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Maailmamme uuden sukupolven sauna! 

 

 



 

 

 

●●Hyvä asiakkaamme, 

 

Onnittelumme saunan ostosi johdosta, joka on maailmamme uuden sukupolven sauna. Olemme 

vakuuttuneita, että nautit saunomisen monista eduista vuosia eteenpäin. 

 

Lue tämä käsikirja huolellisesti ja kokonaan ennen ensimmäistä saunomiskertaasi. Suosittelemme 

säilyttämään tämän käsikirjan säännöllistä asioiden tulevaa tarkistamista varten. 

 

Luen kasvumme ja menestyksemme kokonaan johtuviksi asiakkaidemme tyytyväisyydestä, 

tunnustetuista terveysvaikutuksista ja työmme laadusta.  Käytämme ainoastaan parhaita 

materiaaleja yhdessä elementtirakentamisen ja alan ankarimpien turvastandardien kanssa.  

 

Tulet hämmästymään huomaamistasi vaikutuksista koskien kivun lievitystä, painonhallintaa, ihon 

stimulaatiota ja stressin vähentymisestä, mikä johtuu saunomisen verenkiertoa kiihdyttävästä 

vaikutuksesta. 

 

Olivat tarpeesi mitkä tahansa, kutsumme sinut kokemaan saunan aiheuttaman muutoksen: Muutos 

terveydentilassa, laatumuutos ja tiimipalvelujemme ja tukemme tuottama muutos. 

 

Koko tiimimme odottaa pääsyä palvelemaan tarpeitasi. 

 

 

 

                                   

 

 

 

●●●Käyttöolosuhteet 

1. Lämpötila välillä +5℃-+40℃ (+41� ~ +104�) 

2. Suhteellinen kosteus ≤85% 

3. Ilmanpaine: 700~1060 hpa 

4. Virtalähde: AC □110V  □ 120V   □230V  □240V 

    Taajuus   □60Hz±1  □50Hz±1 

 



Yleistä tekniikasta 

1. Mikroprosessorien prosessoimat toiminnot 

2. Lämpötilan säätöväli 18℃- 60℃ 

3. Käyttöajan säätöväli 0 - 60 minuuttia 

4. Digitaalinen lämpötila-anturi 

5. Kevyt katkaisin 

6. Pitkäikäinen infrapunalämmitin 

 

Pakkaus ja osatiedot 

 

 

 

HUOM:  ÄLÄ SEKOITA PAKKAUKSIA KESKENÄÄN (ELI ÄLÄ SOTKE ERI 

PAKKAUSTEN OSIA KESKENÄÄN ). 

 

Saunatilan osaluettelo 

Pohjalevy 

Laudetaso 

Etuelementti 

Oikea sivuseinä 

Tarvikelaatikko 

Kattolevy 

Lauteen lämmityspaneeli 

Vasen sivuseinä 

Takaseinä 

 

 

 

Silla kahden hengen mallin eri osat. Osat vaihtelevat malleittain. 

                    Etuelementti     Pohjalevy 

                  

                    Kattolevy      Takaseinä 

                    

                    

 

 

 

 

Sivuseinät 

                       Vasen       Oikea 



          

 

Laudelevy    Lauteen lämmityselementti 

      

 

 

VASROITUS!!! Tuottajan toimittamien sähkölaitteiden asennus tulee jättää ehdottomasti 

ammattisähkömiehen tehtäväksi. 

 

1. Vasen sivuseinä  2. Digitaalinen säätötaulu  3. Etuelementti 

4. Pohjalevy   5. Lauteen lämmityspaneeli  6. Laudelevy 

7. Oikea sivuseinä  8. Takaseinä     9. Kattolevy 

10. Hapen ionisoija  11. Valo   12. Kupinpidike  13. CD -soitin 

 

 



●●●Tietoa asennuksesta 

a. Älä kytke muita laitteita saunan sähköliitäntään. 

b. Sauna tulisi aina perustaa mahdollisimman vaakasuoralle alustalle. 

c. Sauna tulee sijoittaa kuivaan sisätilaan. 

d. Älä roiski ulkopintaan vettä.  Jos lattia on kostea, asenna eristys, jotta sauna olisi 

korkeammalla ja kuivana.  

e. Älä varastoi mitään syttyvää tai kemiallisia aineita saunan läheisyyteen.  

