada štandard.
△: EÚ štandard.
2.5 Neinštalujte bližšie k múru než 12,7 mm.
Charakteristika:
3.1 drevené základné suroviny sú ( kanadský smrek Hemlock alebo kanadský céder)
3.2 Digitálne mikroprocesorové riadenie
3.3 Nastaviteľní rozsah teplôt 20 ℃ -60 ℃
3.4 Nastaviteľná priebežná prevádzková doba 0 - 60 min
3.5 Digitálny snímač teploty
3.6 Dotykový panel
3.7 Keramické a uhlíkové vlákna vykurovacej plochy s dlhotrvajúcou životnosťou

Typ
Gőteborg

mm
900x900x1900

Helsinki

1200x1000x1900

Oslo

1500x1200x1900

Uppsala

1800x1200x1900

Rohové prevedenie

1500x630x1230
x630x1500x1900

Upozornenie: Zapojenie do elektrického vedenia povoliť len odborníkovi!
Všeobecné pravidlá bezpečnosti
1 Kde zákony požadujú /v zahraničí/ pri zapojení elektrického vedenia, treba sa
prispôsobiť tamojším požiadavkám a zákonom.
B1.1 Upozornenie: Všetky elektrické vedenia a konektory by mali byť odstránené z
blízkosti žiaričov .
1.2 Upozornenie: Nádoby pod tlakom napr. spraye, nie je povolené zobrať do infrasauny.
1.3 Upozornenie: výhrevné telesá nesmú byť vystavené vode a vlhkosti.
1.4 Upozornenie: Vodu nesmiete zobrať do sauny.
1.5 Upozornenie. Na saunu sa nesmie montovať zámok
1.6 Poznámka: Inštalačnú miestnosť treba vybaviť vetracím zariadením.
2. Ak teplota dosiahne vyššiu teplotu , ako normálna teplota o niekoľko stupňov dôjde k
hypothermii, medzi ktorého príznaky patrí závraty, nechutenstvo, ospalosť, mdloby.
Dôsledky hypothermie:
2.1 Narušenie zmyslov pre citlivosť teploty;
2.2 Zlý prehľad o situácii (neopustíme v čas priestory );
2.3 Nesprávna identifikácia nebezpečenstva;
2.4 Vrodené vady;
2.5 Bezvládnosť;
2.6 Bezvedomie,
2.7 Upozornenie: Pod vplyvom alkoholu, drog, alebo iných omamných prostriedok sa
výrazne zvýši výskyt fatálnej hypothermii .
Bezpečnostné predpisy
3.1 NE sušte oblečenie a uteráky v Infrasaune a NEnechajme ich tam!
3.2 NEdotýkajte sa výhrevného telesa ani rukou, ani inými prostriedkami!

3.3 NEdotýkajte sa osvetlenia v zapnutom stave!
3.4 NEstriekajte kvapalinu na vykurovacej plochy!
3.5 NEpoužívajte infrasaunu v nasledujúcich prípadoch:
1) Pri otvorených ranách, očných chorobach, popáleninách.
2) U starších a oslabených ľudoch. U tehotných ženách a dojčatách, použitie je
ZAKÁZANÉ! Deti do 6 rokov len pod dozorom rodičov.
3) Každý, kto je citlivý na teplo, má nadváhu, zlyhanie srdca, vysoký krvný tlak alebo
kardiovaskulárne ochorenie, prípadne diabetes mellitus, pred použitím sa bezpodmienečne
PORAĎTE SA SVOJIM LEKÁROM.
3.6 NEvkladajte domáce zvieratá do zariadenia.
3.7 V Opitom, omámenom stave NEPOUŽÍVAJTE INFRASAUNU!
ELEKTRICKÝ OBVOD

Montáž
Pred montážou dávajte pozor na nasledovné veci:
Nepoužívajte iné zariadenia do tej istej prípojky!
Infrasaunu namontujte na rovnú, hladkú plochu.
Zabráňte pôsobeniu vlhkosti, v prípade vlhkej podlahy, odizolujte oddeľovacou
vrstvou, ktorá zabráni tomu, aby zariadenie nebolo v styku s vodou.
Horľaviny a chemikálie NEskladujte v blízkosti infrasauny!

Používanie
Pri používaní senzor na teplotu posuňte do zvislej polohy tak, ako na detailných výkresoch
vidíte, aby upozorňoval na správnosť dosiahnutej teploty.
1. Pôvodný stav

2. Zvislý stav

Pripojte k elektrickému vedeniu
Stlačte tlačidlá
ON/OFF . Zapnutím tlačidla „POWER” LED sa vysvieti. A
„TEMPERATURE DISPLAY” vyznačí aktuálnu teplotu. Opakovaním stlačením tlačidla
ON/OFF zariadenie vypneme és a „POWER” LED zhasne.

