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Szerelési és üzemeltetési 
útmutató 

 
 
 

 
●●● Kedves Vásárlónk! 

 
Gratulálunk a vásárláshoz; a világ újgenerációs szaunájának lett a tulajdonosa! Bízunk benne, hogy 
az elkövetkező években a szauna használatának számos előnyét fogja élvezni. 

 
A szauna első használata előtt gondosan és alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet. Javasoljuk, hogy 
az útmutatót tartsa meg, hogy később is áttekinthesse. 

HELSINKI szauna H60330 



2 
 

●●● TARTALOMJEGYZÉK 

 
Általános műszaki jellemzők ..................................................................................................................................................... 2 

Csomagolás és az egyes panelekre vonatkozó információk ................................................................................................. 2 

Telepítési utasítás .................................................................................................................................................................. 3 

Szerelési útmutató ................................................................................................................................................................. 3 

A szaunafűtés szerelése ........................................................................................................................................................... 7 

Világítás szerelése ................................................................................................................................................................... 9 

A tetőpanel elektromos dobozának csatlakozása ..................................................................................................................... 10 

A kezelőpanel használati útmutatója ...................................................................................................................................... 11 
Gyakran ismételt kérdések .................................................................................................................................................... 12 
Karbantartás ........................................................................................................................................................................ 12 
Szállítás és tárolás ................................................................................................................................................................ 12 

 
 
 
 
 
●●●Általános műszaki jellemzők 

1. A mikroprocesszorok által feldolgozott funkciók 
2. A hőmérséklet 30°C - 60°C között állítható 
3. A tartózkodási idő 0 - 60 perc között állítható 
4. Digitális hőmérséklet-érzékelő 
5. Puha érintőgomb 

 

●●●Csomagolás és az egyes panelekre vonatkozó információk 
 

A szauna 4 dobozból áll: 
KÉRJÜK, KERESSE MEG A DOBOZHOZ TARTOZÓ SZÁMOT. 

PÉLDA: "1/4", "2/4", "3/4" és "4/4". A KARTON CSOMAGOLÁSÁN. AKKOR NAGYON KÖNNYEN 
ÖSSZESZERELHETI A SZETTET. 
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MEGJEGYZÉS: KÉRJÜK, NE KEVERJE ÖSSZE A DOBOZOK TARTALMÁT (A KÜLÖNBÖZŐ DOBOZOK 
ALKATRÉSZEIT NEM SZABAD FELCSERÉLNI). 

 
 

●●●Telepítési utasítás 
 

1) ne csatlakoztasson más készüléket a szaunával együtt a konnektorba. 
2) a szaunát mindig viszonylag vízszintes felületre kell helyezni. 
3) a szauna közelében ne tároljon gyúlékony tárgyakat vagy vegyi anyagokat. 

 
 
●●●Szerelési útmutató 

A szauna összeszereléséhez legalább 2 ember szükséges. 

Kérjük, szerelés előtt olvassa el alaposan az utasítást, majd szerelje fel a szaunát a következő lépések szerint: 

a) A szauna elhelyezése 
Amikor meghatározza a szauna helyét, kérjük, tartsa szem előtt a következőket: 
1. a szauna fő tápkábelének könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. 
2. a helyszínnek egyenletesnek kell lennie. 

 
 

b) A padlólap és a hátoldal összeszerelése 
Fektesse a padlólapot és a hátoldalt száraz padlóra; a területen kerülje a nedvességet. Állítsa a kabin hátoldalát a padlólapon 
kialakított sínbe. Ne feledje megtámasztani a hátoldalt, mert az oldalfalak felszereléséig nem áll meg önmagától. 

 
 

 
 

c) A hátfal és az oldalsó fal szerelése 
Állítsa az oldalfalakat a padlólapon kialakított sínekbe. Igazítsa össze a két panelt, a csatokkal pedig rögzítse egymáshoz. 
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d) A többi oldalfal felállítása 
Állítsa az oldalfalakat a padlólapon kialakított sínekbe. Igazítsa össze a két panelt, a csatokkal pedig rögzítse egymáshoz. 

