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Imaginile prezentate în acest manual nu trebuie să corespundă întotdeauna cu un 

exemplu de realizare particular; scopul lor este de a ajuta la o mai bună înțelegere a 

instrucțiunilor textuale. 

Producătorul și furnizorul își rezervă dreptul pentru modificări ale produsului fără 

obligația de a actualiza acest manual de instalare și utilizare. 

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ 

1. Înainte de prima utilizare a saunei, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile incluse 

în acest manual și să le respectați. 

2. Instalarea și utilizarea acestui echipament electric necesită respectarea permanentă a 

măsurilor de siguranță de bază aferente. Utilizați o priză pentru alimentarea acestui aparat 

instalată în conformitate cu standardele tehnice aplicabile și prevăzută cu un întrerupător 

cu valoarea curentului și caracteristicile corespunzătoare. De asemenea, se recomandă 

echiparea la intrarea de alimentare cu un protector de curent cu curentul admis care să nu 

depășească 30 mA, mai ales în cazurile de instalare în băi sau alte încăperi umede. 

3. Nu folosiți sauna în apropierea apei, cum ar fi lângă o cadă sau pe un teren umed 

sau lângă o piscină etc. 

4. Cablul de alimentare trebuie așezat pentru a preveni călcarea sau strângerea între 

elementele plasate pe sau împotriva acestuia. Asigurați o protecție adecvată a cablului de 

alimentare, nu-l așezați drept pe pământ, ceea ce este periculos. Când nu este folosit, 

trageți cablul de alimentare a saunei din priză și înfășurați-l. Deconectați cablul de 

alimentare trăgând de furcă, nu de tijă. În caz contrar, cablul sau priza s-ar putea 

deteriora. 

5. Înainte de fiecare stea a saunei, verificați dacă există semne de deteriorare și prezența 

obiectelor în interior. 

6.  Atenție: Nu atingeți caloriferele de încălzire în timpul funcționării saunei, temperatura 

suprafeței acestora depășește 70°C și contactul cu suprafața lor poate provoca arsuri. Nu 

supraîncălziți, risc de incendiu. 

7.  În cazul necesității înlocuirii oricărei piese, asigurați-vă că piesele de schimb sunt 

specificate de producător sau au aceleași caracteristici ca și piesele originale. Utilizarea 

unei piese de schimb neautorizate poate provoca incendiu, electrocutare sau alt pericol. 

După reparație, solicitați tehnicianului de service verificări de siguranță pentru a asigura 

starea corectă de funcționare a saunei, numai atunci o puteți utiliza din nou. 

8. Echipamentul nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu 

capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazului în care este 

supravegheat și instruit de către un specialist calificat. persoana este asigurata; persoane 

care nu sunt familiarizate cu operarea din domeniul de aplicare al acestui manual; 

persoanele aflate sub influența drogurilor, substanțelor intoxicante etc., reducând 

capacitatea de reacție rapidă. 

9. Nu folosiți sauna imediat după exerciții fizice intense. Așteptați cel puțin 30 de minute 

pentru a permite corpului să se răcească corespunzător. 
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10.  Risc de supraîncălzire. Temperatura normală a corpului nu trebuie să crească peste 39°C 

(103°F). Simptomele supraîncălzirii corpului includ vertij, letargie, somnolență și leșin. 

Consecințele supraîncălzirii corpului pot include incapacitatea de a percepe căldura, 

imposibilitatea fizică de a părăsi sauna, neconștientizarea riscului în așteptare, pierderea 

conștiinței și deteriorarea fătului în cazul femeilor însărcinate. Supraîncălzirea crește 

temperatura din interiorul corpului dvs., prin urmare, setarea temperaturii ridicate a 

saunei nu este recomandată. 

11. Consumul de alcool, narcotice sau anumite droguri înainte sau în timpul utilizării saunei 

poate duce la pierderea conștiinței.  

12. Nu adormi niciodată într-o saună care funcționează. 

13. Nu folosiți aparate de curățat cu abur, aparate de curățat sub presiune sau spray-uri de apă 

pentru curățarea saună. Utilizați agenți de curățare specificați pentru această utilizare. 

14. Nu așezați niciun obiect pe pereții de sus sau interior ai saunei dumneavoastră. Nu 

introduceți animale de companie și obiecte metalice în saună. Sauna nu este concepută 

pentru uscarea rufelor. 

15. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l imediat de către producător, 

reprezentantul acestuia sau alt electrician calificat. dacă se constată că cablul de 

alimentare este prea fierbinte, poate exista o problemă la echipamentul electric, solicitați 

o verificare de la producător sau de la reprezentantul acestuia, dacă găsiți că acest lucru 

previne pericolul. 

16. Nu folosiți sauna în timpul furtunii pentru a preveni șocurile electrice. 

17. Nu porniți și opriți alimentarea și sistemul de încălzire pentru a preveni deteriorarea 

echipamentului electric. 

18.  Așezați cablul în priză sau trageți-l din priză numai cu mâinile uscate. Nu atingeți 

niciodată cablul cu mâinile sau picioarele ude, risc de electrocutare. Nu atingeți piesele 

metalice ale prizei sau furca cablului de alimentare cu degetele. 

19. Nu folosiți sauna dacă cablul de alimentare sau sauna în sine este deteriorată sau 

funcționează incorect. Nu încercați să reparați dvs., în cazul unei probleme, contactați 

dealerul sau producătorul pentru a preveni încălcarea principiilor de siguranță aplicabile. 

Intervenția neautorizată poate invalida garanția producătorului. 

      20. Asigurați-vă că priza pentru conectarea saunei la rețea posedă parametrii suficienți pentru 

            funcționarea saunei, în cazul unei puteri prea scăzute, priza se poate supraîncălzi și poate 

            provoca incendiu. 

21. În cazul unor modele de saune cu lumini de acoperiș temperatura luminii după pornirea    

saunei și luminile este ridicată. Nu atingeți lumina pentru a preveni arsurile pielii. Nu 

atingeți luminile timp de 20 de minute după oprirea încălzirii. 