S tlačením tlačitka „F/C” zapneme teplotu a na panely sa rozvieti led + alebo – zariadenie sa
automaticky zapne.

Zapnutím „IN” alebo „OUT” tlačidla vnútorný (IN) alebo vonkajšie (OUT) osvetlenie zapne,
opätovným stlačení osvetlenie vypne

Stlačením + alebo – tlačidla sa dá nastaviť. Nakoľko sa vysvieti 00, prevádzka sauny sa vypne.

Podľa potreby otvorte vetrák sauny.

Užívateľské tipy
1. Nastavte teplotu na komfortných 40 - 50 ℃ .
2. Asi 8-15 minút počkajte na vyhriatie sauny.
3. Proces potenia začne po začatí saunovania do 6-15 minútach. Odporúča sa dodržať maximálnu
dobu saunovania 30 minút v infrasaune!
4. Keď vnútorná teplota dosiahne nastavené hodnoty, výhrevné telesá sa vypnú a niekedy, keď je
to potrebné zapnú pre udržiavanie nastavenej teploty.
5. Dvere, okno, alebo vetrací otvor je možné otvoriť kedykoľvek, kvôli vetraniu.
6. Pite vodu pred, po a počas používania infrasauny , aby sa vyrovnala hladina vody v tele, aby
bola zachovaná rovnováha.
7. Pred používaním Infrasany sa doporučuje horúca kúpeľ, ktorá napomáha k urýchleniu potenia.
Následne sa poutierajte do sucha pred použitím , pretože voda môže spôsobiť poškodenie
dreveného obkladu. Následná kúpeľ po použití infrasauny osvieži organizmus.
8. Na absorpciu potu, prosím použiť uterák na lavičku a jeden pred lavičku na zem. Majte po
ruke
uterák
v infrasaune
na
priebežné
odstraňovanie
nenie
potu.
9. Prevenciou pred infračerveným žiarením, doporučujeme nakrémovať ruky. Potom jemne
petrieť aj vlasy a zabaliť do uteráka. Neskôr, dôkladne vlasy opláchnúť .
10. Pomasírujte si unavené a napäté časti tela.
11. Po použití infrasauny spôsobené potenie umožňuje holenie tváre aj tela bez gelu a krému.
12. Pre použitím infrasauny sa doporučuje aspoň jednu hodinu nejesť. Čo najlepšie využitie
zariadenia s prázdnym žalúdkom. Nepoužívajte infrasaunu bezprostredne po náročnom tréningu.
13. Pri prvých príznakoch prechladnutia alebo chrípky, doporučujeme zvyšovanie doby
používania infrasauny, čím sa posilňuje imunitný systém a znižuje rozšírenie vírusov, patogénov.
14. Hociktorú časť tela chcete liečiť hlbšie, treba pridržať bližšie k žiaričom.
15. Po používaní infrasauny NEopúšťajte ihneď kabínu,
ale počkajme nejaký čas kým, prestane proces potenia. Následne potom sa osprchujme , najprv
teplou vodou a potom studenou vodou, tým sa osviežime a dosiahneme ochladenie organizmu na
normálnu teplotu.
16. O účinku saunovania sa v ifrasaune a o vplyve na zdravotný stav, prosím poraďte sa so
svojím lekárom.
Často kladené otázky
Pred vykonávaním odstránenia poruchy sa uistite o tom, či zariadenie nie je pripojené k
elektrickému prúdu.
Ak je napájací kábel poškodený, okamžite zabezpečte výmenu, buď od výrobcu, alebo zapojte
zodpovedajúci druh kábla. Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom výmenu navrhujeme
vykonávať kvalifikovaným elektrikárom!

1
porucha
1.

príčina

riešenie

Aj po odstavení
vykurovacieho telesa
fungujú ďalej

Riadiaci panel je
porušený

Treba vymeniť
porušený panel

porucha

príčina

riešenie

G.2

1.

Po napojení do konektora
začne sa ohrev

Riadiaci panel je
Výmena chybného
zlomený , poruchový zariadenia

G.3 Ovládací panel nefunguje.
porucha

príčina

riešenie

1.

Led označujúci
pripojenie nesvieti

Zariadenie nie je
zapojené do konektora,
alebo je vybitá poistka

Vymeňte poistku, alebo
pripojte zariadenie do
konektora.

2.

