PŘED ZAHÁJENÍM SAUNOVÁNÍ
 Zapište počáteční stav elektroměru
 Zapněte kamna (viz návod k obsluze) a

nechejte saunu rozehřát
PO SKONČENÍ SAUNOVÁNÍ NEZAPOMEŇTE!
 Vypněte kamna v sauně a hlavní vypínač u

elektroměru
 Zapište konečný stav elektroměru
 Nechejte otevřené dveře od sauny
 Vylijte vodu z vědra
 Zavřete okno v místnosti
 Vypněte rádio a světlo

Platí, pokud se nedohodnete s hosty z dolní části chalupy jinak … 
Hosté z horní části chalupy musí saunování skončit do max. 20:00 hod., a to
z důvodu večerního klidu a soukromí hostů z dolní části chalupy.
V případě porušení bude hostům z horní části chalupy znemožněn vstup do
sauny.
Děkujeme za pochopení.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – přečtěte před saunováním!
 V prostoru sauny jsou elektrická kamna, která jsou vybavena časovačem
a termostatem. Časovač slouží k nastavení doby provozu kamen,
termostatem se udržuje požadovaná teplota. Teplotu můžete
kontrolovat na teploměru umístěném na stěně uvnitř sauny.
 Předtím, než kamna zapnete, se přesvědčte, že na kamnech ani v jejich
blízkosti nejsou žádné předměty!
 Kamna jsou naplněna saunovými kameny. Při narůstající teplotě a
suchém vzduchu se kameny polévají vodou, aby bylo dosaženo vhodné
vlhkosti vzduchu. Nepoužívejte najednou více vody než 0,2 litru = objem
jedné naběračky.
 Horké kameny nikdy nepolévejte, pokud jsou v blízkosti kamen lidé.
Hrozí nebezpečí opaření.
 V blízkosti rozžhavených kamen dbejte zvýšené pozornosti, aby nedošlo
k popálení.
 Je zakázáno používat prostor sauny k sušení jakýchkoliv předmětů!
Mohl by vzniknout požár.
 V sauně nenechávejte o samotě děti ani tělesně postižené osoby.
 Poraďte se se svým dětským lékařem ohledně saunování malých dětí, s
ohledem na věk; teplotu v sauně; dobu strávenou v sauně.
 Ve vytopené sauně nikdy nespěte!
 Saunová kamna jsou vybavena ochranou proti přehřátí. Ochrana
odpojuje trvale přívod elektřiny ke kamnům. Obnovení
provozuschopnosti může provádět pouze kvalifikovaná obsluha po
vychladnutí kamen.
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JAK SE SAUNOVAT
 Před saunováním se osprchujte a osušte. Pokožka by měla být před
saunováním suchá, pocení je pak intenzivnější.
 Nechoďte do sauny bezprostředně po značné tělesné námaze, nebo po
vydatném jídle, ale ani nalačno. Nekonzumujte před, během ani
bezprostředně po saunování alkohol či omamné látky.
 Pro udržení hygieny používejte prosím k sezení a ležení ručníky.
Udělejte si pohodlí, starosti nechejte za hlavou.
 Pro osoby s onemocněním srdce, jater nebo ledvin se saunování
nedoporučuje, stejně tak to platí pro osoby s vysokým krevním tlakem,
nebo těhotné ženy.
 Pokud jste nemocní běžným onemocněním (např. chřipka, horečka,
nachlazení atd.), měli byste saunování oželet. Horké prostředí sauny
urychluje průběh nemoci a zatěžuje organismus. V malém uzavřeném
prostoru sauny navíc hrozí rozšíření choroboplodných zárodků – buďte
proto ohleduplní k dalším hostům.
 Vhodná teplota v sauně je +65 °C až +80°C.
 Pobyt v sauně by měl se skládat ze 2-3 saunovacích cyklů, každý cyklus
(tj. doba strávená v sauně) by měl trvat 10–15 minut.
 Mezi jednotlivými cykly je vhodný odpočinek, přibližně 10 minut, v
místnosti s pokojovou teplotou.
 Tělo během odpočinku nesmí prochladnout.
 Po každém saunování je důležité zchladit tělo ve studené vodě, např.
pod sprchou, nebo v potoce .
 Před, během a po saunování doporučujeme dodržovat pitný režim,
vhodné jsou např. neslazené minerální vody.
 Během saunování nezapomínejte, že saunování je individuální záležitost
a co je příjemné jednomu, nemusí být příjemné druhému.
 Doporučujeme proto nastavit si např. délku saunovacího cyklu tak, aby
pro vás byla příjemná a přinesla vám pohodu a uvolnění.
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NÁVOD K OBSLUZE SAUNY
Před použitím sauny se prosím seznamte i s přiloženými bezpečnostními pokyny
1. Hlavní vypínač – zapnutí
Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v instalační krabici na stěně saunovací místnosti zapnutý. Pokud není,
odklopte krycí víčko a zapněte vypínač pohybem páček nahoru. Krycí víčko vraťte do výchozí polohy.
obrázek 1.