22. Nu turnați apă sau alte lichide pe unitățile de încălzire cu infraroșu alt echipament electric 

și evitați lovirea lor cu obiecte dure pentru a preveni scurtcircuit, incendiu sau întrerupere 

a curentului. 
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CÂND NU SE FOLOSEȘTE SAUNA 

– Se recomandă să nu folosiți sauna în 24 de ore de la expunerea la radiații UV din surse 

artificiale sau baia de soare. 

– Medicamente pe bază de rețetă: întrebați medicul sau farmacistul despre potențiala interacțiune 

a saunei cu medicamentele dumneavoastră. Unele medicamente, cum ar fi diureticele, 

antihistaminicele, beta-blocantele și barbituricele pot afecta negativ proprietatea naturală de 

reglare a căldurii a corpului uman. Această categorie include atât medicamentele eliberate pe 

bază de rețetă, cât și unele medicamente fără prescripție medicală. 

– Boli de inimă: terapia cu infraroșu nu este recomandată pacienților cu unele afecțiuni cardiace, 

inclusive hipertensiune sau hipotensiune arterială, insuficiență cardiacă cronică sau probleme cu 

circulația coronariană. Dacă suferiți de oricare dintre bolile menționate mai sus, expunerea 

îndelungată la temperaturi crescute poate fi periculoasă pentru efectele directe ale căldurii includ 

creșterea bătăilor inimii cu aproximativ 10 impulsuri pe minut (în unele cazuri cu până la 30 de 

impulsuri pe minut) pe un grad de ridica temperatura corpului. Această contraindicație se aplică 

și pacienților care iau medicamente pentru controlul tensiunii arteriale sau care folosesc 

stimulator cardiac - unele saune cu infraroșu pot conține magneți care pot afecta funcționarea 

stimulatorului cardiac. 

– Copiii și seniorii sunt cele două grupe de vârstă pentru care utilizarea saunei trebuie consultată 

mai întâi cu un medic. Deși utilizarea saunei este în general sigură și sănătoasă pentru ambele 

grupe de vârstă, temperatura corpului crește mult mai repede la copii decât la adulți, iar 

proprietatea lor de reglare termică prin transpirație nu este la fel de dezvoltată ca în cazul 

adulților. În mod similar, capacitatea de a menține temperatura corporală optimă și funcția 

glandelor sudoripare este redusă odată cu creșterea în vârstă și de aceea ambele grupuri de vârstă 

necesită prudență și consultarea unui medic înainte de a utiliza terapia cu infraroșu. 

– Probleme articulare: leziunea articulară acută nu trebuie încălzită în primele 48 de ore sau până 

când înroșirea sau umflarea asociate dispare. Umflarea cronică a articulațiilor poate să nu 

reacționeze pozitiv la utilizarea saunei. 

– Sarcina: nu este recomandată utilizarea saunei cu infraroșu în timpul sarcinii (suspectate). 

Creșterea temperaturii corpului poate crește temperatura lichidului amniotic, ceea ce în cazuri 

extreme poate duce la deteriorarea fătului sau la dezvoltarea defectelor indigene. Femeile 
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însărcinate pot dezvolta o supraîncălzire corporală care duce la pierderea conștiinței mai ușor. 

Inima și sistemul vascular își măresc performanța în cazul sarcinii chiar și în condiții normale de 

mediu pentru a putea hrăni fătul în curs de dezvoltare, iar supraîncălzirea corpului crește și mai 

mult cererea pentru inimă și pentru sistem vascular. Acest lucru reduce fluxul sanguin la 

anatomiile interne, inclusiv inima și poate duce la pierderea conștiinței. 

– Anumite alte boli: temperatura corporală crescută poate să nu fie potrivită persoanelor cu 

scleroză multiplă, lupus eritematod sistemic, neuropatie diabetică, boala Parkinson, tumori ale 

sistemului nervos central sau insuficiență adrenalină (de exemplu, în cazul bolii Addison). 

Persoanele care suferă de hemofilie sau episoade de sângerare ar trebui, de asemenea, să evite 

utilizarea saunei pentru că, căldura lărgește vasele de sânge. 

De asemenea, sauna nu este recomandată persoanelor care suferă de febră sau sunt sensibile la 

căldură. Șuruburile metalice, înlocuirile articulațiilor și alte implanturi reflectă de obicei radiația 

infraroșie cu undă lungă și, prin urmare, nu se încălzesc. Pe de altă parte, implanturile de siliciu 

absorb radiația infraroșie și se pot încălzi împreună cu țesutul din jur, dar pe măsură ce siliciul se 

topește la temperaturi de peste 200°C, lumina infraroșie nu ar trebui să aibă niciun efect negativ . 

Cu toate acestea, fiecare pacient cu un implant ar trebui să consulte chirurgul pentru utilizarea 

saunei. Ca si in cazul saunei de masaj nu se recomanda folosirea in cazul vreunei boli 

infectioase, sub efectul alcoolului sau narcoticelor. Și ca și în cazul oricărei alte activități 

similare: Dacă simțiți disconfort în interiorul saunei, sau chiar durere sau înrăutățire a stării de 

sănătate, părăsiți sauna imediat. 

În cazul oricăror probleme de sănătate, consultați întotdeauna utilizarea saunei cu medicul 

dumneavoastră curant! 

