sauny

Saunová kamna klasik
Prosíme, přečtěte si pečlivě návod před použitím saunových kamen.

Polévání kamenů
Poléváním kamenů zvyšujete vlhkost v sauně. Polévá se malým množstvím vody, cca. 1 naběračka. Vlhký vzduch způsobí snadnější pocení a pokožka lépe dýchá. Před poléváním
se ujistěte, že není nikdo v blízkosti topidla, aby nedošlo
k opaření horkou vodou

Topná tělesa

Sériové číslo

Saunová kamna klasik

Použití topidla
Před zapnutím topidla se ujistěte, že není nic na topení nebo
v jeho blízkosti, aby nedošlo k požáru. Při prvním použití
může být cítit zápach z kamenů a topidla. Zápach odstraníte
vyvětráním sauny.
Teplota při suchém saunování by se měla pohybovat v rozmezí mezi 65 – 85°C.

Resetování
Jakou použít vodu k polévání topidla. Co k polévání nepoužívat.
Tvrdá nebo znečištěná voda může narušit strukturu kamenů
a topných spirál. Na polévání kamenů používejte pouze čistou vodu z vodovodního řádu nebo destilovanou. Nepoužívejte chlorovanou, mořskou, slanou a studniční vodu (také např.
z bazénu nebo jacuzzi), došlo by tím ke zničení spirál a poškození topidla. Nenalévejte vonné esence přímo na kamna.
Mohlo by dojít ke zničení spirál. Pro esence používejte pouze
zvláštní kamenný nebo keramický kalíšek pro esence. Nenalévejte příliš mnoho vody na kameny. Jeden až tři naběračky
čisté vody najednou stačí. Po několika minutách můžete kameny opět polít trochou vody.

Opatření
Mořské nebo vlhké podnebí může způsobit korozi kovového
povrchu Combi topidla. Nepoužívejte solné panely, solné
krystaly v sauně.
Nepoužívejte topidlo jako gril, k vaření jídla nebo ohřevu jiných kapalin než je voda. Nezakrývejte topení, zakrytí by způsobilo požár. Nedávejte dřevo jakéhokoliv druhu na topení.
Nepoužívejte topidlo jako sušičku, sušení by způsobilo požár.
Nikdy si nesedejte na topení, došlo by k vážnému popálení.
Nikdy nepoužívejte topidlo bez kamenů, což by mohlo způsobit požár. Vlivem působení teplotních změn na kameny při
polévání vodou, se kameny začnou po čase mírně rozpadat, proto je vhodné, aby se kameny průběžně kontrolovaly
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a měnily. Doba, za kterou se kameny musí vyměnit je velice
individuální a záleží na intenzitě saunování, polévání vodou.
• Je zdroj el. energie, který přichází do topidla zapnutý?
• Zkontrolujte pojistky v domácí pojistné skříni.
• Vyměňte pojistku, pokud je poškozena.

Saunová kamna klasik

Řešení problémů:
Pokud topidlo nepracuje, zkontrolujte následující:
• Není v řídící jednotce nastaven odložený start?

V našem e-shopu najdete vše, co potřebujete pro Vás a Vaší saunu.
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