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TERMÉKISMERTETŐ
Kedves Vásárlónk!
Ön jól választott, hiszen egy professzionális szauna kabin tulajdonosává vált, mely minőségében, megjelenésében és felszereltségében is a legjelentősebb szauna termékek közé sorolható! Az általunk értékesített szauna kabin az Ön igényei szerint kézi munkaerővel került
legyártásra. Munkatársaink gondos, alapos átválogatást követően munkálták meg a skandináv erdőkből érkezett faárukat és kizárólag a minőségileg kifogásolhatatlan alapanyagokat
dolgozták fel és építették be az Ön szauna kabinjába. Tervezéskor a kényelmi, esztétikai és
minőségi szempontok mellett legfontosabb jellemzőként a szauna intelligenciáját helyeztük
előtérbe.
Szaunáink csúcskategóriájú szabályzó egységgel vannak felszerelve, melyek akár egyedi üdvözlő szöveggel, biztonsági PIN kóddal, felfűtést jelző dallamcsengővel, relaxációs hangmodulátorral, Bluetooth kommunikációval, fényterápiával, csillagos égbolttal, de akár a legkifinomultabb hallásúak számára, speciális hangtechnológiával is kérhetők.
A minőség, az esztétika és a természetes alapanyagok felhasználása elengedhetetlenül fontos
számunkra. Éppen ezért minden szauna kabinunk, legyen az finn, dual, vagy infra , ECOSE
hőszigetelővel van ellátva, mely korunk talán egyik legmodernebb hőszigetelő rendszere. Ez
a szigetelés szintetikus anyagoktól mentes , bársonyos tapintású, belélegzésekor nem okoz
semmilyen irritációt. A szigetelés és a belső faszerkezet védelme érdekében páravédő hőtükör
fólia réteget helyezünk a lambéria burkolat alá. A vázszerkezet és a padozatok tartóelemei
gyalult Erdei fenyőből, míg a pad-és lábrácsok Finn Rezgőnyárból, vagy ennek hőkezelt változatából készülnek.
A szauna ajtó és a belső panoráma üvegfelületek 8mm-es, edzett biztonsági üvegből állnak
a kültéri ablakok pedig kétrétegű (6-12-6) edzett üvegekből készülnek. Az ajtót rögzítő pántok szálcsiszolt, vagy fényes felületűek. Az ajtók lehetnek nyitható, vagy toló rendszerűek is.
A szauna kabinok minden esetben biztonsági hővédelemmel vannak ellátva, mely garantálja,
hogy 115°C feletti hőmérséklet esetén azonnal kikapcsolja a készüléket. A hőérzékelő minden
esetben a fülke mennyezetén található.
A belső tér világítása céljából kizárólag energiatakarékos LED technológiát alkalmazunk, mely
lehet hideg,- vagy meleg fehér, illetve színváltós RGB színű is. A világítótestek többnyire a
padozatok alatt, vagy a háttámlák mögötti találhatók. Szaunáink alapfelszereltségéhez tartozik
továbbá 2 db hangszóró is, melyek minden esetben nem látható helyre a padok alá kerülnek.
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A SZAUNA BEÜZEMELÉSE

A szauna indítása előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy a fűtőtest körül nincs-e éghető
anyag! (dézsa, fejtámla, kanál, törölköző, műanyag pohár, stb…)
A legelső indítást megelőzően a szauna köveket langyos vízben mossa le, majd száradást
követően helyezze a kályhába.
A kövek behelyezésekor ügyeljen arra, hogy azok ne zárják el teljesen a meleg levegő útját,
hagyjon helyet annak kiáramlására.
Szauna javasolt üzemideje:

120 perc (60 perc felfűtési idő-, 60 perc szaunázás)

Szauna javasolt hőmérséklete:

85 °C

Infraszauna javasolt üzemideje:

45 perc (szobahőmérséklet alatt +35 perc előfűtéssel)

Infraszauna javasolt hőmérséklete:

60 °C

Az első felfűtés alkalmával hagyja nyitva a kabin ajtaját, hogy a kályhára rakódott por és egyéb
szennyeződések távozni tudjanak a légtérből. Ennek segítségéül a közvetlen környezetben
lévő ablakokat/ajtót nyissa ki.
A beüzemelés alatti időszakban soha ne tartózkodjanak a fülkében!
Az első felfűtési időszak javasolt időtartama:
60 perc Ez idő alatt soha ne hagyja őrizetlenül a szaunát!
A beüzemelési időszak végeztével az ajtót tárja ki és szellőztesse ki a kabint. Amennyiben nem
tapasztalt rendellenességet, a fülke szaunázásra alkalmas. Bármilyen meghibásodás, rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket és hívja munkatársainkat!
A szauna fülke szellőzése gravitációs. A beáramló levegő a szauna ajtaja alatt (2-3 cm), a kiáramló pedig az állítható légszelepen távozik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Amen�nyiben a szauna feletti légtér zárt, úgy abban az esetben az általunk mennyezetre szerelt
légszelepet légcsatornával ki kell vezetni a térből.
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A SZAUNA HASZNÁLATA
A szaunát, legyen az finn, vagy infraszauna, mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja!
Magas vérnyomásúak, szív- és fertőző betegek nem, 14 év alatti gyermekek kizárólag felnőtt
társaságában szaunázhatnak! Ha Önnek bármilyen betegsége van, kérje ki orvosa véleményét!
A szauna indítása előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy a fűtőtest körül nincs e éghető
anyag! (dézsa, fejtámla, kanál, törölköző, műanyag pohár, stb…)
Csukja be az ajtót és nyomja meg a kezelőfelületen látható start gombot. Az indítással
egyidejűleg automatikusan bekapcsol a belső tér világítása is, melyet manuálisan a lámpa ikon
benyomásával akár ki is kapcsolhat.
A számláló elkezdi a visszaszámlálást, a felfűtés elindul.
Normál, beltéri szaunák esetében fali kályhával a felfűtési idő átlagosan 45 perc, míg
toronykályhával való felfűtéssel és nagy üvegfelületekkel rendelkező kabinoknál ez az idő
akár két-háromszor is hosszabb lehet! Infra szaunák szobahőmérsékleten történő használatakor nincs szükség előfűtésre, kültéri működtetés során azonban akár 35-60 perc előfűtés is
javasolt!
Törölköző használata javasolt! A padozatra fektetett törölközővel óvja, védi a padozatot,
higiénikusabbá teszi annak használatát.
Javasoljuk, hogy jelöljön ki kifejezetten szaunázásra használatos papucsot, melyet
a kabin közvetlen környezetében tart, így nem hord be semmilyen szennyeződést a fülkébe.
Az átlagos szaunázási idő 10-15 perc, az ajánlott hőmérséklet pedig 85 °C A szaunázás közti időszakban fogyasszon sok vizet, pihenjen, relaxáljon. Hűsítse magát
langyos, vagy hideg vízben.

