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Informatii de siguranta 
 

1. Înainte de prima utilizare a saunei, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile incluse 
în această carte  și observați-le. 

2. Instalarea și utilizarea acestui echipament electric necesită o conformitate permanentă 
cu măsurile de bază de siguranță aferente. Utilizați o priză pentru acest aparat alimentarea instalată 
conform standardelor tehnice aplicabile și prevazut cu un intrerupator cu valoarea curentului si 
caracteristicile corespunzatoare. De asemenea, este recomandat să echipați intrarea de alimentare 
cu un protector de current cu curentul admis care să nu depăşească 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 ele 
elementele plasate pe sau împotriva acestuia. Asigurați o protecție adecvată a 

cablu de alimentare, nu-l așezați drept pe pământ, ceea ce este periculos. Cand nu o  folositi, trageți 
cablul de alimentare a saunei din priză și înfășurați-l. Deconectați cablul de alimentare trăgând de 
furcă, nu de tijă. Altfel cablul sau prize s-ar putea deteriora. 

5. Înainte de fiecare sedinta de sauna,  verificați-o sa nu prezinte deteriorari și sa nu existe 
obiecte in interior. 

6. Avertisment: Nu atingeți panourile de încălzire în timp ce utilizați sauna, temperatura 
acestora  depășește 70°C și contactul cu suprafața acestora poate provoca arsuri. Nu 
supraîncălziți, risc de incendiu. 

7. În cazul în care este necesară înlocuirea oricărei piese, asigurați-vă că 
piesele de schimb sunt specificate de producător sau au aceleași caracteristici ca și 
piesele originale. Utilizarea piesei de schimb neautorizate poate provoca incendiu, soc de 
electricitate 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 proiectat pentru utilizare de către persoane (inclusiv copii) 
cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazului în care o supraveghere și 
instruire se asigura de către o persoană calificată; persoane care nu sunt familiarizate cu 
operațiunea în domeniul de aplicare al acestui manual; persoane aflate sub infl uenta drogurilor, 
intoxicante cu substanțe etc., reducând capacitatea de reacție rapidă. 

9. Nu folosiți sauna imediat după exerciții fizice intense. Asteapta pentru cel puțin 30 de 
minute pentru a permite corpului să se răcească corespunzător. 

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 a riscului în așteptare, pierderea conștiinței și 
deteriorarea fătului în cazul femeilor însărcinate. Supraîncălzirea crește temperatura din interiorul 
corpului dumneavoastră, prin urmare setarea temperaturii ridicate in saună 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 funcțională. 
13. Nu utilizați aparate de curățat cu abur, aparate de curățare sub presiune sau spray-uri de 

apă pentru curățare insauna ta. Utilizați agenți de curățare specificați pentru această 
utilizare. 
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14. Nu așezați obiecte pe pereții de sus sau interior ai saunei. Nu  primiți 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 puterea s-a constatat că cablul este prea 
mare, poate exista o problemă la circuitul electric al echipamentului, cereți producătorului sau 
reprezentantului acestuia pentru o verificare pentru a preveni 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 

la echipamentul electric. 
18. Puneți 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 
functioneaza incorect. Nu încercați să reparați singur, în cazul unei problema contactați 
dealerul sau producătorul pentru a preveni încălcarea principiile de siguranță aplicabile. 
Intervenția neautorizată poate afecta garantia producatorului. 

20. Asigurați-vă că priza pentru conectarea saunei la rețea este in  parametri pentru 
funcționarea saunei, în cazul unei puteri prea scăzute priza se poate supraîncălzi și poate 
provoca incendiu. 

21. In cazul unor modele de saune cu lumini de plafon temperatura luminii dupa pornirea 
saunei  și luminile sunt ridicate. Nu atingeți lumina pentru a preveni arsuri ale 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 , echipamentele electrice 
și evitați lovirea lor cu obiecte dure pentru a preveni scurtcircuit, incendiu sau întrerupere 
de curent. 