 

 

●●●Asennusohjeet 

Saunan asennukseen tarvitaan vähintään kaksi aikuista. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen 

asennusta, jotta valmistaisit tuotteen oikean asennuksen. Missä vain ongelmissa tai asennukseen 

liittyvissä kysymyksissä voit rohkeasti soittaa asiakaspalveluumme tai paikallisille 

jälleenmyyjällemme. 

VAROITUS!!! Meillä on kaksi asennustapaa, esittelemme ne molemmat. 

●●●Ensimmäinen menetelmä: Saunan kiinnikeasennus. 

(1) SAUNAN SIJOITUSPAIKKA 

Muista seuraava päättäessäsi saunan sijaintipaikkaa: 

1. Saunan sähköliitännän tulee olla helposti tavoitettavissa. 

2. Sijaintipaikan tulee olla kuiva ja vaakatasossa. 

(2) POHJALEVYN ASENNUS 

Aseta pohjalevy alustalle ja varmista, että tarra "FRONT" on saunan tulevan etuseinän puolella. 

 
                FRONT 

(3) TAKASEINÄN LIITTÄMINEN POHJALEVYYN 

Liitä takaseinä pohjalevyn uurteeseen. Aseta molempien osien liittimet kohdakkain ja kiinnitä ne 

tarvittaessa. 

Muista, että takaseinä ei saa kiinnikkeistä riittävää tukea ennen sivuseinien asennusta. 



 
Kiinnike auki  

Kiinnike kiinni 

(4) SIVUSEINIEN KIINNITYS 

Kiinnitä sivuseinät pohjalevyyn kiinnikkeet kohdistaen ja ne lukiten. 

1. Kummallakin sivuseinällä on valkoinen tunnistelaatta. "LEFT PANEL" (VASEN 

SIVUSEINÄ)-tunnisteella merkitty seinäelementti sijoitetaan edestä katsottuna vasemmalle 

puolelle. 

 
Vasen               Oikea 

（（（（5））））LAUTEEN LÄMMITYSELEMENTIN ASENNUS 

Laske lauteen lämmityselementti alas molempien seinäelementtien vaakasuuntaisten ohjaimien 

varaan. 

1. Lauteen lämmityselementti tulee asettaa niin, että "TOP"(YLÖSPÄIN)-tarra on yläpinnalla ja 

lämmitin suuntautuu ulospäin. 

2. Varo naarmuttamasta sivuseiniä lämmityselementin asennuksen yhteydessä. 



   

（（（（6）））） LAUTEENLÄMMITTIMEN SÄHKÖLIITÄNTÄ  

LAUTEENLÄMMITTIMEN SÄHKÖKAAPELI 

Liitä lauteenlämmittimen sähkökaapeli takaseinän pistorasiaan. 

Varmista kunnollinen liitäntä. 

 

（（（（7）））） LAUDELEVYN ASENNUS 

Asenna laudelevy asettamalla se sivuseinien ohjaimien varaan. Älä naarmuta asennuksen kuluessa 

sivuseiniä. 

Varmista, että lauteen "BACK"(TAAKSE)-tarra on takaseinää vasten, lauteen sileät ja 

viimeistellyt sivut ovat yläpuolella ja edessä. 

 

  

           Taakse 

 8) PUURITILÄN ASENNUS  

Kiinnitä ritilä ruuvein takaseinään. 