Atenție: Dacă înroșirea pielii persistă mai mult de o zi după utilizarea saunei, nu repeta 

terapia cu saună și consultați medicul. 
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PREZENTAREA PRODUSULUI 

Sauna cu infraroșu cuprinde o cabină din lemn, corpuri de încălzire cu infraroșu din ceramică sau 

carbon și un sistem de control. Cabina din lemn contine BORDA INFERIOR, BORDA SPATE, 

BORDA STANGA, BORDA DREAPTA, BORDA FATA, BORDA PENTRU CORP DE 

INCALZIRE BANCA, BANCA, BORDA SUPERIOARA, CAPAC SUPERIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ușă de sticlă 

2. Mânerul ușii 

3. Ionizator de oxigen 
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4. Panou de control 

5. MP3/Radio 

6. Terapia prin culoare 

7. Lampă de lectură 

8. Difuzor 

9. Senzor de temperatură 

10. Grila de ventilatie 

11. Element de încălzire cu carbon 

12. Bănci 

13. Placa pentru elementul de incalzire de banc 

14. Placă pentru elementul de încălzire prin pardoseală 

15. Suport pentru pahare 

 

CUTIA DE CONTROL 

 

 

Cutia de comandă este centrul 

de control al saunei. Dulapul de control 

este preinstalat în PLACA 

SUPERIOARĂ și are nevoie doar de 

conexiuni la capătul cablului. 
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BALAMALE 

Balamale standard pentru conexiunea corpului sauna 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de asamblare. Pentru montarea saunei sunt 

necesare două persoane adulte 

Notă: Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a începe asamblarea și nu uitați să respectați 

toate măsurile de siguranță de bază aplicabile. 

Găsiți mai întâi locul potrivit pentru instalarea saunei: 

1) Sauna trebuie amplasată într-un spațiu temperat, cu umiditate scăzută a aerului. Evitați 

instalarea saunei în spații umede cu ventilație slabă (circulația aerului). Încălzirea saunei duce la 

condens de umiditate în zonele umede care poate scurta durata de viață în special a 

echipamentelor electrice ale saunei în cazul utilizării pe termen lung. 

2) Se recomandă instalarea saunei într-un spațiu cu temperatură ambientală de cel puțin 15°C. 

Temperatura ambientală afectează direct temperatura interioară a saunei. În cazul instalării 

saunei într-o cameră rece, temperatura interioară a acesteia nu va atinge niciodată valorile 

maxime specificate. 

3) Sauna trebuie instalată pe un teren plan. Baza saunei trebuie să fie plană și fermă, iar 

capacitatea sa portantă trebuie să se potrivească greutății saunei și a persoanelor din interiorul 

acesteia. Baza neuniformă trebuie nivelată. 
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4) Locația saunei trebuie să fie la o distanță sigură de orice sursă de apă curentă (cadă, duș, 

chiuvetă, chiuvetă etc.). 

5) Aproape de locația saunei, adică în apropierea cablului de alimentare, trebuie să existe o priză 

de alimentare electrică 230V/50Hz cu suficientă protecție de curent corespunzătoare puterii de 

intrare a saunei - vezi plăcuța de producție a saunei. De asemenea, se recomandă echiparea la 

intrarea de alimentare cu un protector de curent cu curentul admis care să nu depășească 30 mA, 

mai ales în cazurile de instalare în băi sau alte încăperi umede. 

6) Cablul de alimentare trebuie să fie ușor accesibil pentru o deconectare rapidă de la curent în 

caz de nevoie. 

 

1) INSTRUMENTE NECESARE 

O șurubelniță, pași 

2) ETAPE DE MONTAJ 

BORDA INFERIOR - BORDA SPATE - BORDA STÂNGA - BORDA DREAPTA - PLACA 

PENTRU RESISTENȚA 

BANCĂ - BANCĂ - BORDA FAȚĂ - BORDA SUPERIOARE - CAPAC SUPERIOR 

Notă: 

– Părțile invizibile din lemn ale saunei pot conține daune minore de la fabricație (crestaturi, 

zgârieturi etc.) care nu afectează funcția saunei sau aspectul exterior al acesteia. 

– În timpul utilizării, în lemnul de saună se pot dezvolta rupturi de păr. Aceasta nu este 

deteriorarea produsului, ci proprietatea naturală a lemnului. 

– Ușa saunei nu este construită pentru etanșarea ermetică a saunei. În cazul utilizării 

saunei într-un loc rece, puteți asigura ușa saunei cu o etanșare adecvată 
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INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 

 

A. Poziționați PLACA DE INFERIOR  

Poziționați PLACA DE INFERIOR pe podea 

 

 

 

              . B. Poziționați PLACA SPATE 

      Poziționați PLACA SPATE pe marginea din spate 

       a PLACII INFERIOARE. 

      O a doua persoană trebuie să o țină pe loc. 

 

 

 

C. Instalați PLACA 

STÂNGA/DREAPA 

Poziționați placa stânga 

 pe marginea placii inferioare și fixați-o 

ferm cu cleme. De îndată ce 

placa stanga va fi fixată, instalați placa 

dreapata în același mod. 
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D. Instalați BANCA și conectați cablajul 

Introduceți placa cu elementele de încălzire a 

bancului în canelurile verticale corespunzătoare 

din PLACA STÂNGA și DREAPTA. Grila elementului 

de încălzire trebuie să fie orientată spre exterior 

(spre ușa saunei). Împingeți placa cu elementele 

de încălzire a bancului de-a lungul traseului 

complet în jos, până când întreaga placă este în 

contact complet cu PLACAINFERIOARA. Conectați 

conectorii elementelor de încălzire a bancului și 

podeaua la conectorii opuși, care se află pe PLACA DIN 

SPATE. 

Așezați BANCA pe Placă cu elementele de 

încălzire ale bancului și fitingurile pe 

PLACA SPATE. 

 

 

 

 

 

E. Instalați placa frontală 

Poziționați PLACA FRONTALĂ pe partea din 

față a PLACULUI INFERIOR. Aliniați-o cu PLACA 

STÂNGA/DREAPTA și fixați-o în poziție cu cleme. 
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F. Instalaţi MÂNERUL UŞII 

Inst  alați MÂNERUL UȘII din două piese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Poziționați SCATUL SUPERIOR 

Partea cu CUTIA DE CONTROL este 

partea superioară a PLĂCII SUPERIOARE. 

Notă: Manipulați cu atenție cablajul din 

PLACA FRONTALA, PLACA SPATE și PLACA 

LATERALĂ atunci când poziționați PLACA 

SUPERIOARĂ. Găurile din PLACA 

SUPERIOARĂ ar trebui să fie aliniate cu 

cablurile în jurul perimetrului saunei 

pentru a permite trecerea cablurilor prin 

PLACA SUPERIOARĂ. Nerespectarea 

acestui lucru poate duce la deteriorarea 

cablajului. 