 
 

Cand nu este recomandata utilizarea infrasaunei 
 
 Se recomandă să nu folosiți sauna în 24 de ore de la expunerea la radiații UV 

din surse artificiale sau de la soare. 
 Medicamente pe bază de rețetă: întrebați medicul sau farmacistul despre potențialele 

interacțiuni ale saunei cu medicamentele dumneavoastră. Unele medicamente, cum ar fi 
diureticele, antihistaminice, beta-blocantele și barbituricele pot afecta negative 

proprietatea de reglare a căldurii a corpului uman. Această categorie include atât medicamente cu  
prescripția medicală, cat si unele medicamente fără prescripție medicală. 
 Boli cardiace: terapia cu infraroșu nu este recomandată pacienților cu unele boli cardiace 

inclusiv hipertensiune sau hipotensiune arterială, cornice insuficiență cardiacă sau 
probleme cu circulația coronariană. Dacă suferi de oricare dintre bolile menționate mai sus, 
expunerea îndelungată la temperaturi crescute poate fi periculos pentru efectele directe ale 
căldurii care includ creșterea bătăilor inimii cu aproximativ 10 impulsuri pe minut (în unele 
cazuri cu până la 30 de impulsuri pe minut) pe unul gradul de creștere a temperaturii 
corpului. Această contraindicație se aplică și pacienților care iau medicamente pentru 
controlul tensiunii arteriale sau utilizarea stimulatorului cardiac. 

Saunele cu infraroșu pot conține magneți care pot afecta funcționarea stimulatorului cardiac. 
 Copiii și seniorii sunt cele două grupe de vârstă pentru care ar trebui să folosiți sauna 
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doar inainte de consultul unui medic medic. Deși utilizarea saunei este în general sigură și 
sănătoasa pentru ambele grupe de vârstă, temperatura corpului crește mult mai repede în 
copii decât la adulți și proprietatea lor de reglare termică prin transpirație este nu la fel de 
dezvoltata ca in cazul adultilor. În mod similar, capacitatea de a păstra optimul de temperatura a 
corpului și funcția glandelor sudoripare este redusă cu vârstă și de aceea ambele grupe de vârstă 
necesită prudență și consultare cu un medic înainte de a utiliza terapia cu infraroșu. 
 Probleme articulare: leziunea articulară acută nu ar trebui să fie încălzită în cursul 

primele 48 de ore sau până când înroșirea sau umflarea asociată 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 temperature lichidului amniotic care în cazuri 
extreme poate duce la deteriorarea fătului sau la dezvoltarea defectelor. Femeile însărcinate pot 
dezvolta supraîncălzirea corpului conducând la pierderea conștiinței mai ușor. Inima și sistemul 
vascular creste performanta acestora in cazul sarcinii chiar si in conditii normale de mediu 
condițiile pentru a putea hrăni fătul în curs de dezvoltare și supraîncălzirea corpului 
crește și mai mult cererea pentru inimă și sistemul vascular. Aceasta reduce fluxul sanguin către 
anatomiile interne, inclusiv inima și poate duce la pierderea conștiinței. 
 Anumite alte boli: creșterea temperaturii corpului poate să nu fie potrivită pentru 

persoanele cu scleroză multiplă, lupus eritematod sistemic, neuropatie diabetică, boala 
Parkinson, tumori ale sistemului nervos central sau insuficiență suprarenală (de exemplu în 
cazul bolii Addison). Oameni 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 a se  incalzi. Șuruburi metalice, înlocuiri articulare și alte implanturi de obicei 

reflectă radiația infraroșie cu undă lungă și, prin urmare, nu se încălzește. Pe 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 asupra termică. Cu toate acestea, fiecare pacient cu implant ar trebui să 
consulte chirurgul pentru utilizarea saunei. Ca în cazul utilizării saunei de masaj nu este 
recomandată în cazul oricărei boli infecțioase, sub efectul alcoolului sau narcoticelor. Și ca în cazul 
oricărei alte activitati similare: Dacă simțiți disconfort în interiorul saunei sau chiar durere sau 
înrăutățirea stării dumneavoastră de sănătate, părăsiți imediat sauna. 

 În cazul oricăror probleme de sănătate consultați  întotdeauna doctoral 
inainte sa utilizati sauna! 

