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UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 
INFRASAUNA PHOENIX -M 
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Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Prosíme Vás, aby ste si pred jeho používaním pozorne 
prečítali tento manuál. Prosím, odpíšte si sériové číslo saunovej kabíny v prípade, že bude nutné ju 
opravovať, poprípade objednávať náhradné diely.  

 

POZOR!  

Inštaláciu a prípadné opravy musí vykonávať len kvalifikovaný elektrikár. Skontrolujte stav napätia a uistite 
sa, že súhlasí s tým, ktorý je uvedený v tomto užívateľskom manuáli. Skontrolujte, či je zásuvka správne 
uzemnená a pripojená. Používajte len originálne diely. Zásuvku nepoužívajte aj pre iné zariadenia. Pokiaľ 
jednotku nepoužívate, vypnite napájaciu jednotku kabíny. Umiestnite vašu interiérovú infrasaunu na rovnom 
a suchom mieste.  

 

NEBEZPEČENSTVO 

Vykurovacie telesá nesmú byť vystavené styku s vodou. Neinštalujte sprchové hlavice vo vnútri infrakabíny 
ani v blízkosti zásuviek. 

Pokiaľ zakryjete vykurovacie telesá, môže vzniknúť riziko požiaru v dôsledku prehriatia. OHRIEVAČE 
NEZAKRÝVAJTE! Horľavé, alebo mierne horľavé materiály (uteráky...) uchovávajte mimo dosahu 
ohrievača počas celej doby používania.  

Vykurovacieho telesa sa nedotýkajte počas jeho prevádzky ani krátko po jeho používaní. Hrozí riziko 
popálenia.  

Pokiaľ potrebujete vymeniť žiarovky, odpojte kabínu z el. prúdu a nechajte žiarovku riadne vychladnúť. Ak 
je poškodené elektrické pripojenie, zavolajte na jeho výmenu/opravu výrobcu, alebo licencovaného 
elektrikára. Výmenu nevykonávajte sami! 

VÝSTRAHA 

Ak trpíte nejakou chorobou alebo inými zdravotnými problémami, najmä čo sa týka srdcových ochorení, 
alebo poruchami obehovej sústavy, ak užívate lieky, používanie infrasauny konzultujte so svojim lekárom. 
Deti a postihnuté osoby by nemali zostávať v kabíne bez dozoru.  

Počúvajte svoje telo. Pokiaľ sa cítite počas používania sauny nepríjemne, ihneď používanie prerušte 
a konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom. Nikdy nepoužívajte saunu, pokiaľ ste užili alkohol, silné lieky, 
alebo iné omamné látky.  

MODEL Phoenix- M (1-030- 314) 
MATERIÁL Červený kanadský céder 
VÝŠKA 2000 mm 
DĹŽKA 1300 mm 
ŠÍRKA 1020 mm 
NAPÄTIE 230V, 50Hz 
OHRIEVAČE TYP Halogénové infražiariče 

VÝKON 1900W      8,2A 
ZADNÝ PANEL 300W x 3 
PREDNÝ PANEL 300W x 2 
PANEL NA LÝTKA 400W x 1 



 

3 
 

 

SÚČIASTKY 

 

Číslo Meno Počet ks 
1 Podlahový panel (1300x1020x65mm) 1 
2 Zadný panel (1927x1243x43mm) 1 
3 Bočný panel 1 (1927x593x33mm) 1 
4 Bočný panel 2 (1927x593x33mm) 1 
5 Bočné sklo (1896x344x6mm) 2 
6 Predný panel 1 so sklom (1927x344x48mm) 1 
7 Predný panel 2 so sklom (1927x344x48mm) 1 
8 Vrchný panel (1300x1020x65mm) 1 
9 Podporný panel lavice (1202x468x33mm) 1 
10 Vrchný panel lavice 1 
11 Opierka 1 (1200x650x54mn) 1 
12 Opierka 2 (260x650x54mm) 2 
13 Sklenené dvere (1866x592x6mm) 1 
14 Kľučka (vonkajšia, 300x65x45mm a vnútorná 230x65x45mm) 2 
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INŠTRUKCIE NA MONTÁŽ 

Tipy 

Odstráňte obal z výrobku a skontrolujte, či je vaša kabína dodaná kompletná a nepoškodená ešte predtým, 
ako začnete montáž. Na zostavenie kabíny sú potrebné minimálne 2 osoby. Skontrolujte priemery otvorov, 
ktoré sú navŕtané, aby nedošlo k poškodeniu dreva. 