VEZÉRLŐ HASZNÁLATA
A kezelőpanelt egy enyhén nedves ruhával tisztítsa meg, majd egy puha ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon semmilyen oldószert, vagy súrolószert a tisztításhoz, mert ezek megsérthetik
a műanyag felületeket. Egyéb karbantartást nem igényel.
1. Biztonsági előírások
Az automata használata előtt kérjük figyelmesen, olvassa el a használati utasítást. Ez fontos
útmutatásokat ad a készülék használatával kapcsolatban, megismerheti beállítási lehetőségeit,
ezáltal megóvja önmagát és megelőzi az automata károsodását.
Amennyiben bármilyen nem várt probléma lépne fel a használat során, kérem, forduljon
az értékesítőhöz.
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2. Rendeltetésszerű használat
A szaunavezérlő készülék a szauna meghatározott időre való indítását, hőmérsékleten
tartását, leállítását, valamint a forgalmi adatok gyűjtését hivatott szolgálni.
Más célú alkalmazásra nem használható.
A készülék gyártója nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek nem rendeltetésszerű
használatból, vagy hibás kezelésből fakadnak.
3. Rendellenes működés
Figyelem! Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztal a használat során áramtalanítsa és a készüléket, és kijavításáig szüntesse meg a készüléknek használatát. A javításhoz
feltétlen vegye igénybe szakember segítségét.
4. Technikai biztonság
A kezelőpanelt minden esetben a kabinon kívül kell felszerelni!
A vezérlőn biztonsági okok miatt semmilyen változtatás nem engedélyezett.
A készülék beüzemelését és esetleges javítását, csak villamos szakember végezheti el!
A gyártó nem tehető felelőssé azon hibákért, amelyet szakszerűtlen üzembe helyezéstől,
vagy üzemeltetésből fakadnak.
A készüléket a következő szabványok figyelembe vételével terveztük:
EN 60335-1:2012+A11+A13 és EN 60335-22-53:2010+A1
A nagyobb érintésvédelmi biztonság érdekében, a tápegység és a vezérlő külön modulként
került kialakításra, így a vezérlő automatában csak törpefeszültségről működik. (Max 20V DC).
A hálózati tápegység elhelyezése a szauna tetején történjen. A két berendezés közötti kommunikáció 4 eres riasztó kábelen keresztül történik.
Hiba esetén, illetve tisztításnál a készüléket válasszuk le az elektromos hálózatról, az alábbiak szerint:
- a tápegységet tápláló hálózati kismegszakítók lekapcsolásával, vagy - a hálózati csavaros
biztosítékok kicsavarásával.
A kezelőpanelt távollétében mindig áramtalanítsa!
A szauna helységet minden indítás előtt ellenőrizni kell, különös tekintettel a fűtőberendezésre
és annak környezetére a fokozott tűzveszély miatt!
5. Hőfok szabályzás
A berendezés biztonsági rendszerrel rendelkezik, az esetleges túlfűtés megakadályozására.
Digitális hőmérsékletszabályozás, a beállított és a kabin tényleges hőmérséklete az LCD kijelzőről
leolvasható.
A készülék finn szauna esetén 115°C, infra szauna vezérlésekor 80°C hőmérséklet alatt automatikusan szabályozza (tartja) a kabin belső hőmérsékletét. E fölött az érték fölött automatikusan
lekapcsolja a fűtést és folyamatos sípszóval jelzi ezt az állapotot. Megszüntetése csak a készülék
kikapcsolásával lehetséges. A funkció mindig működik, ha az automata feszültség alatt van.
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6. Biztonsági rendszer
Ha a szauna belső hőmérséklete bármilyen oknál fogva tovább emelkedik és eléri a 130°Cot, akkor kiolvad a hőbiztosíték, megszakítva a biztonsági jelfogók táplálását, mely így
megszakítja az összes fűtés kör hálózati fáziságának táplálását.
A hőbiztosíték szakadását folyamatos sípoló hang jelzi, megszüntetése csak a készülék
hálózatról történő lekapcsolásával és a hőbiztosíték cseréjével lehetséges. Ez a funkció csak
akkor él, amikor az automata üzemszerűen működik.