 

 

 

 

 

 



 

 

（（（（9））））ETUSEINÄN ASENNUS  

Aseta etuseinä "FRONT"(ETUPUOLI)-tarralla merkittyyn syvennykseen. Kohdista etuseinän 

kiinnikkeet sivuseinien kiinnikkeisiin ja lukitse kiinnitys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) KATTOLEVYN ASENNUS 

1. Avaa kattolevyn liukuovet. 

2. Aseta kattolevy kootun seinäkehikon päälle. 

Kattolevyn tulee olla niin, että kattolevyn kaapelit sijaitsevat edessä vasemmalla, heti stereon 

yläpuolella. 

3. Vedä lämmittimen kaapelit kattolevyn reikien läpi. 

4. Aseta kattolevy varovasti seinäkehän päälle. Kun kaikki nurkat ovat paikoillaan, paina 

kattolevyä varovaisesti alaspäin kunnes se asettuu tiiviisti paikoilleen. 

5. Varmista, etteivät kaapelit joudu puristuksiin elementtiliitoksissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) SÄHKÖLIITÄNNÄT 

Uusi sähköliitos näyttää tältä： 

           



1. Avaa kattolevyn liukuovi, jolloin näet kaapelien liitospaikat. 

2. Liitä sähköverkkoon kuvan osoittamalla tavalla： 

           

(12) STEREON JA SÄÄTÖRUUDUN YHTEYDET  

VAROITUS!!! Meillä on kaksi asennusmenetelmää, esittelemme ne molemmat. 

●●●Ensimmäinen menetelmä: Jos CD-soitin on ulkopuolella, tee asennus 

kuvien osoittamalla tavalla: 

CD:n asennus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katosta tulevat johdot tulee kaikki keriä kattolevyn sisään. 

Kytke ensin CD:n sähköliitäntä laitteen takaosassa (saat sen pois painamalla pistokkeen päällä 

olevaa painiketta) ja liitä sen jälkeen antenni. 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

    

Ruuvaa CD-rasian kansi irti.  

 

 

 

 

 

 

 

Liitä kuusiopistoke säätötaulun kuusiopistorasiaan. 



Liitä lämpötila-anturi nelipistokkeella säätötaulun nelipistorasiaan. 

Työnnä liitospistoke säätötaulun sisällä liitospistorasiaan, varmista, että pistoke on kohtisuorassa 

pistorasian reiässä. 

Kiinnitä sen jälkeen sisäpuolinen säätötaulu ruuvein. 

 

 

 

 

 

 

 

●●●Toinen menetelmä: Jos CD-soitin on sisäpuolella, tee asennus 

seuraavien kuvien mukaisesti: 

 

 

 

 

 

 

 (13)  HAPPEN IONISOINTILAITTEEN ASENNUS 

 

 

 

 

 

 

 

1、Kytke pistoke pistorasiaan. 

2、Ripusta ionisointilaite sille varattuun ruuvikoukkuun. 

 

 

 

 

 (14) KUPINPIDIKKEEN ASENNUS 



Kiinnitä kupinpidikkeet saunan (saunasta 

katsoen) vasemmanpuoleiseen ja 

oikeanpuoleiseen etunurkkaan. 

                   

    (15) OVENKAHVAN ASENNUS 

VAROITUS!!! Meillä on kaksi erilaista ovenkahvaa, esittelemme ne molemmat. 

●●●Ensimmäinen menetelmä: 

1. Sijoita ulkopuolinen ovenkahva oven ulkopinnan kahta reikää vasten, pidä sitä kohtisuoraan 

ovea vasten. 

2. Aseta ruuvi oven sisäpuolen reikään. Kiinnitä ruuvein, kiristä, kunnes kahva on tiukasti kiinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ●●Toinen menetelmä: 

Asenna ovenkahva seuraavien kuvien mukaisesti: 

 

 

  

 

 

 

 

●●●Toinen menetelmä: Saunan sisäisten kiinnikkeiden asennus. 