Trageți firele prin orificiile din PLACA 

SUPERIOARĂ. Imediat ce toate firele 

sunt trase, coborâți PLACA 

SUPERIOARĂ la locul său și asigurațivă 

că toate găurile sunt în locurile 

corespunzătoare. 
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H. Securizare Placa STÂNGA, JOS și SUS 

Pentru a asigura poziția PLĂCII STÂNGA, INFERIOARE și 

SUPERIOARĂE, utilizați șuruburile furnizate pentru a fixa 

PLACA STÂNGA pe PLĂCA INFERIOARA și pe PLĂCA 

SUPERIOARĂ.  

 

 

 

 

 

 

I. Conectarea mufei la PLACA SUPERIOARĂ 

Interconectați toate conexiunile prin cablu. În cazul conectorilor identici, respectați codurile de culoare 

ale conductorilor. 

Notă: Nu conectați cablul de alimentare de la PLACA SUPERIOARĂ la sursa de alimentare în timpul 

instalării. 

       
J. Instalați capacul superior Ridicați capacul superior 

in partea superioară a saunei. 
Trageți cablul de alimentare prin orificiul rotund din 

CAPACUL SUPERIOR și puneți CAPACUL SUPERIOR pe 

PLACA SUPERIOARĂ. Aliniați CAPACUL SUPERIOR cu 

PLACA SUPERIOARĂ și înșurubați cu șuruburi în locurile 

proiectate în acest scop. 
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K. Instalați și conectați IONIZORUL  

Fixați IONIZORUL în locul potrivit de pe 

PLACA STÂNGA și conectați cablul de 

alimentare la acesta. 

 

 

 

 

L. Înșurubați suportul pentru băuturi 

Folosiți două șuruburi pentru a fixa SUPORTUL BĂUTURILOR într-un loc corespunzător de pe PLACA 

STÂNGA sau DREAPTA, lângă încălzitor. 
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CONTROL ŞI OPERAREA SAUNEI 

Notă: Înainte de a porni sauna, verificați și testați conexiunile CUTIEI DE COMANDĂ, încălzitoarelor, 

Player MP3/RADIO, SENZORUL DE TEMPERATURĂ etc. și asigurați-vă că parametrii de putere 

electrică și frecvența corespund valorii cerute pentru sauna dumneavoastră. Asigurați-vă că aveți 

suficientă putere disponibilă și apoi porniți sauna. 

1. Conexiune 

Conectați furca în priza corespunzătoare. 

2. Porniți 

Porniți sauna cu butonul POWER din panoul de control din interiorul sau pe peretele exterior al saunei. 

LED-ul de control (POWER) de sub afișaj se va aprinde și sauna va începe să se încălzească la 

temperatura actuală și pentru timpul prestabilit. 

Puteți opri sauna din nou cu butonul POWER. Alimentarea va fi deconectată și toate luminile se vor 

stinge. 

3. Setări timp de încălzire 

Cu sauna pornită, puteți folosi butoanele + și - (Timp) pentru a mări sau micșora timpul de încălzire a 

saunei. O apăsare a butonului va crește/scădea timpul cu 1 minut. Apăsarea lungă a butonului va 

schimba valoarea în modul rapid. Dacă butonul de setare nu este apăsat în următoarele 5 secunde, 

valoarea va înceta să clipească și timpul setat va fi salvat. 

Timpul setat va fi numărat invers în minute în timpul utilizării saunei. Când numărătoarea inversă rămasă 

ajunge la 5 minute, unitatea va emite un semnal acustic de avertizare. Acum puteți seta o nouă oră pentru 

saună. Dacă nu efectuați o nouă setare a orei, sauna va continua să funcționeze și când numărătoarea 

inversă ajunge la 0 minute, sistemul se va opri automat. 
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4. Afișajul temperaturii comutat între °C și °F 

Când sauna este pornita, acest buton va comuta între valorile de temperatură °C/°F de pe AFIȘUL 

TEMPERATURII. 

5. Setări de temperatură  

Cu sauna pornită, puteți folosi butoanele + și - (Temperatura) pentru a crește sau a reduce 

temperatura de încălzire a saunei. O apăsare a butonului va crește/scădea temperatura cu 1 grad. 

Apăsarea lungă a butonului va schimba valoarea în modul rapid. Această valoare va fi valoarea de 

referință a temperaturii saunei. După 5 secunde de inactivitate a butonului de setare, valoarea va 

înceta să mai clipească, temperatura setată va fi salvată și afișajul va afișa temperatura curentă din 

interiorul saunei. Notă: Temperatura ambiantă și locația senzorului de temperatură pot cauza o 

diferență între temperatura măsurată efectiv în interiorul saunei și temperatura de încălzire setată 

pe panoul de control, de până la 5 °C. 

6. Pornire/Oprire încălzire 

Cu sistemul aflat pe butonul POWER de sub afișaj, iar dacă temperatura din interiorul saunei este 

mai mică decât valoarea de referință, controlul HEAT de sub afișaj se va aprinde și unitățile de 

încălzire vor începe să funcționeze. Dacă reduceți temperatura de referință cu 2 °C sub temperatura 

din interiorul saunei, încălzitoarele vor opri încălzirea. Temperatura recomandată este de 50 °C, la 

temperatură ambientală scăzută timpul de încălzire este mai lung. când temperatura atinge 

valoarea setată, încălzitoarele sunt oprite și controlul ÎNCĂLZIRII, FUNCȚIA DE PE PANOUL DE 

CONTROL se va dezactiva. După oprirea încălzitorului, temperatura setată va fi menținută în interiorul 

saunei pentru o perioadă de timp. Când scade cu 2 °C, încălzitoarele vor fi pornite din nou pentru a 

restabili temperatura setată. 

7. Comutator lampă de citire în interiorul saunei 

Apăsați butonul Lumină interioară o dată pentru a aprinde lampa și din nou pentru a o stinge. 