LCD SZAUNA - VEZÉRLŐ KEZELÉSE
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Infra Szauna (opcionális)
Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Infra szaunát, vagyis elindítaná a fűtését, ellenőrizze minden alkalommal, hogy a kályha tetején és az infrasugárzók környékén vagy
a közvetlen közelében van-e törölköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.
Az infra szauna bekapcsolásához nyomja meg az Infra gombot (1szer), ekkor az infra felirat
fölött világítani kezd egy narancssárga színű LED, mely jelzi a bekapcsolást. Ez a LED addig
fog világítani amíg be lesz kapcsolva az infraszauna.
Közben a kijelzőn egymást váltogatva fog megjelenni, a Teljesítmény, Időtartam, Kabinhőfok.
Dual szaunáink esetében az infra szaunáink rendelkeznek egy úgynevezett fűtés rásegítéssel, azaz 40 Celsius fokig a finn szaunakályha is bekapcsol és segít a felfűtésben!
1. Idő beállítása
Amikor az Óra gomb feletti narancssárga kis jelzés elkezd világítani, akkor a kijelzőn megjelenik
az Időtartam felirat, alatta lévő sorban pedig látni fogja a beállított szaunázási időt kiírva, pl. 1:29:59
(óra, perc és másodperc alapon), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni a Finn szauna.
A maximálisan beállítható idő: 10 óra.
Amennyiben módosítani szeretne a beállított időn, akkor meg kell nyomni az óra gombot még
egyszer, ekkor a kijelzőn egy kis kurzor jelenik meg a számok előtt és ezután,
a „+” gomb megnyomásával 1-1 perc-el növelni tudja,
a „-” gomb megnyomásával pedig 1-1 perc-el csökkenteni tudja a szaunázási időt.
A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt időtartam gyorsabban változtatható.
Majd az óragomb megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.
2. Teljesítmény állítás
Az Infra sugárzó (fűtőtest) 2 zónás.
Ha már bekapcsolta az Infra szaunát, akkor a kijelzőn megjelenik a Teljesítmény a felső sorban,
az alatta lévő sorban pedig két szám lesz kiírva, (pl.60% és 80%.) az első kétjegyű szám, az 1
zóna teljesítményét jelzi, a második kétjegyű szám pedig a 2 zóna teljesítményét jelzi.
Van lehetősége mindkét zóna teljesítményének a változtatására, ehhez még egyszer nyomja
meg a már bekapcsolt Infra gombot, ekkor kis kurzor fog világítani az első szám mellett,
melynek az értékét a „+” gomb megnyomásával növelni a „-” gomb megnyomásával pedig
csökkenteni lehet, 10%-os léptekkel.
Ha újból megnyomjuk az Infra gombot, akkor a kis kurzor a másik szám mellett fog világítani,
mely a 2. zóna teljesítményét jelzi, melyet szintén 10%-os lépésekkel tud növelni vagy csökkenteni, a „+” vagy a „-” gomb megnyomásával.
Mindkét zónát max. 100%-ra lehet állítani.
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3. Hőfok beállítása
Amikor megnyomja a hőfok gombot, akkor világítani fog a kis narancssárga kör a hőfok gomb
felett és a kijelzőn megjelenik a Kabinhőfok felirat.
Az alatta lévő sorban két szám lesz, pl.23 °C és 80°C.
Az első szám az aktuális kabin hőfokot jelzi, a második szám pedig a beállított hőfokot.
Amennyiben módosítani szeretne a beállított hőfokon, akkor, nyomja meg még egyszer
a hőfok gombot és a kijelzőn megjelenik egy kis kurzor a második szám mellett, ekkor
a „+” gomb megnyomásával 1ºC-al tudja növelni,
a „-” gomb megnyomásával pedig 1ºC-al tudja csökkenteni a beállítani kívánt hőfokot.
A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt hőmérséklet gyorsabban beállítható.
A maximális hőfok 80ºC.
4. Stop gomb
A stop gombbal bármikor leállíthatja a szauna működését az üzemidő alatt. A szauna automatikusan kikapcsolódik és az infra gomb felett sem fog tovább világítani a kis narancssárga LED.
Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid melódia is jelezni fogja a szaunázási
idő végét, illetve a világítást is megszakítja egy másodpercre. A ventilátor is bekapcsolódik
és elkezdődik a szauna szellőztetése, amennyiben ezek a funkciók nem lettek letiltva.
Finn szauna
Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Finn szaunát, vagyis elindítaná a kályha fűtését, ellenőrizze minden alkalommal, hogy a kályha tetején vagy a közvetlen közelében van-e
törölköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.
Az Finn szauna bekapcsolásához nyomja meg az Finn gombot (1szer), ekkor a Finn felirat fölött
világítani kezd egy narancssárga színű LED, mely jelzi a bekapcsolást. Ez a LED addig fog
világítani amíg be lesz kapcsolva az Finn szauna.
1. Idő beállítása
Amikor az Óra gomb feletti narancssárga kis jelzés elkezd világítani, akkor a kijelzőn megjelenik az Időtartam felirat, alatta lévő sorban pedig látni fogja a beállított szaunázási időt kiírva,
pl. 1:29:59 (óra, perc és másodperc alapon), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni az
Finn szauna
A maximálisan beállítható idő: 10 óra.
Amennyiben módosítani szeretne a beállított időn, akkor meg kell nyomni az óra gombot még
egyszer, ekkor a kijelzőn egy kis kurzor jelenik meg a számok előtt és ezután,
a „+” gomb megnyomásával 1-1 perc-el növelni tudja,
a „-” gomb megnyomásával pedig 1-1 perc-el csökkenteni tudja a szaunázási időt.
A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt időtartam gyorsabban változtatható.
Majd az óragomb megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.
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2. Hőfok beállítása
Amikor megnyomja a hőfok gombot, akkor világítani fog a kis narancssárga kör a hőfok gomb
felett és a kijelzőn megjelenik a Kabinhőfok felirat.
Az alatta lévő sorban két szám lesz, pl.23 °C és 80°C .
Az első szám az aktuális kabin hőfokot jelzi, a második szám pedig a beállított hőfokot.
Amennyiben módosítani szeretne a beállított hőfokon, akkor, nyomja meg még egyszer a
hőfok gombot és a kijelzőn megjelenik egy kis kurzor a második szám mellett, ekkor
a „+” gomb megnyomásával 1ºC-al tudja növelni,
a „-” gomb megnyomásával pedig 1ºC-al tudja csökkenteni a beállítani kívánt hőfokot.
A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt hőmérséklet gyorsabban beállítható.
A hőfok gomb újbóli megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.
A maximális hőfok 100ºC.
3. Stop gomb
A stop gombbal bármikor leállíthatja a szauna működését az üzemidő alatt. A szauna automatikusan kikapcsolódik és az infra gomb felett sem fog tovább világítani a kis narancssárga led
Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid melódia is jelezni fogja a szaunázási
idő végét, illetve a világítást is megszakítja egy másodpercre. A ventilátor is bekapcsolódik és
elkezdődik a szauna szellőztetése, amennyiben ezek a funkciók nem lettek letiltva.
Bio szauna (opcionális)
Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Bio szaunát, vagyis elindítaná a kályha fűtését,
ellenőrizze minden alkalommal, hogy a kályha tetején vagy a közvetlen közelében van-e
törölköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.