Pokud se rozsvítí displej elektroměru, je sauna připravena k provozu.
2. Zapnutí kamen

Vypínač časovače otočte do polohy „on“ (část A na obrázku 2 / 0 – 4 hodiny). Kamna ihned
začnou topit.
3. Nastavení prodlevy (časové zapnutí)
Vypínač časovače otočte do polohy „pre-setting“ (část B na obrázku 2/0–8 hodin). Kamna začnou
topit, až časovač otočí vypínač zpět do polohy „on“. Poté se kamna na zhruba 4 hodiny zapnou.
Příklad: Chcete si udělat tříhodinovou procházku a pak se chcete saunovat. Vypínač časovače otočte do polohy
„presetting“ na číslo 2. Spustí se časovač a po dvou hodinách se kamna zapnou. Sauna se vyhřeje asi za hodinu,
takže po návratu z tříhodinové procházky se můžete hned začít saunovat.
4. Nastavení teploty
Termostatem (viz obrázek 3) se v sauně udržuje požadovaná teplota. Vyzkoušejte, jaká teplota vám nejlépe
vyhovuje.
Optimální teplotu vyzkoušejte tak, že termostat nastavíte na nejvyšší hodnotu. Začne-li vám být v sauně příliš
horko, trochu pootočte vypínačem termostatu zpět. K dosažení příjemného pocitu v oblasti vysokých teplot
většinou stačí malý rozdíl.
5. Vypnutí kamen
Kamna se vypnou, až časovač přetočí vypínač na nulu.
Chcete-li kamna vypnout dřív, vypínač můžete kdykoli přetočit na nulu sami.
Po skončení saunování je nutné vypínač vypnout a zkontrolovat, že kamna dále nehřejí!
6. Osvětlení
V prostoru saunovacího boxu jsou dvě LED svítidla, která se zapínají červeným vypínačem umístěným vlevo
nahoře na stropě naproti vstupních dveří.
7. Hlavní vypínač - vypnutí
Po ukončení saunování prosím vypněte hlavní vypínač. Displej elektroměru zhasne.
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BEFORE USING THE SAUNA
 Write down the initial state of the electricity
meter
 Turn on the heater (see Sauna Operating
Instructions) and let the sauna room heat up
AFTER USING THE SAUNA DON´T FORGET!
 Turn off the heater in the sauna room and the
main switch at the electricity meter
 Write down the final state of the electricity meter
 Leave the sauna door open
 Empty the sauna bucket
 Close the window in the room
 Turn off the radio and lights

Valid, unless otherwise agreed with guests from lower part of the cottage … 
Guests from upper part of the cottage must not use the sauna after 20:00
(8:00 PM) in order to reduce night noise level and respect privacy of guests
from the lower part of the cottage.
In case of violation of this rule, guests from the upper part of the cottage will
not be allowed access to the sauna.
Thank you for understanding.
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SAFETY INSTRUCTIONS – read before using the sauna!
 There is an electric heater in the sauna box, which is equipped with a
timer and thermostat. The timer sets the operating time of the heater;
the thermostat maintains the desired temperature. You can check the
temperature on a thermometer placed on a wall inside the sauna box.

 Make sure there are no objects on or near the heater before turning it
on!

 The heater is filled with sauna stones. When the temperature rises and
the air becomes dry, pour the water over the sauna rocks to reach a
suitable level of humidity. Do not use more water than 0.2 liters at a
time = volume of one ladle.