Tlačidlá nefungujú

Odpojte zástrčku z el.
napojenia a počkajte 1-2
min. a pripojte znova

G.4 Lampa nesvieti.
porucha
1.

vypálená žiarovka

riešenie
vymente žiarovku /slabšiu, alebo 15 watt

G.5 Výhrevné telesá nefungujú.
Upozornenie: Len kvalifikovaný elektrikár môže vykoná opravu.
Porucha
1

Výhrevné telesá s časti
nefungujú

Príčina
Porucha výhrevného
telesa
__________________
S časti zle sú napojené

Riešenie
Vymeniť za nové
___________________

Pripojte znovu

2

Zariadenie nezohrieva

Relé je zlé, poruchové
__________________
Riadiaci pult je
porušený

Prosím vymeniť

Nie je správne pripojenie

Pripojte správne

Vymente chybnú
Nie je správne pripojenie jednotku
Pripojte správne
elektr. prúd
3

Žiariče lavice sauny
nefunguje

Údržba
Čistite prístroj jemne s čistou mäkkou vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte benzín,
deriváty, alkohol alebo iné chemikálie.
Dezinfekcia ultrazvukom je potrebná permanentne v časových intervaloch. Po väčšej
používanosti.
Doprava a skladovanie
Pri preprave, alebo skladovaní zariadenia sa nedoporučuje zariadenie vystaviť slnečnému
žiareniu, dažďu alebo iným zlým poveternostným situáciám , otrasom a úderom!
Zariadenie neskladujte vo vlhkom prostredí!
Záruka
Na všetky naše produkty máme 24 mesiacov záruku!
Táto záruka sa týka IBA Pôvodných/prvých majiteľov! Pri predaji zariadenia, alebo jeho
premiestnenia záruka neplatí! Ďalšie premiestnenie a dopravu si hradí zákazník sám.
Nevhodným používaním , alebo nesprávnym používaním prístroja stráca klient záruku,
vrátane prípadu, keď pri upratovaní a údržbe sa nepostupovalo podľa používateľskej
príručky. V dôsledku poškodenia zariadenia , alebo aj neskôr sa nevzťahuje záruka.

Návod na používanie ovládacieho panela Bluetooth

1
2

3
4
5

6

Funkcia
Vypínač (zapnúť, vypnúť)
Ovládanie
časovača/hlasitosť/zníženie
zníženie hlasitosti

Funkcia
7
8
času,

Prepnite do režimu FM (rádio)
Prepnite do režimu Bluetooth a nechajte
zariadenie pripravené na vyhľadávanie a
pripojenie

9

Zvoľte farbu na svetelnej terapii

Časovač / ovládanie hlasitosti
(zvýšenie času / zvýšenie hlasitosti)
Ovládanie teploty / hudby (zníženie
teploty / ďalšia skladba)
Ovládanie teploty / hudby (zvýšenie
teploty / predchádzajúca skladba)

10

Zmeniť farbu na svetelnej terapii
automaticky
Tlačidlo vonkajšieho svetla (zapnúť,
vypnúť)
Tlačidlo vnútorného svetla (zapnúť,
vypnúť)

Ovládanie hudby (prehrávanie /
pozastavenie)

13

11
12

Prepnite do režimu MP3

Ionizátor

Stlačte tlačidlo ION ktorý dezinfikuje vzduch a odstraňuje toxické látky vrátene prachu
a nepríjemných vôni.
Stlačte tlačidlo OZON ktorý zneškodňuje vírusy a baktérie vo vzduchu.
Anion a ozón funguje iba samostatne. Keď ozón začne pracovať, anion zastaví, po 15 minútach
ozón automaticky zastaví a spustí sa anion.
Kyslíkový ionizátor
Produkuje aktívny kyslík
Počas ionizácie sa uvoľňujú pozitívne ióny do vzduchu, aktívny kyslík.
Čistý vzduch
Negatívne nabité ióny sa neutralizujú na pozitívne nabité ióny.
Neutralizuje pachy
Anióny sa ľahko rozpustia, tak ľahko neutralizujú pachy spôsobené rôznymi organizmami.
Zníženie žiarení
Negatívne nabité ióny neutralizujú pozitívne nabité ióny, čím sa zníži intenzita žiarenia a tak sa
ochránia oči.
Zvýšenie pľúcnej kapacity
Kvôli vstrebávaným i onom sa kapacita pľúc zvýši o 20%, vydýchovanie CO uhličitého o 15%.
To stimuluje krvný obeh a kapacitu pľúc.
Ochráni Nás od chorôb spôsobených klimatizáciou
Posilňuje imunitný systém a aktivuje ochranu pokožky
Dezinfekcia s Ozónom
Ozón používaný na dezinfekciu a na sterilizáciu, funguje bez škodlivých vedľajších účinkov
a znečistenia.
Vôňa
Používané oleje poskytnú v saune dlhotrvajúcu a stálu vôňu .
Prevádzka
Anión a ozón, pracujú samostatne. Po 15 minútach prevádzky ionizátory sa automaticky zastavia
a ionizátor začne pracovať.
VAROVANIE!
Nedotýkajte sa rukou alebo s nejakým kovovým predmetom žiaričov, pretože to môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom!