A Bio szauna bekapcsolásához nyomja meg a Bio gombot (1szer), ekkor az Bio felirat fölött
világítani kezd egy narancssárga színű LED, mely jelzi a bekapcsolást. Ez a LED addig fog
világítani amíg be lesz kapcsolva a Bio szauna.
1. Az idő beállítása
Amikor az Óra gomb feletti narancssárga kis jelzés elkezd világítani, akkor a kijelzőn megjelenik az Időtartam felirat, alatta lévő sorban pedig látni fogja a beállított szaunázási időt kiírva,
pl. 1:29:59 (óra, perc és másodperc alapon), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni
a Finn szauna.
A maximálisan beállítható idő: 10 óra.
Amennyiben módosítani szeretne a beállított időn, akkor meg kell nyomni az óra gombot még
egyszer, ekkor a kijelzőn egy kis kurzor jelenik meg a számok előtt és ezután,
a „+” gomb megnyomásával 1-1 perc-el növelni tudja,
a „-” gomb megnyomásával pedig 1-1 perc-el csökkenteni tudja a szaunázási időt.
A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt időtartam gyorsabban változtatható
Majd az óragomb megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.
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2. Pára gomb
Ha megnyomja a pára gombot, akkor a gomb fölött elkezd világítani egy narancssárga színű
led. A kijelzőn pedig megjelenik a Gőz felirat, alatta pedig 2 szám lesz látható. Az első szám
mutatja a kabinban jelenleg mért pára értékét, pl. 40%,
A második szám pedig a kívánt páratartalom értéket mutatja, mely állítható. Ha még egyszer
megnyomja a pára gombot, akkor a kis kurzor a második szám mellett elkezd villogni és
ekkor a „+” vagy „-” gomb megnyomásával tudja 5%-os léptekkel növelni vagy csökkenteni,
beállítani a kívánt páratartalom értéket. Ezután a páragomb újbóli megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.
3. Hőfok beállítása
Amikor megnyomja a hőfok gombot, akkor világítani fog a kis narancssárga kör a hőfok
gomb felett és a kijelzőn megjelenik a Kabinhőfok felirat.
Az alatta lévő sorban két szám lesz, pl. 23°C és 80°C
Az első szám az aktuális kabin hőfokot jelzi, a második szám pedig a beállított hőfokot.
Amennyiben módosítani szeretne a beállított hőfokon, akkor, nyomja meg még egyszer
a hőfok gombot és a kijelzőn megjelenik egy kis kurzor a második szám mellett, ekkor
a „+” gomb megnyomásával 1ºC-al tudja növelni,
a „-” gomb megnyomásával pedig 1ºC-al tudja csökkenteni a beállítani kívánt hőfokot.
A „+” vagy „-” gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt hőmérséklet gyorsabban beállítható.
A hőfok gomb újbóli megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.
A maximális hőfok 100ºC.
4. Stop gomb
A stop gombbal hosszabb megnyomásával bármikor leállíthatja a szauna működését
az üzemidő alatt. A szauna automatikusan kikapcsolódik és az Bio gomb felett sem fog
tovább világítani a kis narancssárga led.
Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid melódia is jelezni fogja a szaunázási
idő végét, illetve a világítást is megszakítja egy másodpercre. A ventilátor is bekapcsolódik
és elkezdődik a szauna szellőztetése, amennyiben ezek a funkciók nem lettek letiltva.
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VILÁGÍTÁS - BLUETOOTH - VENTILLÁTOR - MENÜ
1. Világítás
A világítás gombbal 2 zónát tud kapcsolgatni.
- ha 1 szer nyomja meg a világítás gombot, akkor bekapcsolja a belső világítást,
- ha 2 szer nyomja meg a világítás gombot, akkor bekapcsolja hangulatvilágítást,
- ha ismét megnyomja a világítás gombot akkor bekapcsolja mindkét világítást,
- ha 4 szer nyomja meg a világítás gombot, akkor mindkét világítást kikapcsolja.
A világításnál a kijelzőn nem jelenik meg semmi, mert a szaunában látja, hogy milyen világítás
van be / kikapcsolva.
Amennyiben bármelyik világítás be van kapcsolva akkor az izzó ikon felett világít a kis narancssárga jelzés.
2. Bluetooth
Szaunáink 1db Bluetooth jeladóval, páraálló hangszórókkal és speciális erősítő rendszerrel
vannak felszerelve.
A Bluetooth kommunikáció a szauna indításával egyidejűleg jön létre.
Amennyiben, csak a zenét szeretné hallgatni, a MENÜ gomb egyszeri megnyomásával
hozhatja létre a kapcsolatot.
A Bluetotth gomb ismételt megnyomásával kikapcsolja a jeladót, megszűnik a kommunikáció.
FONTOS: Bluetooth kapcsolat kizárólag abban az esetben jöhet létre, amennyiben a szauna
kezelőpanel bekapcsolt állapotban van, illetve az Ön Bluetooth eszközén a Bluetooth funkció
be van kapcsolva! A hangerő szabályozását Bluetooth készülékén tudja szabályozni.
3. Ventilátor (opcionális)
A ventilátort, a ventilátor gombbal a szauna üzemidején kívül ill. az üzemidő alatt is bármikor,
be / ki lehet kapcsolni.
Ha be van kapcsolva a ventilátor akkor világít a ventilátor gomb felett a narancssárga led.
A ventilátor 15 percig szellőzteti ki a szaunát. Ha rövidebb ideig szeretné szellőztetni,
akkor a ventilátor gombot megnyomja és kikapcsolja a szellőztetést.
4. Menü
Amikor ki van kapcsolva az Infra/ Finn/ Bioszauna, akkor tud belépni a menübe, a menü gomb
hosszabb megnyomásával.
A menüben nyelv választásra, valamint különböző beállításokra és előprogramozásra van lehetősége.
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A kijelzőn 4 nyelv lesz kiírva, melyből választani tud.
A „+” vagy „-” gomb megnyomásával tud lépegetni egyik nyelvtől a másikig majd
a menü gomb megnyomásával kiválasztja a kívánt nyelvet.
Ezután a kiválasztott nyelven megjelenik a kijelzőn:
A) Beállítások
B) Előprogramozás
Itt is a „+” vagy „-” gomb nyomásával tudunk lépkedni, majd a menü gomb megnyomásával
véglegesítjük a választásunkat.
A Beállításokban be tudja állítani, hogy a szauna üzemidejének a végén, milyen jelzés legyen.
Hang vagy fény jelzés, mindkettő vagy egyik sem, ekkor a letiltást kell választani.
Itt is a „+” vagy „-” gomb megnyomásával lehet lépkedni, majd a menü gomb megnyomásával kiválasztani a kívánt jelzést.
A „-” gomb megnyomásával tud tovább lépni, ekkor a kijelzőn megjelenik a
Dátum beállítás
2020.02.16
Ha változtatni szeretne a dátumon, akkor a menü gomb megnyomásával tud lépkedni, év,
hónap, nap között és a „+” vagy „-” gomb megnyomásával tudja növelni vagy csökkenteni
a számokat.
A „-” gomb megnyomásával, a kijelzőn megjelenik az
Óra beállítás
18:22:05
Ha a pontos időt szeretné beállítani, akkor itt is a menü gomb megnyomásával tud lépkedni
az óra, perc, másodperc között és a „+” vagy „-” gomb megnyomásával pedig növelni vagy
csökkenteni tudja a számokat.
A „-” gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a Kilép szó utána a menü gomb hosszabb
megnyomásával tud kilépni a programból.
Figyelem! Ellenőrizze, hogy a bekapcsolási idő leteltével, a szellőztetés és a kályha manuális kikapcsolását követően a vezérlőegység lekapcsolta-e a kályha áramellátását.
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TERMÉKISMERTETŐ
TOUCH
SZAUNA - VEZÉRLŐ KEZELÉSE