 



 

S.C. WAINCRIS SRL 
RO 8580760 | J22/835/1996 
W: www.waincris.ro www.depozituldepiscine.ro 
E: office@waincris.ro 
 

 
 

 
 
18 
 

8. Terapia prin culoare 

Apăsați și mențineți apăsat butonul de lumină LED. După ce auziți un semnal acustic și vedeți un număr 

pe afișaj puteți schimba culorile cu butoanele de temperatură plus și minus. 

 

FUNCȚIILE PANOULUI DE CONTROL 

 

°C/°F: Comutarea între unitățile de temperatură 

Temperatura +/-: Reglarea temperaturii sus/jos  

Lumina interioara: Lampă de citire aprinsă/oprită 

Lumina exterioara: Pornire/Oprire iluminare exterioară  

Putere: Pornire/Oprire 

Timp +/-: Setarea timpului de încălzire 

 

În stânga veți vedea valoarea temperaturii (cu indicația °C sau °F  lângă ea), iar în dreapta este timpul de 

încălzire în minute. Celelalte trei comenzi semnalează pornirea (POWER), încălzirea pornită (HEAT) și 

funcția de setare pornită (SET). 
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TELECOMANDA MP3/RADIO 

 

A. Descrierea MP3/Radio ControlPOW: 

pornit/oprit 

MOD: telector al sursei de redare (radio, USB/ 

card SD, AUX sau Bluetooth). BANDA/AMS: 

buton comutator de frecvență radio/ 

salvare automată. În modul radio, o 

apăsare scurtă va schimba banda de frecvență FM/AM a radioului, iar o apăsare mai lungă de 2 secunde 

va începe salvarea automată a celor mai puternice posturi în memoria dispozitivului - ascultarea acestora 

poate fi cauzată de apăsarea butoanelor 1–6 a controlorului. În modul Bluetooth, apăsarea butonului va 

răspunde la un apel prin intermediul telefonului conectat . 

MUTE: apăsarea acestui buton va dezactiva sunetul, pentru a porni sunetul, apăsați din nou acest 

buton. 

--: pornire/oprire reluare. În modul radio va începe reluarea automată a posturilor salvate, pentru a 

termina redarea apăsați din nou acest buton. În modul de redare puteți începe sau întrerupe redarea. 

- / -: compoziție căutare înapoi) / căutare înainte (următorul compoziţie). În modul radio, o apăsare 

scurtă va începe căutarea automata înainte sau înapoi a unui post, când apăsați și mențineți apăsat butonul 

mai mult de 2 secunde, intrați în modul de setare și puteți regla frecvența postului prin apăsări scurte 

sus/jos. În modul de redare, o apăsare scurtă va muta reluarea la compoziția anterioară/următoare. 

Apăsarea mai mult de 2 secunde va accelera înainte/înapoi de-a lungul listei de compoziții. O altă apăsare 

a butonului va accelera și mai mult viteza de căutare. Pentru a termina căutarea în lista de compoziții și a 

începe redarea, apăsați butonul--.VOL+ / VOL-: aceste butoane sunt folosite pentru volum Control. 

Volumul minim al sunetului este 0, iar volumul maxim este 40. Volumul implicit după pornire este 16. 

IR: receptor de semnal infraroșu de la telecomandă 

AUX: receptor de semnal infraroșu de la telecomandă controla slot de 3,5 mm pentru intrarea 

dispozitivului extern 
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USB: slot USB 

SD: slot pentru card SD 

 

TELECOMANDA MP3/RADIO 

B. Descrierea telecomenzii1: 

Oprit/pornit 

2: MOD 

3: MUTE 

4: BANDA  

5: VOL+: tasta sus 

6: AMS 

7: -: căutare înapoi post/anterior 

compoziţie 

8: SEL 

9: -: înainte căutarea postului / următorul 

compoziţie 

10: EQ 

11: VOL-: tasta jos 

12: DISP: afișaj 

13: 1/--: pornire/oprire reluare 

14: 2 / INT: după apăsarea butonului pt aproximativ 2 secunde, modul de eșantionare a compoziției va 

începe – acum fiecare compoziție din mediul introdus va fi redată timp de aproximativ 10 secunde – de 

apăsând din nou acest buton, acest mod va fi încheiat 
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15: 3 / RPT: după apăsarea butonului timp de aproximativ 2 secunde, va porni modul de repetare a 

compoziției –  apăsând din nou acest buton, acest mod va fi încheiat 

16: 4 / RDM: după apăsarea butonului timp de aproximativ 2 secunde, modul de selecție aleatorie a 

compoziției va porni – apăsând din nou acest buton, acest mod va fi încheiat 

17: 5 / -10DIR: atunci când ascultați o compoziție, apăsând acest buton timp de aproximativ 2 secunde va 

reveni ascultarea compoziției cu 10 înapoi 

18: 6 / +10DIR: atunci când ascultați o compoziție, apăsarea acestui buton timp de aproximativ 2 secunde 

va redirecționa compoziţia ascultând cu 10 înainte 

Notă: Funcția radio sau calitatea semnalului audio pot fi afectate negativ de ionizatorul care funcționează 

simultan. 
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CE ESTE RADIAȚIA INFRAROȘIE (IR) 

 

Radiația infraroșie este undă electromagnetică între lumina vizibilă și lungimile de undă ale microundelor. 

Această radiație este similară cu razele solare care ne încălzesc pielea prin radiația IR directă chiar și în 

zilele reci. 95% din energia fibrei de carbon este transformată în unde lungi IR cu lungime de undă între 5 

și 17 microni. Soarele generează unde lungi infraroșii cu lungimea de undă de 9,4 microni. 

 

RADIAȚIA INFRAROSIE ESTE SIGURA Radiația infraroșie este vitală pentru aproape toate formele de 

viață de pe planeta noastră. Pe lângă încălzirea corpului, ele pot îmbunătăți și starea de sănătate a corpului 

la nivel celular. Această tehnologie este suficient de sigură pentru a fi folosită ani de zile în sălile de 

naștere ale maternităților unde îi ajută pe nou-născuți să atingă temperatura corpului dorită. 