 Atenție: Dacă înroșirea pielii persistă mai mult de o zi după utilizarea 
saunei, nu repeta terapia cu sauna și consultați-vă medicul. 

 
 

Introducere 
 
Sauna cu infraroșii (infrasauna) constă dintr-o cabină de lemn, panouri ceramice sau de 
carbon,  încălzitoare roșii și un sistem de control. Cabina din lemn cuprinde UN FOND 
PLACĂ, O PLACĂ SPATE-STÂNGA, O PLACĂ FAȚĂ-DREAPTA, O PLACĂ CU încălzitor 
PENTRU BANCĂ, O BANCĂ, O PLACĂ. 
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CUTIA de control 
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Cutiade control este centrul de control al saunei. 
Acesta  este preinstalat pe partea de jos a PLACII 
DIN SPATE și are nevoie doar de capăt de cablu 
PT conexiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICAREA COMPONENTELOR 
 putere 
 ht1, ht2, ht3, ht4 
 lampa  
 ctrl 
 l/difuzor 
 r/difuzor 
 sonerie 
 senzor de temperatură 
 lampă de acoperiș 
 puterea ionizatorului 
 cd/sig 
 cd-power 
 audio analogic 
 antenna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE 
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Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de asamblare. Ansamblarea saunei necesită două 
persoane adulte. 
Notă: Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a începe asamblarea și rețineți să respecte 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. Evita 
instalarea saunei in spatii umede cu ventilatie slaba (circulatia aerului). Incălzirea saunei duce la 
condens de umiditate în zonele umede care poate scurteze durata de viață în special a 
echipamentelor electrice ale saunei în ca de utilizare pe termen lung. 

2. Sauna se recomanda a fi instalata intr-un spatiu cu temperatura ambientala de cel puţin 
15°C. Temperatura ambientală afectează direct temperatura interioară a saunei. În cazul 
instalării saunei într-o cameră rece, temperatura interioară nu va atinge niciodată valorile 
maxime specificate. 

3. Sauna trebuie instalată pe un teren plan. Baza saunei trebuie să fie plană și fermă şi 
capacitatea sa portantă trebuie să se potrivească greutăţii saunei 
şi persoanele din interiorul acestuia. Baza neuniformă trebuie 
nivelată. 

4. Locația saunei trebuie să fie la o distanță sigură de orice sursa de 
apa (cadă, duș, chiuvetă, chiuvetă etc.). 

5. Aproape de locația saunei, adică în limitele cablului , trebuie să 
existe o priză electrică 

priză 230V/50Hz cu protecție suficientă la current, corespunzătoare 
puterii de intrare a saunei 
- vezi placa de producție a saunei. De asemenea, se recomandă 
echiparea sursei de alimentare cu  
protector de curent , curentul admis sa nu depaseasca 30 mA, mai ales 
in cazurile de instalare 
în băi sau alte încăperi umede. Cablul de alimentare trebuie să fie ușor 
accesibil pentru 
deconectare rapidă de la curent în caz de nevoie.  
 
 
1) INSTRUMENTE NECESARE 
O șurubelniță, pași 
 
2) ETAPE DE MONTAJ 
PLACA INFERIOR PLACA SPATE STÂNGA 
PLACA FAŢĂ PLACA DREAPTĂ 
PLACA CU INCALZITOR PENTRU BANCĂ THE 
BANCĂ PLACA SUPERIOARĂ. 
 
 
 
 
Notă: 
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 Părțile invizibile din lemn ale saunei pot conține daune minore de la fabricație (crestaturi, 
zgârieturi etc.) care nu afectează funcția saunei sau aspectul său exterior. 

 În timpul utilizării, în lemnul de saună se poate dezvolta 
rasina. Acest lucru nu implica si nu este o deteriorare a 
produsului, ci o proprietate naturală a lemnului. 

 Ușa saunei nu este construită pentru sigilarea ermetică a 
saunei. În cazul utilizării saunei într-un loc rece puteți oferi 
ușa saunei un sigiliu adecvat.  

 
A. Instalați PLACA DE LA BAZA 
Puneți placa de jos ,podeaua. Această placa are 2 
margini ridicate ,  în sus în faţă şi înapoi.    
 