Az ujjhegyével nyomja meg (érintse meg a képernyőt)
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Az infra szauna bekapcsolásához érintse meg az ujjával
az Infra gombot egyszer, ekkor az Infra felirat narancssárga színű lesz, mely jelzi a bekapcsolást. Az Infra
gomb addig lesz narancssárga, az infraszauna működésben van.

A finn szauna bekapcsolásához érintse meg az ujjával
a Finn gombot egyszer, ekkor a Finn felirat narancssárga színű lesz, mely jelzi a bekapcsolást. A Finn gomb
addig lesz narancssárga, amíg a finn szauna működésben van.

A bioszauna bekapcsolásához érintse meg az ujjával a
Bio gombot egyszer, ekkor a Bio felirat narancssárga
színű lesz, mely jelzi a bekapcsolást. A Bio gomb addig
lesz narancssárga, amíg a bioszauna működésben van.
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Idő beállítása
A kijelzőn az óra ikon alatt láthatunk egy időtartamot kiírva, ez mutatja a beállított szaunázási
időt, pl. 1:29:59 (óra, perc, másodperc), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni az infra-,
finn vagy bioszauna.
Amennyiben módosítani szeretne a beállított időn, akkor az óra ikon alatt meg kell érintenie
az órát vagy percet mutató kétjegyű számot, így tudja kiválasztani a módosítani kívánt értéket.
A kijelzőn megjelenő számsor billentyűzeten tudja beírni a kívánt értéket, melyet az OK gomb
megnyomásával rögzít.
Pl:
- ha 01 órát, 02 órára szeretné módosítani, akkor miután kijelölte, az ujjával megnyomta
a 01, mely ekkor a kijelzőn keretben lesz kijelölve, ezután a számsoron megérinti a 2-es
számot, majd az OK gomb megérintésével véglegesíti a módosítást.
- ha 45 percet, szeretne módosítani 25 percre, akkor az ujjával megérinti 45, mely ekkor a
kijelzőn keretben ki lesz jelölve, ezután a számsoron, megérinti a 2 és 5 számot, majd az
OK gombbal véglegesíti a módosítást.
A bck gomb megérintésével a számsoron, tud törölni.
Hőfok
A kijelzőn a hőfok ikon mellett, egy sárga színű számot lát, mely a szauna beállított, kívánt
hőfokát mutatja. Az alatta lévő piros szám a szaunakabin jelenlegi mért hőfokát írja ki.
Hőfok módosítása
Megérinti a sárga színű számot, mely ekkor a kijelzőn keretben lesz kijelölve, és a megjelent
számsoron beírja a kívánt értéket, pl.65, majd az OK gomb érintésével véglegesíti.
2 zónás teljesítmény állítása, (csak az Infra szaunánál)
Az infra ikon mellett két szám jelenik meg. A felső szám az 1. zónát mutatja, az alatta lévő
szám a 2. zónát jelzi, mindkét szám módosítható. Maximum: 100%-ra állítható mindkét zóna.
Ha módosítani szeretné, akkor meg kell érinteni ezt a mezőt, és a számsoron beírja a kívánt
számot, pl. 70, ezután az OK gomb érintésével kijelöli az alsó értéket, mely szintén felülírható,
majd az OK gombbal véglegesíti. 10%-os lépésekkel tudunk, felfelé vagy lefelé módosítani.
A Páratartalom beállítása (csak a bio szaunánál)
A pára ikon melletti, piros szám mutatja, a szauna páratartalmát.
A bio szaunánál a sárga színű szám jelzi a beállított páratartalmat, mely megnyomva
módosítható a számsor segítségével.
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VILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA A SZAUNÁBAN
4 -féle világítás közül tud választani:
a világítás gomb megérintésével bekapcsolja a szauna belső
világítását

a hangulatvilágítás gomb megérintésével bekapcsolja a hangulatvilágítást

a csillagos égbolt gomb
megérintésével bekapcsolja
a csillagos égbolt világítást

a sófal gomb megérintésével
bekapcsolja a sófal világítást

a bluetooth gomb megérintésével a bluetooth hangszórókat
kapcsolhatja be
Akár mind a 4-féle világítást is be tudja egyszerre kapcsolni, a megérintett világítási gomb
narancssárga színű lesz, ezzel jelzve a bekapcsolást.

Ventilátor
A ventilátort a ventilátor gombbal a szauna üzem idején kívül ill. üzem közben
bármikor be / ki lehet kapcsolni.
Ha megérinti a ventilátor gombot, akkor narancssárga színű lesz, így jelezve a bekapcsolást.
A ventilátor 15 percen keresztül szellőzteti a szaunát.
Ha rövidebb ideig szeretné szellőztetni, akkor a ventilátor gomb megérintésével kikapcsolhatja
a szellőztetést.

A szauna előtér fűtés állítása (kültéri szauna esetében)
A fűtés ikon mellett két hőfok lesz kiírva. A sárga színű jelzi a beállított hőfokot, mely
módosítható a számsor segítségével. Az alsó piros színű szám az előtérben mért hőmérsékletet mutatja.
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Fűtés gomb
A fűtés gomb megnyomásával tudja be/ki kapcsolni a szauna előtér fűtését. Bekapcsolt állapotban a kívánt fűtési hőmérsékletet tudja beállítani (max. 30°C), kikapcsolt állapotban a temperálási hőmérsékletet tudja beállítani. Javasolt állandó hőmérséklet 18-20 Fok. ( a szauna
ajtaját szaunázást követően nyissa ki!)
STOP gomb
A stop gombbal bármikor leállíthatja a szauna működését az üzemidő alatt is.
A szauna automatikusan kikapcsolódik és az infra / finn vagy bio gomb tovább nem lesz
narancssárga színű, ez is a kikapcsolást jelzi, viszont a Stop narancssárga színű lesz.
Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid hangjelzés is jelezi a szaunázási
idő végét.
A stop gomb megérintése után, a kijelzőn megjelenik a tényleges hőfok és páratartalom érték
(piros színű számok).
Kijelző beállítás
A világítás gombok felett van a fejléc itt írja ki a szauna gyártó nevét.
Ha a fejlécet megnyomjuk és nyoma tartjuk ~3s-ig, a következő lesz látható:
Érintéssel ki lehet jelölni, milyen világítás, illetve milyen kályha (vagy infra sugárzó) van
beépítve a szaunába. Kilépni az „Exit” gomb
érintésével lehet. Ezt követően a fő képernyőn
csak a beépített funkciók fognak megjelenni.
A szauna aktiválása
Az „Aktivate” gomb érintését követően be kell
írnia 12 számjegyű aktiválási kódot melyet
szükség esetén az értékesítőtől kell kérnie.
A „Send” felirat érintésével, kell elküldeni
(elfogadtatni a hardverral).
Figyelem! Mindenképpen ellenőrizze, hogy
a szaunázási idő végén, a kályha manuális kikapcsolását követően a vezérlőpanel
lekapcsolta-e a kályha áramellátását.
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AZ RGB SZÍNTERÁPIÁS MODUL HASZNÁLATA
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Az RGB modul megvásárlásával, lehetősége van a színterápia beállítására is a szaunában.
A színek gyógyító hatással vannak testünkre és lelkünkre, és ezáltal növelik a szaunázás
jótékony hatását.
Az RGB (red, green, blue) színterápiás modul segítségével 3 alapszín (piros, zöld, kék) közül választhat, illetve e 3 színt keverhet egymással tetszése szerint, hogy kiválassza az Ön számára
legkellemesebb színt, s ezáltal színes környezetet teremtsen a szaunázás közben.
Az érintőlépernyős előlapon vagy a telefonos applikációban, amikor megnyomja a hangulatvilágítás gombot, akkor megjelenik az RGB színterápiás modul a képernyőn.
A 3 színes csík (piros, zöld, kék) állításával tudja beállítani a kívánt színt, melyet azM1 vagy M2,
gomb megnyomásával lehet memorizálni. Kétfajta színkombináció memorizálására van lehetősége.
Ezen kívül, 8 különböző színprogramból is tud választani.
P1 – a szivárvány színei