ACEASTA NU ESTE CAMERA TERMICA Când oamenii aud cuvântul „saună”, de obicei își 

imaginează o sauna cu aburi în care temperatura ridicată și umiditatea încearcă să forțeze corpul uman să 

transpire. Sauna cu aburi este similară cu aragazul convențional care fierbe mesele prin încălzirea lor la 

temperaturi extreme. 

Pe de altă parte, sauna cu infraroșu amintește mai degrabă de un cuptor cu microunde care generează 

energie pentru a încălzi masa și a excita moleculele de apă din interiorul mesei pentru a iniția răcirea 

acesteia. Sauna cu infraroșii generează energie încălzindu-vă corpul și provocând reacțiile dorite fără a fi 

nevoie de temperaturi extreme (și incomode) în interiorul cabinei. Datorită acțiunii razelor infraroșii 

asupra corpului uman, transpirația în interiorul saunei cu infraroșii începe la temperaturi mult mai scăzute 

decât în sauna cu aburi. 

CE SE INTAMPLA IN INTERIOR Veti simti imediat caldura generata de radiatoarele cu infrarosu. 

Lungimea de undă a acestei călduri lasă razele să pătrundă în piele și să vă încălzească corpul sub 
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suprafața sa. Aceasta provoacă excitarea moleculelor de apă în straturile de grăsime subcutanată, 

provocând transpirație. Majoritatea oamenilor tind să înceapă să transpire după aproximativ 20 de minute. 

Acest timp se poate scurta cu utilizarea mai frecventă a saunei. 

Transpirația provoacă detoxifierea organismului pentru substanțele toxice excretate de corpul 

dumneavoastră din fluxul sanguin și stocate în țesutul adipos pot ajunge la suprafața pielii odată cu 

transpirația. Căldura directă provoacă, de asemenea, lărgirea vaselor de sânge (cu circulație crescută) și 

accelerarea respirației și a frecvenței inimii. Corpul tău va arde și calorii producând transpirație. Se 

recomandă să beți apă înainte, în timpul și după utilizarea saunei pentru a preveni deshidratarea corpului. 

Fii atent la ceea ce iei cu tine la sauna cu infraroșu. Unele metale absorb radiațiile infraroșii și pot atinge 

temperaturi extreme în timpul șederii dumneavoastră în saună. 

 

 

CUM SE UTILIZA INFRASAUNA 

 

1. Puteți utiliza cel mai bine potențialul terapiei cu infraroșu atunci când setați temperatura la valoarea 

maximă. 

Astfel, corpul dumneavoastră va folosi întregul potențial al radiației infraroșii în timpul șederii 

dumneavoastră în cabina de saună. Dacă setați temperatura la o valoare mai mică, încălzitoarele se vor 

opri și vor porni pentru a menține temperatura setată. Întrucât acțiunea directă a razelor infraroșii este 

mult mai eficientă decât temperatura ridicată în sine, în unele cazuri, vă puteți priva de o parte din efectul 

terapeutic al saunei dumneavoastră pentru anumite perioade ale șederii dumneavoastră în cabină. În 

schimb, reducerea temperaturii setate puteți regla căldura din interiorul saunei prin ventilația acoperișului 

mobil sau lăsând ușa întredeschisă. 

2. Faceți un duș și uscați-vă corpul profund înainte de a intra în cabina de saună. 

3. Nu folosiți sauna imediat după exerciții fizice intense. Așteptați cel puțin 15 minute pentru a permite 

corpului să se răcească corespunzător. 

4. Foloseste cel putin 2-3 prosoape. Așezați-vă pe unul dintre prosoapele pliate de mai multe ori pentru a 

face o căptușeală bună în partea inferioară. Așezați un alt prosop pe podea pentru absorbția transpirației și 

puneți al treilea prosop pe genunchi pentru a șterge transpirația. Astfel vei suporta mai multă transpirație. 
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5. Luați cu voi o cârpă de față pentru a vă șterge fața când începeți să transpirați. O cârpă aspră va 

îndepărta celulele moarte ale tenului feței, iar tenul tău va fi întinerit și netezit. Poți face același lucru și 

pe celelalte părți ale corpului tău cu un prosop, o perie sau sare pentru exfoliere. 

6. Dimineața este cel mai bun moment pentru saună dacă te poți trezi cu 30 de minute mai devreme. Când 

te trezești, fă câteva exerciții de întindere, transpira în sauna infra, fă un duș și bea câteva pahare de apă 

proaspătă. Nu poți găsi o sursă mai bună de energie pentru ziua respectivă. Dacă aveți probleme cu 

adormirea, folosiți sauna seara. Pacea și relaxarea din interiorul saunei te vor ajuta să adormi. 

7. Cea mai bună poziție în saună este așezarea, nu culcarea. Încălzitoarele sunt amplasate pentru a oferi 

beneficii maxime unei persoane așezate cu spatele drept și picioarele la nivelul băncii. 

8. Temperatura din interiorul saunei infra de la intrarea dvs. este irelevantă. Oricum vei începe să 

transpirați după 15 minute. Din acest motiv, nu trebuie să așteptați ca sauna să fie complet încălzită. Cel 

mai bun mod este să intri când sauna începe să se încălzească și să-ți încălzești corpul împreună cu cabina 

de saună. 

9. Nu este recomandat să faceți un duș imediat după ieșirea din cabina de saună. Pe măsură ce corpul tău 

s-a încălzit în cabină, vei continua să transpirați pentru ceva timp , chiar și după ce părăsiți saună. Așează-

te în saună cu ușa cabinei deschisă și lasă-ți corpul să transpire, să se răcească. Când vă simțiți plăcut, 

faceți un duș călduț (nu rece) pentru a vă spăla transpirația de pe corp. Nu este recomandat să folosiți 

săpun după sauna, pentru că porii dvs. vor fi deschiși și săpunul i-ar putea bloca. 

10. Este important să reumpleți lichidele transpirate din corp în timpul șederii la saună. Apa proaspata 

este bautura ideala care nu va returna organismului caloriile arse de transpiratie. 