B. Instalați partea din față/dreapta și PLACĂ 
SPATE/STÂNGA 
Placa din spate-stânga și plăcuțele față-dreapta sunt conectate deja din 
fabrică.  
Așezați placa din spate-stânga în direcția corectă si placa de jos și faceți 
același lucru cu partea din față dreapta Fixați plăcile împreună cu șuruburi. 
 
C. Instalați PLACA SUPERIOARĂ 
Așezați placa de sus pe saună și asigurați-vă 
că placa de sus se potrivește bine plăcile 
laterale. Apoi conectează  cablurile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Instalați BANCA , CONEXIUNILE CABLURILOR și ABAJURUL DIN LEMN AL LAMPII 
Introduceți placa cu elementele de încălzire pentru banca în verticala corespunzătoare canelurilor 
pe fiecare placă laterală. Grila elementului de încălzire trebuie să fie orientată spre exterior 
(spre fața saunei). Împingeți placa de incalzire  de-a lungul traseului complet în jos până când 
întreaga placă este în contact complet cu placa de jos Conectați conectorii încălzitorului de banca la 
priză situata pe PLACA SPATE. Instalați plăcile de banca deplasându-le de-a lungul ghidajelor lor 
orizontale în plăci laterale. 
Apăsați băncile de-a lungul traseului lor până când ajung în contact cu plăcile din spate. Înșurubați 
capacul din lemn. 
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CONTROLUL SI FUNCTIONAREA SAUNEI 
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Notă: Înainte de a porni sauna, verificați și testați conexiunile cutiei de control, 
încălzitoarele, PLAYERUL MP3/RADIO, SENSORUL DE TEMPERATURĂ etc și asigurați-vă că 
parametrii de putere electrică și frecvența corespund la valoarea cerută pentru sauna 
dumneavoastră. Asigurați-vă că aveți suficiente putere electrica și apoi porniți sauna. 
 

1. Conexiune 
Conectați stecherul în priza corespunzătoare. 
 

2. Porniți 
Porniți sauna cu butonul POWER din panoul de control de pe interiorul sau peretele exterior al 
saunei. Controlul LED-ului de alimentare (POWER) de mai jos de display se va lumina și sauna va 
începe să se încălzească până în temperature prezenta sau  pentru timpul prestabilit. 
Puteți opri sauna din nou cu butonul POWER. Puterea va fi deconectata și toate luminile se vor 
stinge. 
 

3. Setări timp de încălzire 
Cu sauna activată, puteți folosi butoanele + și - (Timp) pentru a crește sau reduce timpul de 
încălzire a saunei. O apăsare a butonului va crește/ scade timpul cu 1 minut. Apăsarea lungă a 
butonului se va schimba valoarea în modul rapid. Dacă butonul de setare nu este apăsat pentru 
următoarele 5 secunde, valoarea va înceta să clipească și timpul setat va fi salvat. Timpul setat va fi 
numărat invers în timpul utilizării saunei. Când timpul  ajunge la 5 minute, unitatea va emite un 
avertisment semnal acustic. Acum puteți seta o nouă oră pentru saună. Dacă nu faceți o nouă setare 
a orei, sauna va continua să funcționeze și când numărătoarea inversă ajunge la 0 minute sistemul 
se va opri automat. 
 

4. Afișajul temperaturii comută între °C și °F 
Cu sauna activată, apăsarea acestui buton  se va alege valoarea temperaturii in grade °C/°F  
 

5. Setări de temperatură de încălzire 
Cu sauna pornită, puteți folosi butoanele + și - (Temperatura) pentru a crește sau scade 
temperatura de incalzire a saunei. O apăsare a butonului va crește/scădea temperatura cu 1 grad. 
Apăsând și ținând apăsat butonul va schimba valoarea în modul rapid. Această valoare va fi 
Setarea temperaturii saunei. După 5 secunde de inactivitate a butonului de setare , valoarea va 
înceta să clipească, temperatura setată va fi salvată și afișajul va arăta temperatura curentă din 
interiorul saunei. Notă: temperatură ambientală  și locația senzorului de temperatură pot cauza o 
diferență între temperatura efectiv măsurată în interiorul saunei și temperatura de încălzire 
setată pe panoul de control, în valoare de până la 5 °C. 
 