P5 – levendula lila

P2 – a napfelkelte színei

P6 – tenger kék

P3 – a tavasz színei

P7 – ciklámen

P4 – az ősz színei

P8 – vörös, piros árnyalatai

A kiválasztott gomb megnyomásával, a szaunában megjelennek az adott színárnyalatok,
egyes színek energiával töltenek fel, míg mások megnyugtatnak, ellazítanak. A színterápia alkalmazása jótékony hatással van az érzelmi állapotra és még kellemesebbé teszi
a szaunázási élményt.
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APP SZAUNA - VEZÉRLŐ MŰKÖDÉSE
Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Infra/Finn/Bio szaunát, vagyis elindítaná a kályha
fűtését, mindig ellenőrizze, hogy a kályha tetején vagy a közvetlen közelében van-e
törölköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.
Köszönjük, hogy megvásárolta a telefonos applikációs szauna vezérlőnket,
jó döntést hozott!
Szaunája beüzemelését követően a következőképpen tudja telepiteni az applikációt a telefonjára
Először le kell töltenie a Google play áruház-ból vagy az App store-ból a „Sauna Controller”
telefonos applikációt, majd telepítenie kell a telefonjára.
1. Beállítás (Settings):
Ebben az üzemmódban a telefonos applikációval csak a szauna közeléből lehet
vezérelni a szaunát.
Figyelem! A szauna WI-Fi hálózata egy teljesen független, 2.4 GHz-es router
segítségével érhető el!
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1.1 Conn (connecting) fül csatlakozási beállítások.
1.1.1 Lokális hálózatra való csatlakoztatás
Telefonján, vagy bármilyen okos készülékén a Beállítások/Wi-Fi menüpontban keresse meg
a szauna WI-FI hálózatát. Fontos: A telefonról történő vezérléshez minden esetben csatlakozzon rá a szauna Wi-Fi hálózatára!
Figyelem! A Wi-Fi hálózat teljesen független, 2.4 GHz-es router segítségével érhető el!
Ha a Scan network feliratot megérinti, ekkor az applikáció végig szkenneli a hálózatot,
(ezért fontos, hogy a szauna és a telefon ugyanarra a hálózatra legyenek csatlakoztatva).
A Scan network felirat alatt egy narancssárga csík jelzi a szkennelést, mely kb. 1 percig tart.
A megjelenő ablak mutatja a hálózaton lévő szaunákat.

A képernyőn megjelenő password felirat alá,
kell beírnia a jelszót (alap esetben): sauna1234,
majd a connect local felirat megérintésével csatlakozik a szaunájára.
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1.1.2 Csatlakoztatás a felhőn (cloud) keresztül
Ha a szaunáját távolról vagy mobil internetről is szeretné vezérelni akkor a felhőn keresztül kell csatlakoztatni. Figyelem! A Wi-Fi hálózat teljesen független, 2.4 GHz-es router segítségével érhető el!
Ha a szauna csatlakoztatva van a felhőre, akkor az applikációt is a felhőre kell beállítani.
Ha a szauna (vagyis a szauna WIFI vagy LAN modulja) még nincs a felhőre csatlakoztatva,
akkor először azt kell megtenni (Net fül).
Beírjuk a képen látható URL címet (saunacontroller.cloud:30000), a jelszavunkat (alapesetben
sauna1234), és a szaunánk azonosítóját (a Wifi vagy LAN modul fedelében lévő címkén található).
A Connect cloud felirat érintésével tudja csatlakoztatni az applikációt a szaunájára.
1.3 Net fül érintésével tudja a szauna hálózatát beállítani, illetve aktiválni a hardvert
1.3.1 A szauna hálózati beállítása

1. ábra

2. ábra

1.3.2 „Hardware settings” gomb érintésével megnyílik a böngésző és a hardver speciális beállításait lehet elvégezni (wifi hálózatra való csatlakozást, IP cím beállítást stb.). Csak hozzáértő
szakembernek ajánlott, ha valamit nagyon elállítanak, a modulban (WIFI, LAN) található pici gomb
hosszú megnyomásával állítható vissza alapállapotba.
1.3.3 A szauna aktiválása „Send activation key”
A „send activation key” felirat alá kell beírnia egy 12 számjegyű aktiválási kódot melyet
az értékesítőtől kell kérnie szükség esetén.
A „Send” felirat érintésével, kell elküldeni (elfogadtatni a hardverral).
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Itt tudja beállítani szaunája hardverét (WIFI vagy LAN modul),
hogy „local”vagy „cloud”módban működjön.„Cloud”módban
csak akkor fog tudni működni, ha a szauna csatlakoztatva van
az otthoni hálózatra és van internet elérhetőség.
Ha „local” módban van csatlakoztatva szaunája hardverja,
akkor a „cloud” felirat lesz látható, melynek megérintésével
lehet „cloud” módra váltani (1. ábra).
Ezután Cloud fül lesz aktív (2. ábra). A kiírt
domain nevet el tudja fogadni a SET Domain and
Connect to Cloud felirat érintésével. Ezzel az érintéssel
a szaunája hardverja utasítást kapott a felhőhöz való csatlakozásra (kb. fél percig tart a csatlakozás).
Ha „cloud” módban van csatlakoztatva szaunája hardvere,
akkor a következő fog megjelenni.
Itt tudja konfigurálni az applikáció kezelő felületét. Ki tudja választani a szauna típusát és a beépített világításokat,
ventilátort.
A Local gomb megnyomásával lehet, átkapcsolni a hardvert
„local” módba (kb. 30s).
1.4 Az App fül érintését követően tudja az applikációt konfigurálni
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2. A szauna vezérlése
Infra szauna bekapcsolása

Érintse meg az ujjbegyével az infra
gombot, ekkor narancssárga színű lesz, ami azt jelenti, hogy bekapcsolta az Infra szaunáját. Az infra gomb felett két százalékot fog látni, melyek
utalnak az infra szauna két zónás működésére.
Ha a felső számot megérinti, akkor megjelenik egy görgető sáv, melyen ki tudja választani,
hogy 0% és 100% között hány százalékos legyen az 1. zóna teljesítménye.
Görgetni kell a sávot, majd a kívánt értéknél, (amely világít), el kell engedni, és akkor
ez az érték lesz rögzítve. Ha az alsó számot érinti meg, akkor ugyanezzel a módszerrel
a 2. zóna teljesítményét tudja kiválasztani. Pl: 70% vagy 50%.

24

Finn szauna bekapcsolása

Bio szauna bekapcsolása

Érintse meg az ujjbegyével
a Finn gombot,

Érintse meg az ujjbegyével
a Bio gombot,

a Finn gomb ekkor narancssárga színű lesz, így jelezve,hogy
bekapcsolta a finn szaunát.

a Bio gomb ekkor narancssárga
színű lesz, így jelezve, hogy
bekapcsolta a bioszaunát.