Jos olet ostanut saunan, jossa on sisäiset kiinnikkeet, tee asennus näin: 

Kuvien mukaiset sisäiset kiinnikkeet 

 

 

 

 

 

 



 

1. POHJALEVYN ASENNUS   2 .takaseinän asennus 

 

 

 

3. vasemman sivuseinän asennus ja sen liittäminen takaseinään. 

 

 

 

 

4. Asenna laudelevy ja varmista, että ohjaimet ovat paikoillaan. Aseta 

pohjalämmitin pohjalevylle. 

 

 

 

 

 

5. Aseta etuseinä paikoilleen, kiinnitä se vasempaan ja sen jälkeen 

oikeaan sivuseinään. Kattolevy kiinnitetään viimeisenä.  

 

 

 

 



6. Loppuasennus tapahtuu kuten kiinnikesaunassa. 

(16) KYTKE SAUNA SÄHKÖVERKKOON JA SE ON VALMIINA 
ANTAMAAN NAUTINTOA SINULLE JA PERHEELLESI! 

Digitaalisen säädön ohjeet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Päätaulu       Alataulu 

 

 

Digitaatipainikkeet 

SET / TEMP + / TEMP - painike Lämpötilan säätö 

TIME + / - painikkeet Ajan säätö 

POWER- painike Virtakatkaisin 

POWER/HEAT/SET-ilmaisin Säädetyn tilan ilmaisin 

LIGHT-painike Lukuvalo 

℉/ ℃-painike ℉ - ℃-vaihtokytkin 

 

Liitä virtajohto sähköverkkoon. 
A) KÄYNNISTYS 
1. Käynnistä painamalla POWER-painiketta, tilan ilmaisin näyttää, että virta on kytkettynä. 

2. Aloita painamalla SET-painiketta. Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin aikana, sauna 

käynnistyy automaattisesti ennakkoasetettujen 38 minuutin ja lämpötilan 104℉(40℃) mukaisesti 

(tehdasasetukset). 

B) SÄÄDÄ LÄMPÖTILA JA AIKA 
1. Paina uudelleen SET-painiketta, asetusilmaisin käynnistyy,  

2. Säädä lämpötila painamalla TEMPERATURE+/TEMPERATURE-painikkeita. Lämpötilan 

asetusarvo nousee aste kerrallaan. Pitämällä +/- painikkeita alas painettuina voi nopeuttaa säätöä. 

Paina uudelleen SET-painiketta ja lämpötilanäyttö osoittaa tämän hetkisen lämpötilan. 

3. Säädä aika painamalla TIME-painiketta. Aika lisääntyy tai vähenee minuutin kerrallaan. 



Pitämällä +/- painikkeita alas painettuina voit nopeuttaa säätöä.  

Aikanäyttö osoittaa lämmityksen katkaisuun jäljelläolevan ajan. 

C) SAUNAN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ 
Kytke sauna pois päältä painamalla uudelleen POWER-painiketta. 

 

D) ℉℉℉℉ - ℃℃℃℃ VAIHTOKYTKIN 
Säätämättömässä tilassa voi valita kaksinumeroisen celsiusnäytön ja kolminumeroisen 

fahrenheitnäytön välillä painamalla ℉/℃- painiketta, jolloin ℉/℃ -näyttövalo syttyy 

vastaavasti.  

 

E) LUKUVALO 
Sytytä sisävalaistus painamalla LIGHT-painiketta. 

 

F) SISÄSÄÄTÖTAULU 
Jos olet valinnut sisäpuolisen säätötaulun, toimintaperiaate on sama kuin ulkopuolisessa 

säätötaulussa. 

Huom: jos jätät saunan pitkäksi aikaa käyttämättä, irrota se verkkovirrasta.  

 

 

 

 

 

 

Digitaalisen valohoidon ohje(LISÄTARVIKE) 

1. Virta kytkettynä 
Paina “power”-painiketta, joka näyttää merkkiä (-)(-) samalla kun digitaalihoidon 
valot alkavat toimia näyttäen vuoronperään 7 väriä. 

