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Notities

Plaats de sauna in een goed geventileerde ruimte. Ventileer regelmatig wanneer u de sauna voor een 
lange tijd niet gebruikt.

De glaspanelen zitten losjes aan het frame bevestigd. Houd hier rekening mee wanneer u de 
sauna monteert.

Voordat u begint met installeren, zorg ervoor dat er ca. 5 tot 10 centimeter ruimte zit tussen de sauna 
en de muren

Voorzichtig wanneer je de sauna in- of uitgaat. De vloer kan glad zijn!

Gebruik voor het reinigen alleen een zachte doek en huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik 
geen reinigingsmiddelen die aceton, ammoniak of formaldehyde bevatten. Dit kan materiële schade 
veroorzaken.

In het geval van defecte componenten of leidingen, stop meteen het gebruik en neem contact op 
met uw dealer of bel een gekwalificeerde technicus om het probleem op te lossen.

Als de sauna contact heeft met een stenen muur, bestaat er een risico op brandwonden bij 
hoge temparaturen. Zorg ervoor dat de sauna geen contact heeft met een stenen muur.

Onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde en geautoriseerde 
dealers. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die wordt gedaan door een ondeskundige en 
de garantie vervalt.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen in 
termen van model, functies, ontwerpen, configuratie en algemene details. Deze instructies zijn 
dan analoog gebruiken. Uw dealer beantwoordt al uw vragen.

De installatie van de elektrische aansluitingen mag alleen worden uitgevoerd door een elektricien.

De fabrikant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze instructies.

Wij raden je aan om de sauna niet langer dan 20 minuten te gebruiken.

Mensen die leiden aan cardiovasculaire aandoeningen zoals hoge bloeddruk of diabetes, zijn 
alleen toegestaan om het product te gebruiken na overleg met de huisarts.

Jongeren onder 18 jaar mogen de sauna alleen gebruiken met ouderlijke toezicht.

Gebruik het product nooit onder invloed van alcohol of drugs, bij gebruik van medicijnen of 
na intesief fysieke inspanning.

Om brandwonden te voorkomen, houd de temperatuur van de sauna tussen 70 - 90 graden Celsius. Ver-
mijd temparaturen hoger dan 95 graden Celsius om accuut gevaar van brandwonden te voorkomen. 
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Alle garanties vervallen, indien de veiligheidsrichtlijnen niet worden opgevolgd.

De sauna’s moeten alleen worden gebruikt voor hun doeleinden. Anders komt de garantie te vervallen. 

Alle rechten voorbehouden.

Schakel de stroom uit voordat je gaat schoonmaken of onderhouden.

Na montage moeten de producten worden geïsoleerd om luchtdichtheid te garanderen.

Wacht 24 uur na isoleren voordat u de sauna gebruikt.

Het water en de elektriciteit aansluiten moet door een vakman gedaan worden.

De temperatuur wordt in de sauna gemeten door een sensor, dit kan zorgen voor minimale tempera-
tuur verschillen in de sauna.

In de fabriekhal wordt de sauna (voor levering) getest. Dit is de reden dat er minimale watersporen zichtbaar 
kunnen zijn.

Indien je contact opneemt met onze klantenservice, zorg ervoor dat je jouw bestelnummer bij de hand hebt.

Versleten onderdelen worden vervangen door onze service, echter zijn hier wel kosten aan verbonden.

De constructie van de sauna is waterproof, echter bij een te harde waterstaal kan er waterlekkage 
ontstaan.

Monteer altijd met minstens 2 personen.

Notities

Wanneer de sauna op de juiste wijze is gemonteerd,moet deze op zichzelf kunnen staan en eenvou-
dig worden onderhouden.

Foute bediening, installatie en andere defecten die een resultaat zijn van de montagewijze vallen niet 
onder de garantie.

Garantie geldt alleen voor het product, niet voor de montage.

Voordat je begint met monteren, zorg ervoor dat de sauna type, formaat en kleur overeenkomt met de 
bestelling.

Controleer het product altijd bij aankomst op transportschade.

Voor onjuiste vervoer of opslag wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
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Elektriciteit

Voorbereiding

Afmetingen
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Voorbereiding

Eerste gebruik
Bij het eerste keer de sauna verwarmen, kan er een ongewenste geur van de saunakachel en de saunas-
tenen komen. Door goed te ventileren kunt u deze geur snel eruit krijgen.

Wanneer de saunakachel correct is aangesloten, moet de sauna binnen één uur op de juiste temperatuur 
zitten. De saunastenen hebben na een uur dezelfde temperatuur als de complete sauna. De juiste tempera-
tuur voor een sauna is tussen 60 tot 90 graden Celcius.

Voordat u de saunastenen plaatst, maak deze eerst goed schoon. Voorkom dat de stenen vast komen te 
zitten in elementen van de saunakachel. Plaats ze één voor één.