 Never pour water over the hot rocks if there are other people near the
heater. There is a risk of scalding.

 Pay close attention around the hot stove to avoid burns.
 It is forbidden to use the sauna box for drying any objects! This may
cause a risk of fire.
 Do not leave children or disabled people alone in the sauna.
 Consult your paediatrician about sauna use for young children, taking
into account their age; sauna temperature; time spent in the sauna.
 Never sleep in a heated sauna!
 The sauna heater is equipped with overheating protection. When
triggered, the protection permanently disconnects the power supply to
the heater. Restart can only be performed by qualified worker after the
stove has cooled down.
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HOW TO USE THE SAUNA PROPERLY
 Take a shower beforehand and dry off your body. Your skin should be
completely dry in order to speed up perspiration in the sauna.
 Do not go to the sauna immediately after a significant physical exertion,
after a large meal, but also do not go to the sauna on an empty stomach.
Do not consume alcohol or narcotics before, during or immediately after
the sauna.
 A suitable temperature in the sauna is between +65°C and +80°C.
 Please use towels for sitting and lying down to maintain hygiene. Make
yourself comfortable, leave your worries behind.
 Sauna bathing is not recommended for people with heart, liver or
kidney disease, nor is it recommended for people with high blood
pressure or for pregnant women.
 If you are ill with a common illness (e.g. flu, fever, cold, etc.), you should
avoid the sauna as well. The hot sauna environment speeds up the
course of the illness and puts a strain on the body. In addition, there is a
risk of spreading germs in the small enclosed space of the sauna - be
considerate of other guests.
 Sauna sessions should consist of 2-3 sauna cycles, each cycle (i.e. time
spent in the sauna) should last approximately 10-15 minutes.
 It is advisable to rest approximately 10 minutes between cycles, in a
room at room temperature.
 You must not get cold while resting.
 After each sauna session, it is important to cool down the body in cold
water, e.g. under the shower or in a creek .
 Stay hydrated before, during and after sauna sessions, e.g. unsweetened
mineral water is suitable.
 Remember that sauna sessions are an individual affair and what is
pleasant for one person may not be pleasant for another.
 We therefore recommend that you set the length of the sauna cycle so
that it is pleasant for you and brings you comfort and relaxation.
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SAUNA OPERATING INSTRUCTIONS
Before using the sauna, please read also the enclosed Safety Instructions
1. Main switch – turning on
Check if the main switch in the box on the wall is turned on. If it is not, lift the cover and turn the switch on by
moving the levers upwards. Return the cover to its original position.
picture 1.

If the electricity meter display lights up, the sauna is ready to use.
2. Turning on the heater

Turn the timer switch to the ”on” section (section A in picture 2; 0–4 hours). The heater starts
heating immediately.
3. Pre-setting Time (timed switch-on)
Turn the timer switch to the ”pre-setting” section (section B in picture 2; 0–8 hours). The heater
starts heating when the timer has turned the switch back to the ”on” section. After this, the
heater will be on for about four hours.
Example: You want to go walking for three hours and have a sauna bath after that. Turn the timer switch to the
"pre-setting" section at number 2. The timer starts. After two hours, the heater starts heating. Because it takes
about one hour for the sauna to be heated, it will be ready for bathing after about three hours, that is, when
you come back from your walk.
4. Setting the Temperature
The purpose of the thermostat (picture 3) is to keep the temperature in the sauna box on a desired level. By
experimenting, you can find the setting that suits you best.
Begin experimenting at the maximum position. If, during bathing, the temperature rises too high, turn the
switch counter-clockwise a little. Note that even a small difference within the maximum section will change the
temperature of the sauna considerably
5. Turning off the heater
The heater switches off, when the timer turns the switch back to zero. You can switch the heater
off at any time by turning the timer switch to zero yourself.
Switch the heater off after bathing. Always check that the heater has switched off and stopped
heating.
6. Lightning
There are two LED lights in the sauna box area, which are controlled by a red switch on the ceiling located on
the left opposite the entrance door.
7. Main switch – turning off
Please turn off the main switch when you have finished the sauna bathing. The electricity meter display will
turn off.
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