2. Värin valinta ja ajan säätö 
Digitaalivalohoidon saavutettua halutun värin paina painiketta värin pitämiseksi. 
Sen jälkeen näkyy merkki (-)(-). Paina tämän jälkeen “set”-painiketta, näyttö välähtää, 

jolloin säädät ajan asetuksen käyttäen (+)(-)-painikkeita. Ajansäätöväli on 1 – 60 minuuttia. 

Säädön jälkeen aika alkaa kulua kunnes on saavutettu arvo (-)(-).Sen jälkeen alkaa uusi 

kierros. 

3. Värien järjestys 
Kiertojärjestys: Punainen, vihreä, punavihreä, sinivihreä, sinipunainen ja punavihreäsininen. 

4. Virta poiskytkettynä 
Sulje digitaalinen valohoito painamalla uudelleen “power”-painiketta. 

 

 

 

HAPPEN IONISOINTILAITTEEN KÄYTTÖOHJE 

(Vain malleissa, joissa on happeen ionisointilaite) 



Ionisointilaite tuottaa negatiivisia ioneja ilman puhdistusta varten, levittää luonnollista 

kukantuoksua, joka kohottaa mielialaa ja rentouttaa. 

● ●●Hapen ionisointilaitteen tyyppi: 

 

 

1. Käännä ION päälle ,  Estä ilmastointitauti.  

                                      2. Käännä O3 päälle,  Otsonidesinfiointi. 

                                              

 

Tuoksukappaleen vaihto  
 

 

1.  Irrota happeen ionisointilaite. 

2.  Avaa sen takakansi  

3.  Irrota sisältä kukkatuoksukappale. 

 

 

 

 

Näin nautit saunastasi 

KÄYTTÖOHJE 

Katso läpi kaikki terveys- ja turvaohjeet. Jos ilmenee jotain epäilystä infrapunasaunan käyttämisen 

suhteen, ota yhteyttä lääkäriin. Jos tunnet huimausta tai kuumotusta saunoessasi, poistu 

välittömästi saunasta. 

1. Säädä lämpötila mukavalle tasolle, tavallisesti välille 40-50 astetta. 

2. Anna saunan lämmetä noin 8 -15 minuuttia ennen saunomista. 

3. Hikoilu alkaa 6 – 15 minuuttia saunomisen alkamisesta. Suosittelemme rajoittamaan 

saunomisen 30 minuuttiin. 

4. Kun lämpötila on saavuttanut termostaattiin säädetyn tason, lämmittimet kytkeytyvät pois ja 

päälle automaattisesti säilyttäen halutun lämpötilan. 

5. Etuovi/ikkuna ja kattoventtiili voidaan avata milloin vain raikkaan ilman saamiseksi saunaan. 

6. Infrapunasäteilyn ainutlaatuinen ominaisuus tunkeutua kehoon lämmittämättä välissä olevaa 

ilmaa mahdollistaa nauttia kaikista saunan hyvistä puolista oven tai ikkunan ollessa auki tuuletusta 

varten. 

7. Juo aina runsaasti vettä ennen saunomista, saunomisen aikana ja sen jälkeen. Näin korvaat 



hikoilemasi nesteen. 

8. Kuuma suihku tai kylpy ennen saunomista edistää lisäksi hikoilua. Kuivaa kuitenkin itsesi 

huolellisesti ennen saunomista, koska liika vesi vahingoittaa puumateriaalia. Saunomisen 

jälkeinen suihku virkistää ja huuhtelee hien iholta. 

9. Hien imeytymistä ja saunan puhtaana pitämistä varten kannattaa pitää pyyhettä lauteella 

saunomisen ajan. Pidä toinen pyyhe käsillä hien iholta pyyhkimistä varten. 

 

Käyttövinkkejä 

1) Voit säädellä saunan lämpötilaa saunoessasi kattoventtiilillä ja ovi-ikkunalla (kääntämällä ne 

auki). 