Waarschuwing!
Bedek de saunakachel altijd compleet met de stenen. Verwarmingselementen die niet bedekt zijn door 
stenen kunnen een gevaar zijn voor vlambare materialen in de ruimte. Zorg ervoor dat u verwarmingsele-
menten onder de stenen niet ziet. Door de warmteschokken, kunnen stenen fragiel en breekbaar worden.

Ga uit de sauna na het eerste keer opwarmen. Saunastenen zouden moeten vervangen worden na een jaar. 
Wanneer u de sauna regelmatig gebruikt, vervang de saunastenen vaker. Zorg ervoor dat, wanneer u de 
stenen vervangt, u de onderste gedeelte van de saunakachel schoonmaakt. Hier kan namelijk stof en puin 
van stenen inzitten.

Sauna handleiding
Om optimaal te genieten, moet de sauna van binnen hygiënisch zijn. We raden u aan om op een handdoek 
te zitten. Hierdoor voorkomt u dat de zweet op de houten saunabank druppelt. Was de handdoeken na 
ieder gebruik. en gebruik een aparte handdoek voor een iedere persoon. 

Overweeg bij het schoonmaken om de sauna ook te dweilen en stofzuigen.

De sauna zou u iedere half jaar schoon moeten maken. De wanden, banken en vloer van de sauna maakt De sauna zou u iedere half jaar schoon moeten maken. De wanden, banken en vloer van de sauna maakt 
u het best schoon met een borstel en met het gebruik van de sauna reiniger. Voor het schoonmaken van de 
saunakachel raden we een vochtige doek aan. Douche voordat u de sauna gebruikt.

-    Douche voor gebruik.

-    Vergeet alle stress en kom compleet tot rust.

-    Hou rekening met de andere mensen wanneer u de sauna deelt.

-    Laat uw huid soms afkoelen. Als het mogelijk is en u gezond bent, ga zwemmen.

-    Douche na gebruik.

-    Relax totdat u goed en gebalanceerd voelt.
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Beschrijving
Dak

Rugleuning
Bovenste bank
Onderstel bovenbank
Deurknop
Bovenpaneel
Linker frame

Bodem
Lage paneel
Onderstel onderbank
Onderbank
Recher achterwand

Deurframe
Rechter frame

Linker achterwand

Materiaal uitleg - 1801



8

Montagehandleiding - 1801

Bevestig zoals afgebeeld de beugels. Combineer de achterwanden.

Installeer de onderstel voor de banken 
en plaats de paneel. Monteer het zijpaneel en de rugleuning.
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Monteer de zitplaatsen met schroeven.

Plaats het dak met schroeven.

Monteer het deur- en paneelkozijn.

Plaats en bevestig de glaspanelen en 
glazen deur.

Montagehandleiding - 1801



Beschrijving
Dak

Rechter achterwand
Linker achterwand
Bovenbank
Onderbank
Rugleuning
Bodem

Glas

Deurframe
Glazen deur

Achterwand

Materiaal uitleg - 1802
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Plaats zoals afgebeeld de beugels op de 
achterwand. Combineer de achterwanden.

Plaats de linker- en rechterwand.
Monteer de deur frame en plaats de glazen deur 
en panelen.
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Montagehandleiding - 1802



Plaats het dak met schroeven. Plaats de boven- en onderbank.

Plaats de rugleuning.

Montagehandleiding - 1802
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Beschrijving
Dak

Rechter achterwand
Linker achterwand
Bovenbank
Onderbank
Rugleuning
Bodem

Glas

Deurframe
Glazen deur

Achterwand
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Materiaal uitleg - 1803



Plaats zoals afgebeeld de beugels op de 
achterwand. Combineer de achterwanden.

Plaats de linker- en rechterwand. Monteer de deurframe en plaats de glazen 
deur en glaspaneel.

14

Montagehandleiding - 1803
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Plaats het dak met schroeven. Monteer bank en rugleuning.

Montagehandleiding - 1803



Beschrijving
Dak

Rechter wand
Linker wand
Voorkant wand
Rugleuning
Bank
Bodem

Voorpaneel

Rechter wand
Glazen deur

Achterwand
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Materiaal uitleg - 1804
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Plaats zoals afgebeeld de beugels op de 
achterwand.

Monteer rechterwand. Monteer linkerwand.

Monteer de achterwand en bodem.

Montagehandleiding - 1804



Plaats het dak met schroeven. Monteer de bank.

Monteer rugleuning. Monteur glazen deur.
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Montagehandleiding - 1804



Beschrijving
Dak

Rechter wand
Linker wand
Voorkant wand
Rugleuning
Bank
Bodem

Strip

Rechter wand
Glazen deur

Achterwand

19

Materiaal uitleg - 1805



Plaats zoals afgebeeld de beugels op de 
achterwand. Monteer achterwand en bodem.

Monteer rechterwand. Monteer linkerwand.
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Montagehandleiding - 1805
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Monteer glazen deur en voorpaneel. 
Monteer dak met schroeven.

Monteer rugleuning.

Monteer banken.

Montagehandleiding - 1805