6. Pornire/Oprire încălzire 
Cu sistemul pe comanda POWER de sub afișajul este iluminat, iar dacă temperatura din interiorul 
saunei este mai mică decât punctul de referință, controlul de incalzire de sub afișaj se va aprinde și 
unitățile de încălzire vor începe să funcționeze. Dacă reduceți valoarea de referință a temperaturii 
cu 2 °C sub temperatura din interior  ,  încălzitoarele se vor opri din încălzire. 
Temperatura recomandată este de 50 °C, la o temperatură ambientală mai scăzută, timpul de  
încălzire este mai lung. Când temperatura atinge valoarea setată încălzitoarele sunt oprite și 
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controlul INCALZIRII DE PE PANOUL DE CONTROL se va dezactiva. După încălzire, opriți  
temperature setata, si aceasta 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 lectură în interiorul saunei 
Apăsați butonul Lumină interioară o dată pentru a aprinde lampa și din nou pt a o inchide. 
 

8. Comutator pentru lumini de pe tavan 
Apăsați comutatorul luminii plafonului de pe PLACA SUPERIOARĂ din fața ușii . Apasati din nou 
daca doriti sa inchideti lumina. 
 
 

FUNCTIILE PANOULUI DE COMANDA 
 
Alimentare: Pornire/Oprire 
Lumină de alimentare: indică faptul că sauna este pornita sau 
oprita 
Pornire/Oprire lucru: apăsați pentru a porni functiile  saunei 
Lumină de lucru: se aprinde când sauna este în funcțiune 
Lumină de încălzire: se aprinde când încălzitorul de sauna este 
pornit 
Lampă: apăsați pentru a controla lampă 
Afișaj timp: arată timpul de încălzire a saunei în minute 
Timp +/-: setarea timpului de încălzire 
Afișajul temperaturii: afișează temperature din interiorul saunei 
în °C/°F 
Temperatura: reglarea temperaturii în sus/ jos 
°C/°F: apăsați pentru a schimba afișarea temperaturii între 
°C/°F  
 
 
 
 
 
 
 

CE ESTE RADIATORUL INFRAROSU (IR)? 
 
Radiația infraroșie este o undă electromagnetică între lumina vizibilă și microunde cu lungimi de 
undă. Această radiație este similară cu razele solare care ne încălzesc pielea direct prin 
Radiații IR chiar și în zilele reci. 95 % din energia din fibră de carbon este transformată în 
unde IR cu undă lungă cu lungime de undă între 5 și 17 microni. Soarele generează unde lungi 
infraroșii cu lungimea de undă de 9,4 microni. 
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unda  0.2 0.4 0.75 1000 
Raza gama Raze X ultraviolete vizibile infrarosu microunde 
 
Unda scurta infrarosu Unda medie infrarosu Unda lunga infrarosu microunde 
0.75 1.5 5.5 1000 
 
 
RADIAȚIA IFRA ROSU ESTE SIGURĂ. Radiația infraroșie este vitală pentru aproape toate formele 
de viață de pe planeta noastră. Pe lângă faptul că ne încălzesc corpul, ele pot îmbunătăți și starea de 
sănătate a organismului la nivel celular. Această tehnologie este suficient de sigură pentru a fi 
utilizată în sălile de naștere ale maternităților unde ajută nou-născuții să ajungă la temperatura 
corpului dorită. 
ACEASTA NU ESTE CAMERA TERMICA Când oamenii aud cuvântul „saună”, de obicei isi 
Imagineaza o saună cu aburi în care temperatura ridicată și umiditatea încearcă să forțeze corpul 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 mai degrabă amintește 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. Mulțumită acțiunii razelor infraroșii de pe corpul 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 caldura generata de radiatoarele cu infrarosu 
imediat. Lungimea de undă a acestei călduri lasă razele să vă pătrundă în piele și să vă încălzească 
corpul sub suprafața sa. Aceasta provoacă excitarea moleculelor de apă în subcutanat si straturile 
de grăsime care provoacă 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 detoxicarea organismului pentru substanțele toxice excretate de  
corp din fluxul sanguin și stocat în țesutul adipos poate ajunge la suprafața pielii cu sudoare. 
Căldura directă provoacă, de asemenea, lărgirea vaselor de sânge (cu creșterea circulație) și 
accelerarea frecvenței respirației și a inimii. Organismul va arde, de asemenea, calorii producând 
transpirație. Este recomandat să bei apă înainte, în timpul și după utilizarea saunei pentru a 
preveni deshidratarea corpului. Fi atent la ce iei cu tine la sauna cu infraroșu. Unele metale absorb 
radiația infraroșie și poate atinge temperaturi extreme în timpul șederii dumneavoastră în saună. 
 