A Stop

gombbal lehet kikapcsolni a szaunákat.
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Az óra ikon

mellett tudja beállítani, hogy mennyi ideig üzemeljen a szauna (óra, perc).

Ha megérint két számot (óra, perc), akkor egyesével tudja görgetni a számokat, majd a kiválasztott számnál, (amikor világít) a kijelző elengedésével tudja rögziteni, beállitani a kivánt
értéket.
A hőfok ikon

mellett két hőmérséklet lesz kiírva, pl. 50°C (sárga), 25°C (piros).

A piros színű értéken nem tud állítani, ez a mért kabinhőfok.
A sárga színű értéken lehet állítani, érintős, görgetős módon, a kiválasztott számnál elengeve
a kijelzőt, (így tudja beállítani a kívánt hőfokot a szaunában).
A páratartalom ikon

mellett piros színű szám a szaunában

lévő, mért páratartalom százalékát jelzi. Ezen az infra-és finn szauna működésekor nem tud
módosítani. A páratartalom csak a Bio szauna működése esetében állítható.
Világítás 4 -féle világítást tud kapcsolni:
- a „villanyégő” gomb érintésével a szauna belső világítását tudja be/ki kapcsolni

- a „színes” gomb érintésével a hangulatvilágítást tudja be/ki kapcsolni

- a „csillagos” gomb érintésével, a csillagos égbolt világítást kapcsolja

- a „sófal” gomb érintésével, a sófal világítást lehet kapcsolni

- a ”ventilátor” gomb érintésével a szauna szellőztetését tudja elindítani/megállítani

A ventilátort a szauna működése közben is be/ki lehet kapcsolni. Amikor megérinti a ventilátor
gombot, akkor narancssárga színű lesz, mely jelzi, hogy bekapcsolta.
A szauna üzem idejének végén automatikusan bekapcsolódik és 15 percig működik a szellőztetés, ha nem volt másképp beállítva. Azonban, ha megérinti a ventilátor gombot, akkor
korábban le tudja állítani a szellőztetést.
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Szauna előtér fűtése
Amennyiben az Infra/Finn vagy Bio szaunája egy kültéri kis házban van, így lehetősége van,
a helység előtérének a fűtésére is. Javasolt állandó hőmérséklet 18-20 fok. ( A szauna ajtaját
szaunázást követően nyissa ki!)
- a „fűtés” gomb érintésével, lehet kapcsolni

A gomb felett kiírt hőmérsékletek:
-piros a mért érték
-a narancs színű a beállított

Ha megérintjük a narancs színű értéket (beállított érték), előugrik a görgő aminek segítségével
be tudunk állítani egy új értéket.
A fűtés gomb 2 állású, kikapcsolt (szürke színű) állapotban, a „temperálási” állapotban
van (célszerű egy alacsonyabb hőmérséklete beállítani, hogy ne fagyjon szét a vízvezeték),
ha megérintjük a gombot átkapcsoljuk „fűtés” állapotba.

KARBANTARTÁS TISZTÍTÁS
A szaunázás végét követően az ajtót hagyjuk nyitva, ezzel elősegítjük a kabin száradását!
(3-6h) A lábrácsokat vegyük ki a kabinból, állítsuk az oldalukra és helyezzük a fülkén kívül. A
padlózatot mossuk fel.
A kabint a fa összeszáradásának megelőzése szempontjából legalább 2 hetente indítsuk el és
párásítsuk, azaz locsoljunk vizet a kövekre. Ezzel pótoljuk a fa nedvesség tartalmát.
A padokat, lábrácsokat enyhén nedves, vegyszermentes szivaccsal takaríthatjuk. Jelentősebb
szennyeződések esetén speciális tisztító, fertőtlenítő szert is használhatunk. (érdeklődjön
munkatársunknál)
BIO pácolt felület esetében semmilyen vegyszert ne használjunk!
A lábrácsok és a padozatok erősebb szennyeződéseit legvégső esetben 120-as csiszolópapírral tudjuk újjá varázsolni. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy valamennyi felületet egységesen csiszoljon meg, különben a felületek színeiben eltérés lesz tapasztalható. (vegye igénybe
szakember segítségét, keress munkatársunkat)
A köveket, használattól függően ajánlott 2 évente cserélni. Az elhasználódott kövek, megrepedezhetnek, balesetveszélyesek!
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Javasolt a fülkék éves elektromos felülvizsgálata! Zuhanyzóval rendelkező szaunák esetén
gondoskodjon a zuhanyzó téliesítéséről! A lehulló falevelek eltömíthetik az ereszcsatorna rendszert, javasolt felügyelni a lefolyókat, szükség esetén megtisztítani azt! Annak
ellenére, hogy az épületeink vízvezetékei elektromos fűtéssel védettek, javasoljuk, hogy
gondoskodjanak a rendszer téliesítéséről! Még a fagy beállta előtt engedje le a vizet
a rendszerből, szerelje le a zuhanyfej flexibilis csövét, a vízóraaknát takarja le megfelelő
szigetelő anyaggal, majd zárja el a csapot.
Tekintettel arra, hogy épületeink alacsony lejtésűek, szíveskedjenek felügyelni hóesést követően a tetőre lehullott hó mennyiségét, szükség esetén eltávolítani azt! A külső festett felületeket
a rendkívül erős UV sugárzásnak köszönhetően kötelező évente legalább egyszer felületkezelni.
Az általunk használt anyag: Milesi vékonylazúr (a megfelelő színkódot a Simon Wellness applikáció Termékinformáció menüpontjában találja)
A kültéri szaunaházak belső hőmérsékletét legalább 20 Celsius fokon kérjük tartani

HIBÁK, HIBAJELZÉSEK
Abban a pillanatban amikor feszültség alá helyezzük a szauna vezérlőt, az előlapon meg fog
jelenni az előlap verzió száma (pl. TE1.3) kapcsoló egység verzió száma (pl.KT71) ~1s-ig fogja
kiírni utána megjelenik a kezdő képernyő.
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Ha a kezelőn megjelenik a következő hibaüzenet „Temperature Sensor Error!”

az jelenti, hogy meghibásodott a hőszenzor
vagy a hőbiztosíték kiolvadt a nagy hőmérséklet miatt. Vagy valahol megsérült a vezeték a hőszenzor és a kapcsoló egység között.

Ha a kezelőn megjelenik a „Connection Error!” hibaüzenet

az a azt jelenti, hogy a kezelő és a kapcsoló
egység nem tudnak kommunikálni, a vezeték
meghibásodása vagy az előlap vagy kapcsoló egység vagy valamelyik csatlakoztatott
egység (WiFi, LAN modul, Gőz szenzor) okozhatja a hibát.