2) Jos tarvitset enemmän vilvoitusta, jätä koko ovi auki kunnes olo tuntuu miellyttävältä. 

3) Juo runsaasti nestettä ennen saunomista, saunoessasi ja sen jälkeen. 

4) Kuuma suihku tai kylpy ennen saunomista voi saada sinut hikoilemaan enemmän. Kokeile eri 

vaihtoehtoja selvittääksesi mikä vaihtoehto sopii sinulle parhaiten. 

5) Voit hyödyntää saunan lämpöhoitovaikutusta antamalla hiuksillesi kuumaöljykäsittelyn 

saunoessasi. Anna hiuksillesi öljykäsittely ja kiedo hiuksesi pyyhkeeseen. Huuhdo hiuksesi 

huolellisesti saunomisen jälkeen. 

6) Käytä vähintään 2-3 pyyhettä. Laskosta istumapyyhe useampaan kertaan, jolloin saat 

istumamukavuutta. Aseta toinen pyyhe lattialle imemään sille sattuvan hien. Kolmannella 

pyyhkeellä polvillasi lisäät mukavuuttasi samalla kun pyyhe imee sille sattuvan hien. 

7) Pyyhi ehdottomasti saunomisen aiheuttama runsas hiki pois, jotta kehosi voisi hikoilla lisää.     

8) Kipeitä ja arkoja lihaksia voi hieroa saunassa, jolloin kyseiset vaivat paranevat nopeammin. 

9) Hikoilemisen jälkeinen ihokarvojen ajaminen antaa uskomattoman sileän lopputuloksen ilman 

mitään geeliä tai vaahtoa. 

10) Ole syömättä vähintään tunnin verran ennen saunomista. Saunaan on parasta mennä tyhjällä 

vatsalla. Vastasyöneenä on olo saunassa todennäköisesti epämiellyttävempää. 

11) Hyödynnä saunomisesi käyttämällä lihaksiasi saunoessasi. Ojenna käsiäsi ja jalkojasi, hiero 

niskaasi ja jalkojasi jne.  

12) Voi hyödyntää säännöllisen saunomisen rentouttavaa ja silottavaa vaikutusta menemällä 

nukkumaan saunomisen jälkeen. Saunomisen aikaansaama rauhallinen ja rento tila auttaa 

nukahtamaan ja nukkumaan paremmin. 

13) Vilustumisen ensi oireiden ilmetessä saattaa saunomiskertojen lisääminen edistää 

immuunijärjestelmääsi ja vähentää virusten lisääntymistä. 

14) Kysy lääkäriltäsi hoito-ohjeet tähän tai minkä tahansa muun vaivan hoitoon. 

15) Nilkkojen ja jalkojen hoidon tehostamiseksi kannattaa nostaa jalkoja saunottaessa. Jos haluat 

jollekin kehon osa-alueelle syvää lämpöhoitoa, kannattaa siirtyä niin lähelle lämmitintä kuin vain 

tuntuu mukavalta. 

16) Älä mene suihkuun välittömästi saunomisen jälkeen. Lämmitetty ihosi jatkaa hikoilua vielä 

saunomisen jälkeenkin. Istu saunassa ovi avattuna ja anna ihosi jälkihikoilla samalla kun se 

jäähtyy. Kun olosi tuntuu mukavalta, ota lämmin suihku ja sen jälkeen kylmä suihku jäähtyäksesi 

lopullisesti. 

Varoitus 



   Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöille (mukaan luettuna lapset), joilla on puutteita 

koskien fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä kykyjä, kokemuksia ja tietämyksiä, jollei 

heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille laitetta koskevia käyttöohjeita 

ja valvontaa. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät nämä leiki laitteella! 

Turvaohjeet 

1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja noudata niitä. 