 

CUM SA FOLOSIM 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 timp ce dumneavoastră stați în cabina de saună. Dacă setați temperatura la o 
valoare mai mică, încălzitoarele se vor opri și vor porni pentru a menține temperatura setată. Ca 
acţiune directă a infra razele roșii sunt mult mai eficiente decât temperatura ridicată în sine în 
unele cazuri pentru unii, vă puteți priva de o parte din efectul terapeutic al saunei dumneavoastră 
in perioadele șederii dumneavoastră în cabină. În schimb reducerea temperaturii setate vă 
poate regla căldura din interiorul saunei prin ventilarea acoperișului mobil sau prin tinerea 
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uşii  întredeschisă. 
 

2. Faceți un duș și uscați-vă corpul profund înainte de a intra în sauna.   
3. Nu folosiți sauna imediat după exerciții fizice intense. Aștepta timp de cel puțin 15 minute 

pentru a permite corpului să se răcească corespunzător. 
4. Utilizați cel puțin 2-3 prosoape. Așezați-vă pe unul dintre prosoapele pliate de mai multe ori 

faceți o căptușeală bună de jos. Pune un alt prosop pe podea pentru absorbtia transpirației și 
așezați al treilea prosop pe genunchi pentru a șterge transpirația. Astfel tu vei transpira mai mult. 

5. Luați o cârpă de față cu dvs. pentru a vă șterge fața când începeți să transpirați. O  Laveta 
aspră pentru față va îndepărta celulele moarte ale tenului feței și tenul dumneavoastră 

va fi intinerit si netezit. Puteți face același lucru și pe celălalte părți ale corpului cu un prosop, o 
perie sau sare pentru exfoliere. 

6. Dimineața este cel mai bun moment pentru saună dacă vă puteți trezi Cu 30 de minute mai 
devreme. Când te trezești, fă câteva exerciții de întindere, transpirați în sauna dvs. infra, 
faceți un duș și beți câteva pahare de apă dulce. Nu poți găsi o sursă mai bună de energie 
pentru ziua respectivă. daca aveți probleme cu somnul folosiți sauna seara,relaxarea în 
saună te va ajuta să adormi. 

7. Cea mai bună poziție în saună este asezat, nu culcat. Încălzitoarele sunt amplasate astfel 
încât să ofere beneficii maxime unei persoane așezate 

cu spatele drept și picioarele la nivelul băncii. 
8. Temperatura din interiorul saunei la intrarea in sauna este irelevantă. Tu vei începe oricum 

să transpiri după 15 minute. Din acest motiv ai nevoie sa așteptați ca sauna să fie complet 
încălzită. Cel mai bun mod este să intri când sauna începe să se încălzească și să vă 
încălzească corpul împreună cu cabina de saună. 

9. Nu este recomandat să faceți un duș imediat după ieșire din cabină de saună. Pe măsură ce 
corpul tău se încălzește în cabină, vei continua să transpirați . Așează-te în saună cu ușa 
cabinei deschisă și lasă-ți corpul să transpire bine. Când vă simțiți plăcut, faceți un duș călduț 
(nu rece) pentru a spăla transpirația de pe corp. Nu este recomandat să folosiți săpun după 
saună , porii vor fi deschiși și săpunul i-ar putea bloca. 