Ha a kezelőn megjelenik a „Steam Sensor
Error!”

gőz szenzor a hibás vagy nincs bekötve

Ha az előlapon nincs semmilyen jelzés illetve
a kapcsoló egységben nem világít a piros
3mm-es LED

valószínű, hogy nem kap áramot a kapcsoló egység vagy kiolvad a 100mA-es üveg
biztosíték -Ha a kiegészítők nem működnek
(világítás, ventilátor), hallatszik hogy kattan
de nem kacsol be. akkor a 6,3A-es üveg biztosítékot kell kicserélni.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Az elektromos berendezések jótállási ideje egységesen 12 hónap (fűtőbetétekre nincs garancia).
A kültéri magán és közösségi kabinok szerkezeti jótállása 12+12 hónap (egyszeri éves kötelező
karbantartás betartásával).
Beltéri közösségi kabinok szerkezeti jótállása 60 hónap (éves kötelező karbantartás betartásával),
beltéri közösségi kabinok jótállása 12+12 hónap. (egyszeri éves kötelező karbantartás betartásával)
A sótéglákra és azok által okozott bármilyen elváltozásokra jótállást nem vállalunk.
A nem rendeltetésszerű használat esetén jótállást nem vállalunk.
Jótállási időn belül bármilyen javítási munkálatok elvégzését kizárólag cégünk képviselője végezheti.
Garanciális bejelentés a http://www.simonwellness.hu/szerviz.html menüpont kitöltésével, vagy
az applikáció „Service” menügombjának megnyomásával tehető meg.
Elektromos meghibásodás esetén azonnal áramtalanítsa készülékét, majd jelezze felénk az észlelt
hibát!
Javítás megkezdése előtt feltétlenül készítse elő a jótállási jegyet!

Jó egészséget,
kellemes szaunázást kívánunk!
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KARBANTARTÁSI NAPLÓ

1.

Dátum:

Karbantartást végezte:

Megjegyzés:

2.

Dátum:

Karbantartást végezte:

Megjegyzés:

3.

Dátum:

Karbantartást végezte:

Megjegyzés:

4.

Dátum:
Megjegyzés:
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Karbantartást végezte:

KARBANTARTÁSI NAPLÓ

5.

Dátum:

Karbantartást végezte:

Megjegyzés:

6.

Dátum:

Karbantartást végezte:

Megjegyzés:

7.

Dátum:

Karbantartást végezte:

Megjegyzés:

8.

Dátum:

Karbantartást végezte:

Megjegyzés:
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Gyártó bélyegzője:

Gyártó:
Simon Wellness Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 29.

Megrendelő:

Beüzemelés időpontja:

Iktatási szám:

JÓTÁLLÁSI JEGY
Tisztelt Ügyfelünk! Bízunk benne, hogy az Ön által vásárolt termék folyamatosan az Ön megelégedésére fog működni.
Elektromos meghibásodás esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket és várja meg a szakemberek érkezését!
Engedje meg, hogy az alábbi Fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét!
1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Ptk.685.§ 2.
2. Esetleges jótállási ügyintézés kizárólag jelen dokumentum meglétével indítható el, éppen ezért kérjük, gondosan őrizze meg!
3. Kérjük továbbá, hogy a vásárlást igazoló nyugtát, ill. számlát is őrizze meg, mert kétségek felmerülése esetén a
fogyasztói szerződés csak a fizetési bizonylat +bemutatásával bizonyítható.
4. Nem rendeltetésszerű használatból eredő hiba esetén a szerviz bevizsgálási díjat számíthat fel (7.500 Ft + ÁFA).
Rendeltetésszerű használatnak a kezelési útmutató szerint használat minősül.
5. A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás, vagy üzembe helyezés napjával kezdődik.
6. Jótállási igény nem érvényesíthető amennyiben a berendezést:
a. A kezelési útmutatótól eltérően használták, átalakították, vagy elemi kár, illetve egyéb, nem gyártási eredetű sérülés érte.
b. Tisztítását, karbantartását, időszakos felülvizsgálatát elhanyagolták.
7. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe.
8. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
9. Egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben a következő jogszabályok, rendeletek a mérvadók:151/2003.(1X.22.)
Korm.rendelet;Ptk.685.§e)pont;Ptk.305.§-311.§-ig;49/2003.(VII.30.)GKM rendelet.
Jótállás keretén belüli javítás:
Szerviz igényét kizárólag a www.simonwellness.hu/szerviz oldalunkon kitöltött szerviz igénylő lap elküldésével, vagy a Simon Wellness applikáció Service menüpontjában lévő gombra való kattintással tudjuk elfogadni. Garanciális idő alatt történő
meghibásodás esetén a terméket a jótállási jegy és a fizetési bizonylat felmutatásával tudjuk meg[1]javítani! A szerviz a
terméket megvizsgálja, indokolt esetben adott készülék , alkatrész, szerkezeti elem cseréjével. A szerviznek törekednie kell
arra, hogy a javítást a vásárlónak okozott legkisebb kényelmetlenséggel, lehetőleg 15 napon belül elvégezze. A jótállási idő
meghosszabbodik annyi idővel, ameddig a készüléket a javítás ideje alatt a vásárló nem tudta használni
Díjfizetés ellenében történő javítás:
Díjfizetésre abban az esetben kerül sor, amennyiben a javítás a jótállási idő lejártát követően válik esedékessé, ill, ha
a terméket nem rendeltetésszerűen használták, figyelmen kívül hagyva a kezelési útmutatóban leírtakat. Ezekben az
esetekben a következő díjtételekkel kalkulálunk. Kiszállási díj: 120 Ft + ÁFA/Km, Óradíj: 14500 Ft + ÁFA/h/fő
Jótállási szelvény
Javítási igény
A bejelentés napja
Megjavítva
Hiba oka
A jótállás határideje a készülékre

év.................. hó........................ nap.........
év.................. hó........................ nap.........
év.................. hó........................ nap.........

Jótállási szelvény
Javítási igény
A bejelentés napja
Megjavítva
Hiba oka
A jótállás határideje a készülékre

év.................. hó........................ nap.........
év.................. hó........................ nap.........
év.................. hó........................ nap.........

Aláírás, (ph):...............................................................................................................

Aláírás, (ph):...............................................................................................................

Jótállási szelvény
Javítási igény
A bejelentés napja
Megjavítva
Hiba oka
A jótállás határideje a készülékre

Jótállási szelvény
Javítási igény
A bejelentés napja
Megjavítva
Hiba oka
A jótállás határideje a készülékre

év.................. hó........................ nap.........
év.................. hó........................ nap.........
év.................. hó........................ nap.........

Aláírás, (ph):...............................................................................................................

év.................. hó........................ nap.........
év.................. hó........................ nap.........
év.................. hó........................ nap.........

Aláírás, (ph):...............................................................................................................
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