2. Tämän sähkölaitteen asennuksessa ja käytössä tulee aina noudattaa perusvarotoimia. 

3. Älä sauno heti rasittavan harjoittelun jälkeen. Odota vähintään 30 minuuttia kunnes keho on 

täysin jäähtynyt. 

Turvatoimenpiteet  

a. Tulipalon välttämiseksi on pyyhkeiden kuivattaminen saunassa kielletty. 

b. Palovammojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä koske metallisiin työkaluihin tai käytä niitä 

infrapunalämmittimen suojaverkossa. Älä koske sähkölamppuun saunoessasi. Jos poltin täytyy 

vaihtaa, kytke se pois päältä ja odota kunnes sauna on pois päältä ja polttimo on jäähtynyt. 

d. Älä suihkuta vettä infrapunalämmittimelle.  Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa 

lämmityselementtejä. 

e. Älä sauno, jos sinulla on jokin allamainituista vaivoista: 

1) Avoimia haavoja 

2) Silmäsairauksia 

3) Vakavia auringon aiheuttamia palovammoja 

4) Saunominen on kielletty vanhuksilta, heikoilta, erityisesti jos he ovat sairaita, raskaana olevilta 

ja pikkulapsilta. Yli kuusivuotiaat lapset voivat saunoa aikuisten valvonnassa. 

5) Jos podet lämpötilaan liittyvää sairautta, kysy neuvoa lääkäriltäsi ennen saunomista. 

6) Liikalihavuudesta kärsivien tai niiden, joilla on ollut sydänsairaus, matala tai korkea verenpaine, 

verenkierto-ongelmia tai diabetes tulisi neuvotella lääkärin kanssa saunomismahdollisuudestaan. 

7) Lääkkeitä käyttävien tulisi kysyä lääkärin mielipidettä ennen saunomistaan, koska jotkin 

lääkkeet saattavat aiheuttaa uneliaisuutta, vaikuttaa pulssiin, verenpaineeseen ja verenkiertoon. 

8) Älä vie lemmikkieläimiä saunaan. 

9) Älä sauno, jos olet alkoholin vaikutuksen alainen. Alkoholi, huumeet tai lääkkeet ennen 

saunomista tai sen aikana saattavat johtaa tiedottomuuteen. 

Takuurajat 

Annamme takuun koskien materiaalia ja työtä seuraavasti. 

1) Lämmittimet     18 kuukautta 

2) Työ       18 kuukautta 

3) Sähkölaitteet     18 kuukautta 

4) Radio/CD-soitin     12 kuukautta 

Takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa eikä siirry sauna edelleen myytäessä uudelle ostajalle. 

Kuljetuskustannukset maksaa asiakas. Tämä koskee takuunalaisten saunan osien lähettämiskuluja. 

Takuu mitätöityy, mikäli saunaa on muutettu, käytetty epätarkoituksenmukaisesti tai väärin. 

Mukaanluettuna saunan käyttö tai huolto ohjeiden vastaisesti. Takuu kattaa ainoastaan 

valmistusvirheet eikä mitään omistajan itse aiheuttamia vaurioita. 

Emme korvaa saunan käyttömahdollisuuden menetystä emmekä mitään siihen liittyviä tai siitä 



aiheutuvia vaurioita. Missään olosuhteissa me emme tai edustajamme ei ota vastuuta henkilöiden 

vammoista tai materiaalivaurioista. Jotkin valtiot eivät salli aiheutuvien vaurioiden poissulkemista 

tai rajoittamista, joten jotkin yllämaintuista poissulkemisista tai rajoituksista eivät ehkä koske 

sinua. Tämä takuu antaa sinulle tietyt lainmukaiset oikeudet ja sinulla saattaa olla asuinmaastasi 

riippuen lisäksi muita oikeuksia. Määritelmät voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 

 

 

 

 

 

 

 

Usein esitetyt kysymykset 

PS: KYTKE SÄHKÖ EHDOTTOMASTI POIS PÄÄLTÄ ENNEN MITÄÄN 
TOIMENPIDETTÄ. 
Vaurioituneen virtajohdon saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, tämän edustaja tai 

vastaavasti valtuutettu henkilö. 