11. După ce ați părăsit saună, îndepărtați apa și transpirația din interior cu o cârpă umedă (vezi capitolul 

următor ÎNGRIJIREA SAUNEI DVS.) și lăsați ușa deschisă pentru a ventila cabina în interior. 
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CUM SA AI GRIJA DE SAUNA TA 

Curățarea regulată a saunei este foarte importantă: 

– măturați sau aspirați podeaua, inclusiv băncile dacă este necesar 

– ștergeți pereții acolo unde îi atingeți – adică deasupra băncilor, în jurul ușii și a panourilor de comandă 

– folosiți apă caldă cu un produs de curățare cu săpun fin și o cârpă curată, apoi ștergeți cu o cârpă curată 

umedă 

– evitați curățanții puternici care pot păta lemnul sau chiar pot lăsa urme de substanțe chimice care se pot 

elibera în aer prin căldură. Vă recomandăm să rămâneți la soluții speciale de curățare a saunei cu 

infrastructură, cum ar fi Saunareiniger 

– nu folosiți cârpă prea umedă pentru a evita întunecarea lemnului 

– atunci când folosiți sauna folosiți întotdeauna un prosop pentru ștergerea transpirației, în general pielea 

dumneavoastră nu trebuie să fie în contact direct cu suprafața saunei, adică cu băncile, pereții sau 

spătarele 

– nu utilizați niciodată aparate de curățat cu abur, aparate de curățat sub presiune sau spray-uri de apă 

pentru curățarea saunei. 

– nu turnați niciodată apă și nu clătiți sauna infrastructură în interior sau în exterior 

– nu folosiți niciodată coloranți sau alte substanțe chimice pentru a vopsi sauna în interior, căldura poate 

provoca eliberarea de vapori din vopsea 

– pentru impregnarea lemnului a protecției sale împotriva umidității puteți folosi ulei de parafină pe 

bănci și alți pereți din lemn expuși, ceea ce va face, în plus, modelele lemnului natural să iasă în 

evidență mai pronunțat 
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BENEFICIILE SAUNEI 

Beneficiile terapiei cu infraroșu au fost studiate de câteva decenii în Japonia, Europa și de curând și 

în Statele Unite. Următoarele efecte benefice au fost observate la persoanele care folosesc în mod 

regulat sauna cu infraroșu: 

– reducerea tensiunii arteriale 

– reducerea rigidității articulațiilor 

- pierdere în greutate 

– efect pozitiv asupra sistemului cardiovascular 

– reducerea nivelului de glucoză din sânge 

– creșterea circulației sanguine 

– reducerea nivelului de colesterol și trigliceride 

– ameliorarea spasmelor musculare 

- analgezic 

– încărcare cu energie și ameliorarea stresului 

– creșterea forței și a vitalității corpului 

– extensibilitate crescută a țesutului de colagen 

– sauna a ajutat la rezolvarea problemelor de infiltrare inflamatorii, edem și exudat 

– sauna a ajutat la vindecarea acneei, eczemelor, psoriazisului, arsurilor, tăieturilor și vânătăilor pielii 

– sauna a ajutat la vindecarea rănilor deschise lăsând mai puține cicatrici 

– sauna îmbunătățește culoarea și elasticitatea pielii 

– sauna ajută la tratarea celulitei 

– sauna întărește sistemul imunitar – sauna ajută la reducerea riscului de rănire atunci când este utilizată 

pentru încălzirea musculară înainte de întindere și exerciții fizice 
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– sauna detoxifică organismul 

– sauna ajută la tratarea bronșitei 

– sauna ajută la tratarea urticariei, gutei, leziunilor tisulare și hipertrofiei prostate 

 

 

AVERTISMENT IMPORTANT 

Radiația infraroșie emisă de sauna dumneavoastră cu infraroșu este recunoscută ca o sursă cu un spectru 

larg de potențiale efecte terapeutice pozitive, așa cum este documentat de studiile de cercetare efectuate în 

diferite părți ale lumii. Aceste beneficii sunt prezentate aici doar pentru referință și nu înseamnă să 

spunem că sauna cu infraroșu este o sursă de tratament pentru orice boală. Astfel de concluzii nu ar trebui 

să se tragă niciodată din aceste afirmații. Dacă luați medicamente pe bază de rețetă, suferiți de boli acute 

ale articulațiilor sau aveți alte probleme de sănătate, consultați-vă medicul înainte de a începe terapia 

periodică în sauna cu infraroșu. Persoanele cu implanturi chirurgicale (sticuri metalice, șuruburi, cuie, 

articulații artificiale, silicon sau alte implanturi) de obicei nu observă niciun efect negativ, dar trebuie să 

consulte întotdeauna medicul curant înainte de a începe terapia cu infraroșu. 

 

CUM FUNCTIONEAZA 

Saunele infra sunt realizate cu două tipuri de încălzitoare, fie ceramice, fie carbon. 

Încălzitoarele ceramice generează radiații infraroșii datorită tuburilor subțiri de sticlă distribuite strategic 

în saună. Generarea radiației infraroșii generează căldură intensă, iar tuburile se încălzesc considerabil 

(250-300 °C). Sunt întotdeauna protejate pentru a preveni contactul lor direct cu pielea. Sauna echipată cu 

încălzitoare ceramice se încălzește de obicei mai repede decât sauna încălzită cu încălzitoare cu carbon. 

Costurile lor de achiziție sunt mai mici și durata lor de viață este de aproximativ 8000 de ore. O unitate de 

încălzire cu fibră de carbon cuprinde un catod metalic cu incandescență și o fibră de carbon. Când 

curentul electric trece prin catodul metalic de incandescență, fibra de carbon se încălzește și emite raze 

infraroșii cu unde lungi. Încălzitoarele cu carbon se încălzesc mai lent decât încălzitoarele ceramice, dar 

distribuția radiației infraroșii este mai uniformă și mai eficientă. 
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Temperatura lor de suprafață atinge 70-170 °C. Ponderea undelor infraroșii în spectrul undelor lungi este 

mai mare decât în cazul încălzitoarelor ceramice și astfel sunt capabile să pătrundă în țesuturi ușor și mai 

adânc, ceea ce crește efectul terapeutic. Costurile lor de achiziție sunt puțin mai mari, dar costurile de 

funcționare și mai mici, iar durata lor de viață este mai lungă, aproximativ 12000 de ore. 