 

 
e) Az ülőke szerelése 
Csúsztassa le a padlapot úgy, hogy az oldalait a két oldallapon lévő függőleges sínekhez illeszti. 
1. Vigyázzon, hogy ne sértse fel az oldalpaneleket, amikor elhelyezi az ülőke panelét. 

 
 

 
 

 
f) Az alsó ülőke szerelése 
Szerelje be az alját, és vigyázzon, nehogy megkarcolja az oldalsó paneleket. 



5 
 

g) A takarópanel szerelése 
Csavarja fel a takarópanelt a csavarokkal a hátlapra. 

 
 
 
 
 
 
 

h) A szaunafűtés szerelése 
Helyezze a szaunafűtést az alsó ülőkéhez. 

 

i) Az előlap felállítása 
Helyezze az előlapot a süllyesztett területre. Igazítsa a csatokat mindkét oldalsó panellel, és rögzítse a helyükön a csatok 
segítségével. 
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j) A tető rögzítése 
1. Fektesse a tetőt a már összeszerelt panelek tetejére. A tetőlapot úgy kell elhelyezni, hogy a tetőlapon lévő kábelek a bal első 

sarokban helyezkedjenek el. 

2. A kábeleket húzza át a tetőn lévő lyukon. 

3. Igazítsa helyére mind a 4 sarkot, majd óvatosan nyomja rá a tetőt az álló panelekre. 

4. Ügyeljen rá, hogy a kábel ne szoruljon a panelek közé. 
 

 
 
 

k) Tápegység csatlakozások 
A belső fal összes fűtőeleme a falon belül előre be van kábelezve. A tápegység csatlakoztatását a felső panelen végezze el. 

1. Lazítsa meg a csavarokat, és helyezze rá a vezeték végét. Ezután húzza meg a csavarokat. 

2. Győződjön meg róla, hogy minden csatlakozás biztonságos, és zárja le a fedelet. 
 

220 Voltos feszültségnél N a semleges csatlakozó, 
akkor az L1, L2, L3 párhuzamosan 
csatlakoztatható. 
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l) Kezelőpanel csatlakozások 

1. Csavarozza fel a kezelőpanelt a falra. 
L1 L2 és L3 párhuzamos csatlakozás  

 
 

m) A fogantyú felszerelése 
A külső fogantyú felszerelése 

1. Igazítsa a külső kilincset az ajtó külső oldalán lévő 2 lyukhoz, tartsa ferdén az ajtóhoz képest. 

2. Helyezze be a csavart az ajtó belső oldalán található furatba. Csavarozza addig, amíg szorosan illeszkedik. 
 
 
 
●●●A szaunafűtés szerelése 

3. A csavarok kilazítása után vegye le a védőlapot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Az oldalsó panel alján lévő vezetéket vezesse át a lyukon. 
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5. Csatlakoztassa a nullavezetőt, az első vezetéket és a földkábelt a megfelelő helyre. 
 

 

6. A vezetékek csatlakoztatása után helyezze vissza a védőlapot. 
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●●●Világítás szerelése 
1.  Rögzítse a lámpatestet a hátfalhoz. A panel jobb oldalán, a hátoldal felé haladva rögzítjük. Helyezze a sarokhoz 

közel, hogy a fa lámpaburkolat elférjen körülötte. 

 

 

 
2. Vezesse át a vezetéket a felső panelen lévő lyukon, és csatlakoztassa a másik végén a tetőpanelen. 

Ezután rögzítse. 
 

3. Tegye vissza a fedelét, majd rögzítse. 
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4. Csavarozza fel a fa védőrácsot a szerelvény elé. 