1. Säätötaulu ei toimi 

 

 Ongelma Syy Ratkaisu 

1 Virranilmaisin näyttää, ettei virtaa 

ole. 

Sulake palanut tai 

sauna ei ole kytketty 

sähköverkkoon. 

Vaihda sulake tai 

kytke sauna 

sähköverkkoon. 

2 Painikkeet eivät toimi. Kytke sauna pois päältä ja hetken päästä 

takaisin päälle. 

 

 

 

Sulakkeen vaihto 

Vanhan sulakkeen vaihto uuteen.(sulake on ylälevyn alla) 



              

1. avaa yläosan kansi ja avaa sen jälkeen säädinrasia     

2. poista vanha sulake kuten kuvassa  

3. ota uusi sulake. 

4. asetsa sulake paikoilleen, sulje säädinrasian kansi ja lopuksi yläosan kansi 

 

2. Lukuvalo ei toimi 

 

 Ongelma Ratkaisu 

1 Polttimo on palanut. Vaihda polttimo (≤40 wattia). 

 

 

Polttimon vaihto  

Työnnä polttimo alas yhdessä kattolevyn kannen kanssa, sen jälkeen vedä polttimo alas. Irrota 

polttimon metallitappi ja ota palanut polttimo pois, aseta uusi polttimo samalle paikalle, aseta 

tappi paikoilleen ja sulje kansi. 

 



 
Virtapiirikaavio  A 
 
 

 
Virtapiirikaavio  B  

 
 

3. Lämmitin ei kuumene 

 

 Ongelma Syy Ratkaisu 

1 Lämmittimen jokin osa 

ei kuumene. 

 

Lämmitin on rikki Vaihda lämmitin. 

Lämmittimen jokin osa on huonosti 

kytketty tai palanut. 

 

Kiristä liitokset. 



2  

Tila ei lämpiä. 

Rele on vaurioitunut. Vaihda rele 

Säätötaulu on rikki Vaihda säätötaulu. 

Pistoke on löysällä. Tarkista pistokeliitos. 

3  

Laudelämmitin ei toimi. 

 

Laudelämmittimen kaapeli ei ole 

liitetty kunnolla takaseinän 

pistorasiaan. 

 

Tarkista sähköliitäntä 

 

 

 

Keraamisen infrapunalämmittimen vaihto  

Irrota ensin lämmittimen metallisuojus. 

1. Irrota ruuvit ja nosta suojus pois.  

2. Irrota keraaminen suoja kiertämällä putken tulppaa, kierrä sen sisällä olevaa ruuvia seuraten 

viivoja. 

3. Toista samat toimenpiteet ja irrota putken alapidike sekä nosta lämmitin pois. 

Laite kootaan suorittamalla toimenpiteet vastakkaisessa järjestyksessä.  

Sulje lopuksi metallisuojus.  

 

 

 

 

 

 

 

Huolto 

1. Puhdistus  

a. Puhdista päällispinta kostealla pyyhkeellä tai puhdista se tarvittaessa pienellä määrällä 

lämpimään veteen liotetulla käsienpesusaippualla. Puhdista saunan sisäpinnat kostealla 

puuvillaliinalla ja kuivaa sen jälkeen kuivalla pyyhkeellä.  Älä käytä saunan puhdistukseen 

bensiiniä, alkoholia tai voimakkaita puhdistuskemikaaleja.  

HUOM: Kaikki puumateriaalia vaurioittavat kemikaalit vahingoittavat sauna ja 
sen suojakerrosta.  

Kuljetus ja varastointi 

1. Suojaa sateelta, lumelta ja voimakkailta iskuilta kuljetuksen aikana. 

2. Älä varastoi kosteaan paikkaan. 

 