 

TIPURI DE LEMN UTILIZAT 

brad canadian 

Bradul canadian (cucuta) este un lemn moale cu proprietati bune de izolare termica. Culoarea sa este de la 

maro deschis până la roz și este ideală pentru persoanele cu alergii la lemn deoarece este inodor și nu 

conține rășină. Caracteristicile sale includ inserții minerale care formează benzi subțiri care subliniază 

textura lemnului. Acesta este lemnul ideal pentru construcția de saune. 

Plăci MDF 

Aceasta este o alternativă excelentă la lemnul masiv pentru construcția cabinei cu infraroșu. Materialul 

este creat prin măcinarea lemnului în fibre și prin legarea sa ulterioară cu rășini și  lignină. Acest material 

este presat ulterior la presiune și temperatură ridicată în plăci, care sunt căptușite cu laminat lavabil cu 

decor din lemn natural. Plăcile realizate în acest mod sunt ulterior utilizate pe partea exterioară a saunelor, 

datorită cărora sauna devine un accesoriu excelent în interioarele modern echipate. 

 

IONIZOR DE OXIGEN 

Ionizator (sau generator de ioni negativi) este un instrument care utilizează tensiune înaltă pentru a ioniza 

(încărcare electric) moleculele de aer. Ionii negativi (anionii) sunt particule cu unul sau mai mulți 

electroni primiți. 

Anionii sunt incolore, inodore, iar electronii încărcați negativ pe orbită le permit să atragă diferite 

microparticule din aer. 

Anionii pot astfel să acumuleze și să neutralizeze praful, să distrugă virușii de către electronii încărcați, să 

pătrundă în celulele microbiene și să le distrugă și efectele lor negative asupra sănătății umane. Cu cât 

sunt mai mulți anioni în aer, cu atât mai puțini microbi. 
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Anionii mai sunt numiți „vitamine ale aerului”, „elemente de lungă durată” și „purificatori de aer”. 

Proprietățile utilizabile ale anionilor au fost de mult trecute cu vederea. Sunt foarte importante pentru 

sănătatea umană și nu ne mai putem permite să trecem cu vederea proprietățile lor curative. 

Numărul de anioni pe un centimetru cub este următorul: 

- 40 – 50 / cm3 în zonele rezidenţiale urbane 

- 100 – 200 / cm3 în aerul urban 

- 700 – 1.000 / cm3 în peisaj deschis 

- și mai mult de 5.000/cm3 în văile de munte și pe versanții de deal. 

 

IONIZOR DE OXIGEN 

Sănătatea umană depinde direct de nivelul de anioni din aer. Dacă concentrația de anioni în aerul inspirat 

de corpul uman este foarte scăzută sau foarte mare, omul începe să respire spasmodic, poate simți 

oboseală, vertij, cefalee sau chiar depresie. 

Generator de ozon atrage un alt atom de oxigen către moleculele de O2. În concentrații mai mari, ozonul 

poate fi toxic pentru bacteriile din aer și poate distruge aceste organisme infecțioase. Ozonul folosit în 

principal pentru distrugerea virușilor, bacteriilor și mucegaiurilor aduce beneficii versatile corpului uman 

– de exemplu oxigenarea sângelui, îmbunătățirea circulației și stimularea generării de oxigen în țesuturile 

umane. Ozonul este, de asemenea, un important regulator imunitar. Din aceste motive, spectrul de 

probleme de sănătate care pot fi tratate cu succes prin terapia cu ozon este larg. 

Instructiuni de folosire Ionizatorul și generatorul de ozon pot funcționa numai separat. Când 

generatorul de ozon începe să funcționeze, ionizatorul este oprit. După 15 minute, generatorul de 

ozon este deconectat și ionizatorul este pornit automat. Ionizatorul este pornit cu butonul „Ion“, atunci 

când este apăsat comanda respectivă este aprinsă. Generatorul de ozon este pornit cu butonul „O3“, atunci 

când este apăsat comanda respectivă se aprinde și ciclul de 15 minute de generare a ozonului începe să 

ruleze. 
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Avertizare! Nu atingeți capetele cablului HV cu mâinile goale sau cu obiecte metalice. În caz contrar, 

poate apărea un șoc electric. 
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EROARE DE LOCALIZARE 
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Notă: Se recomanda notarea numarului de productie al aparatului pentru eventuala revendicare in 

garantie (numarul este inscris pe PLACA SPATE a saunei si pe ambalajul exterior). Nu scoateți eticheta 

cu numărul de producție de pe dispozitiv! Spuneți acest număr distribuitorului dumneavoastră pentru o 

intervenție de service în timp util și eficientă. 
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SERVICE SI PIESE DE SCHIMB 

 

În cazul în care aveți nevoie de consiliere, asistență de service sau o piesă de schimb, contactați dealerul 

dumneavoastră. Utilizați piese de schimb originale pentru întreținere și reparații. Păstrați această 

instrucțiune, certificatul de garanție și bonul de vânzare. Se recomandă să notați numărul modelului și 

numărul produsului în aceste documente (vezi partea exterioară inferioară a plăcuței laterale). 

 

Notă: Îndepărtarea etichetei cu numărul de producție poate fi un motiv pentru respingerea reclamației de 

garanție. 

ELIMINAREA AMBALAJULUI 

Puneți pachetul uzat la groapa rezervată de eliminare a deșeurilor municipale. 

 

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE 

UTILIZATE 

Echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate printre deșeurile comune. 

Respectați reglementările relevante în vigoare. Protejează mediul. Returnați dispozitivul electric 

nefuncțional la distribuitorul dumneavoastră sau la un punct de colectare autorizat pentru 

eliminarea sau reciclarea corectă. Scoateți bateriile înainte de a returna dispozitivul la distribuitorul 

dumneavoastră. Acest produs respectă toate cerințele de bază de siguranță și protecție a sănătății 

din directivele UE aplicabile. 
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