●●●A tetőpanel elektromos dobozának csatlakozása   
a) Húzza át a vezérlőpanel összes vezetékét a tetőpanelen keresztül a mennyezeten lévő elektromos dobozba: 

 
 

b) Az alábbi módon csatlakoztasson 3 különböző színű vezetéket a csatlakozókhoz: 
 



11 
 

●●●A kezelőpanel használati útmutatója 
 

 
a) Csatlakoztassa a szaunát egy 110-120 voltos fali konnektorhoz. Ne ossza meg a konnektort más készülékkel! Csatlakoztassa 

a készüléket a konnektorhoz, és a szauna bekapcsolásához használja az ON/OFF kapcsolót. A szaunát ki kell húzni a 
konnektorból, ha nincs használatban. 

 
b) A hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a "Temperature" gombot. Ha a 'Heat' lámpa világít, a 

hőmérséklet-beállítás minden alkalommal, amikor a '+' gombot megnyomja, egy fokkal emelkedik. Ha három másodpercig 
nyomja, a beállítás gyorsabban emelkedik. Ugyanígy csökkentheti a hőmérsékletet a '-' gomb megnyomásával. Miután a 
szauna elérte a kívánt hőmérsékletet, a 'Heat' lámpa kialszik. 

 
c) A belső világítás be- és kikapcsolásához nyomja meg a 'Light' gombot. 

 
d) Ha a szauna túlságosan fülledt, nyissa ki a mennyezeten lévő szellőzőt, vagy nyissa ki az első ajtót. 

 
e) A szaunázás után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. 

 
f) Az idő beállításához nyomja meg a "Function" gombot, amíg az "Time" gomb villog. Nyomja meg a '+' és '-' gombokat az 

időzítő beállításához 5 és 60 perc között. Ha három másodpercig nyomja, az időzítő gyorsabban növekszik. Amikor a 
kijelzőn '05' jelenik meg, az időzítő berreg, majd a gép 5 perc után automatikusan kikapcsol. A szauna-használat 
meghosszabbításához állítsa újra vissza az időzítőt. 

 
a) A belső vezérlő 

Belső vezérlő esetén a kezelési mód megegyezik a külső vezérlőpanelével. Megjegyzés: ha hosszabb ideig nem 
használja a szaunát, kérjük, húzza ki a konnektorból.  

 
 
 

A SZAUNA VEZETÉKÉT DUGJA BE A KONNEKTORBA, ÍGY AZONNAL HASZNÁLHATÓ! 
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●●●Gyakran ismételt kérdések 
 

Figyelem: Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt nekikezd! 
 

1. A kezelőpanel nem működik 
 

 Hibajelenség Leírás Megoldás 

1 A tápellátás kijelzője nem világít. A biztosíték kiégett, 
vagy a készülék nincs 
bedugva. 

Cseréljen biztosítékot, 
vagy dugja be a 
szaunát a konnektorba. 

2 A kezelőpanel gombjai nem 
működnek.  

Húzza ki a szaunát a konnektorból, várjon 1 
percet, majd újra helyezze áram alá.  

2. A szaunafűtés nem működik  

a) Ellenőrizze a vezetékeket, húzza meg őket. Előfordulhat, hogy kilazulnak, és ezért nem kapcsolódnak 
megfelelően.  

 
 

●●●Karbantartás 
 

1. Tisztítás 
 
 

a. Az előlapot nedves törülközővel tisztítsa meg, vagy szükség esetén egy kis mennyiségű meleg vízzel elkevert 
szappannal. A szaunahelyiséget nedves pamut törülközővel mossa át, szárítsa meg tiszta száraz törölközővel. A 
szaunán ne használjon benzolt, alkoholt vagy erős tisztítószereket. 

 
MEGJEGYZÉS: Bármilyen vegyszer, amely károsíthatja a faanyagot, károsítja a szaunát és a fán 
lévő védőréteget. 

 
 

●●●Szállítás és tárolás 
1. A szállítás során kerülje az esőt, havat vagy erős ütközést. 
2. Ne tárolja nedves környezetben. 
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