Minimálna výška miestnosti,  v ktorej bude inštalácia vykonávaná je 2120mm.  

 

POTREBNÉ NÁRADIE 
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PREVÁDZKA 

Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky, LED indikátor začne na displeji blikať. Teraz je možné zapnúť 
infračervené ohrievače, svetlá a hudbu.  

1. UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

Stlačením tlačidla zapnete kabínu a ohrievače začnú pracovať. Časový interval je nastavený 

automaticky na 99 minút a teplota vzduchu v saune sa zobrazí na displeji. Opätovným stlačením 
ohrievače vypnete.  

Stlačením tlačidla / /  oddelene nastavíte intenzitu  predného/ zadného/ lýtkového ohrevu od 
100%-0%.  

 

2. NASTAVENIE TEPLOTY  

Horný displej referuje teplotu vzduchu. Stlačením  môžete nastaviť požadovanú teplotu (35°C - 60°C) 
použitím tlačidiel -/+. Keď teplota dosiahne nastavenú teplotu, ohrievače prestanú pracovať. Pokiaľ teplota 
klesne o 4°C, kabína sa začne opäť automaticky nahrievať.  

Prosím, berte na vedomie, že maximálna teplota vzduchu v kabíne môže byť nižšia ako si žiadate. Záleží to 
od vonkajšej teploty okolo sauny.  

3. NASTAVENIE ČASU 

Spodný displej sa vzťahuje na časový horizont. Stlačením môžete nastaviť požadovaný čas  

tlačidlami -/+ (5-90 minút). Po vypršaní časového horizontu sa ohrievače automaticky vypnú.  

4. SVETLO 



 

11 
 

Krátkym stlačením môžete nastaviť ľubovoľnú farbu (celkovo 7 farieb). Dlhým stlačením zapnete 
mód, v ktorom sa budú meniť farby každých 5 sekúnd.  

5. VETRANIE 

Vetrák má 3 módy- automatický, manuálny, zatvorený. Automatický sa objaví vtedy, keď sa zapne 
ohrievanie. V automatickom móde sa vetrák zapne vtedy, keď je v kabíne dosiahnutá požadovaná teplota. 

Stlačením  sa zapne manuálny mód a vetrák sa spustí. Pokiaľ stlačíte tlačidlo ešte raz, vetrák sa zatvorí 
a vypne.  

6. RÁDIO 

Stlačte  aby ste zapli alebo vypli rádio. Nastaviť želanú stanicu môžete stláčaním -/+ a hlasitosť 
tlačidlami . 

 

7. MP3 PREHRÁVAČ 

Stlačte na zapnutie, alebo vypnutie MP3 prehrávača. Aktivujte MP3 prehrávač stlačením a podržaním 

tlačidla  na MP3 prehrávači. Vyberte si preferovaný mód krátkym stláčaním na MP3 
prehrávači. (USB, MMC karta, Bluetooth, FM rádio) 

USB/SD alebo Bluetooth mód: 

Pesničky si môžete vybrať krátkym stlačením  a pridávať hlasitosť dlhým stlačením        

tlačidiel . Tlačidlo  slúži na zastavenie alebo opätovné spustenie. 

FM mód: 

Dlhým stlačením  nájdete stanice automaticky, systém si ich všetky uloží. Zvoliť stanicu si môžete 

krátkym stlačením  . Dlhým stlačením  pridávate alebo uberáte zvuk.  

8. ĎIAĽKOVÉ OVLÁDANIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY 
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SERVISOVANIE 

Inštrukcie na použitie: 

Vypite pred saunovaním aj po ňom dostatočné množstvo vody. 

Do sauny choďte suchý. 

Optimálna teplota v saune je niečo medzi 35°C a 40°C. 

Po saunovaní musí byť sauna vypnutá aspoň 30 minút. 

 

Inštrukcie na udržiavanie sauny: 

Saunovú kabínu očistite bavlnenou utierkou, osušte ju čistým suchým uterákom.  

Očistite sklo čističom okien a mäkkou handričkou.  

Na čistenie ovládacieho panelu nepoužívajte mokrú handru. Odporúčame ju čistiť jemne navlhčenou 
handričkou (ak chcete pridajte trošku jari).  

Na čistenie kabíny nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.  

Každé tri mesiace zaskrutkujte skrutky na lavici. Zabránite tak ich uvoľňovaniu.  

 