10. Este important să va hidratati. Apa proaspătă este băutura ideală care nu se va întoarce in 
organismal cu  caloriile arse prin transpirație. 

11. După ieșirea din saună, îndepărtați apa și transpirația din cabină cu o cârpă umedă (vezi 
capitolul următor ÎNGRIJIREA SAUNEI DVS.) și lăsați ușa deschisă pentru a ventila cabina în 
interior. 

 

 
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 usii si panoului de 

comanda 
 folosiți apă caldă cu un detergent fin de săpun și o cârpă curată, apoi ștergeți cu a 

cârpă curată umedă, evitați detergentii puternici care pot păta lemnul sau chiar pot lăsa urme de 
substanțe chimice care se poate elibera în aer prin căldură. Vă recomandăm să folositi in special 
produse de curățare a saunei , cum ar fi dezinfectantul special de sauna. Nu folosiți o cârpă prea 
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umedă pentru a evita întunecarea lemnului 
 atunci când folosiți sauna, folosiți întotdeauna un prosop pentru a șterge transpirația, în 

general pielea dvs nu trebuie să fie în contact direct cu suprafața saunei, adică cu băncile, 
pereţii sau spătarele, nu utilizați niciodată aparate de curățat cu abur, aparate de curățare sub 
presiune sau spray-uri de apă pentru curățarea saunei dumneavoastră. 
 nu turnați niciodată apă și nu clătiți sauna  în interior sau în exterior 
 nu utilizați niciodată coloranți sau alte substanțe chimice pentru a vopsi sauna în interior, 

căldura poate  eliberade vapori din vopseaua pentru impregnarea lemnului de protectie 
impotriva umiditatii.  Puteti folosi ulei de parafina, pe bănci și alți pereți din lemn expuși, 
care vor  face modelele din lemn natural să iasă în evidență mai pronunțat. 

 

 
BENEFICIILE INFRASAUNEI 
 
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 
 pierderea în greutate 
 efect pozitiv asupra sistemului cardiovascular 
 reducerea nivelului de glucoză din sânge 
 creșterea circulației sanguine 
 reducerea nivelului de colesterol și triglyceride 
 ameliorarea spasmelor musculare 
 analgesic 
 încărcare energetică și ameliorarea stresului 
 creșterea forței și vitalității corpului crește 
 extensibilitatea țesutului de collagen 
 sauna a ajutat la rezolvarea problemelor de infiltrate inflamatorii, edem și exude 
 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 
 sauna detoxifică organismal 
 sauna ajută la tratarea bronșitei 
 sauna ajută la tratarea urticariei, gutei, leziunilor tisulare și hipertrofiei prostatei 

 

 
AVERTISMENT IMPORTANT 
 
Radiația infraroșie emisă de sauna dumneavoastră cu infraroșu este recunoscută ca o sursă cu un 
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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. 
 
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. 
 
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. Anionii mai sunt numiți 
„vitamine ale aerului”, „elemente de lungă durată” și „purători 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: 
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 40 – 50 / cm³ în zonele rezidențiale urbane 
 100 – 200 / cm³ în aerul urban 
 700 – 1.000 / cm³ în peisaj deschis 
 și peste 5.000 / cm³ în văile de munte și pe versanții de deal. 

 
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 organismului 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. 
 

Putere 12 V DC 
Ieșire < 5W 
Generație de 
anioni 

100x104 
buc/cm3 

Generarea de 
ozon ≥ 5 mg/oră 

 
Avertizare! Nu atingeți capetele cablului HV cu mâinile goale sau cu obiecte metalice. În caz contrar, 
poate apărea un șoc electric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ERORI 
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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. 

SERVICE SI PIESE DE SCHIMB 
 
În cazul în care aveți nevoie de consiliere, asistență de service sau o piesă de schimb, contactați 
dealeruldumneavoastră. 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 garanție 
respingerea plângerii. 
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ELIMINAREA AMBALAJULUI 
 
Puneți pachetul uzat la groapa rezervată de eliminare a deșeurilor municipale. 
 
 

ELIMINAREA ELECTRICULUI UTILIZAT SI ECHIPAMENTE ELECTRONICE 
 
Echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate printer 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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