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Carbon plus Royal Infraszauna 2 
személyes

Szerelési és használati útmutató
Összeszerelés előtt
Kérjük, alaposan olvassa át ezt a részt, hogy elkerülhesse a baleseteket, illetve az 
infraszauna károsodását!  
A szauna összeállításához legalább 2 ember szükséges, hiszen nagy elemeket kell a 
helyükre illeszteni, amit egyedül nem fog tudni megoldani, és könnyen megsérülhet Ön is, 
illetve kárt tehet az infraszaunában. 

Figyelem:
Semmiféle vezetékelésre nem lesz szüksége. (Sem áramot, sem vizet nem kell a 

szaunába vezetnie.) 
Vigyázzon, nehogy víz, vagy bármilyen nedvesség érje a fűtőpaneleket! 
Az infraszauna-kabint teljesen sima, egyenletes felületen állítsa fel! 
Az infraszauna-kabint száraz helyiségben állítsa fel, és óvja a víztől! 
Az éghető és maró anyagokat tartsa távol szaunájától! 

Új infraszaunája 2 dobozban érkezett Önhöz. Ügyeljen arra, hogy óvatosan nyissa ki a 
doboz tetejét (és ne az alját! Az UP↑ felirat jelöli a doboz tetejét.), hiszen törékeny 
alkatrészek és üveg is találhatóak bennük! Az egyes elemeket érdemes kivenni, óvatosan 
letámasztani, és ezután elkezdeni az összeszerelést. 

Összeszerelés
1. Helyezze az infraszauna-kabin alját a kívánt hely közelébe. 
Egyelőre nem kell még pontosan a végső helyre raknia, hisz szerelés közben körbe 
kell tudnia járni a kabint. Majd az 
összeszerelés végeztével kell csak a 
helyére tolni. Figyeljen arra, hogy 
stabilan álljon, ne billegjen a kabin. 
“Front” felirat jelöli, hogy melyik a 
szaunakabin eleje. 

2. Állítsa a kabin hátsó falát a 
helyére! (Egyikük folyamatosan 
tartsa, míg a következő panel a 
helyére nem kerül!) 
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3. Állítsa a kabin bal oldalát a helyére! 
Ügyeljen arra, hogy a panelek teteje egy 
síkba kerüljön, és az illesztések 
passzoljanak! A kapcsos zárral rögzítse 
egymáshoz a paneleket. 

4. A pad beszerelése: 
Csúsztassa a pad lábazatát (amely önmaga is egy carbon fűtőpanel) az oldalfali két 
függőleges léc közé. Csatlakoztassa a fűtőegység elektromos kábelét a helyére. A 
csatlakozók fel vannak címkézve, így pl. az “A” jelű dugót az “A” jelű foglalathoz kell 
csatlakoztatni. 

Ezután fektesse a pad ülőfelületét a helyére: a hátsó falon 
vízszintesen futó lécre és az imént beszerelt lábazatra. 
(Ügyeljen arra, hogy az ülőfelület szépen megmunkált 
része nézzen felfelé és kifelé!) 

5. Állítsa a kabin jobb oldalát a helyére! 
Ügyeljen arra, hogy a három oldalfal teteje egy szintbe 
kerüljön! Ne feszegesse erőszakkal a helyére a panelt, 
inkább egyikük a kabin belsejéből irányítsa a műveletet, 
hogy a pad lábazata az oldalfali két függőleges léc közé 
kerüljön! 

6. Szerelje fel a védőrácsokat! 
Helyezze a védőrácsokat a sugárzók elé, és egy csillagcsavarhúzó segítségével 
csavarozza őket a helyükre. 

7. Szerelje fel az ajtónyitót (“kilincset”) az üvegajtóra! 

8. Állítsa a frontpanelt a helyére!  
Tipp:  

Ez a panel a legnehezebb az üvegajtó miatt. Legyen óvatos! 
Az egyikük beállhat a kabinba, hogy belülről figyelhesse, hogy az illesztések a 

helyükre kerüljenek. 
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A zár csatlakoztatása után 
mindegyik sarkon 
ellenőrizze, hogy jól rögzít-
e a zár. (A legegyszerűbb, 
ha mindenhol 
megnyomkodja, kicsit 
megütögeti a paneleket.) 

9. Helyezze az infraszauna-
kabin tetejét a helyére! 
Az oldalfalakból kiálló vezetékeket értelemszerűen át kell vezetni a tetőn kialakított 
lyukakon. Majd csatlakoztassa a vezetékeket a helyükre! A feliratok segítenek, hogy 
mit hová kell csatlakoztatni. A vezetékeket szépen a tartókeretben lévő lyukakon 
vezesse a vezérlő dobozhoz. Ügyeljen arra, hogy esztétikai okokból a vezetékeket ne 
a szellőző felett vezesse el! 

10. Ionizátor felszerelése 
Az ionizátorhoz hosszú vezeték tartozik. Úgy is használhatja, hogy egy-egy 
alkalommal leteszi a padra, és “szivargyújtóba” bedugja. De fel is csavarozhatja a 
“szivargyújtó” közelében a falra, míg a vezetéket összetekerve hagyja. 

11. Tolja a kész infraszauna-kabint a végső helyére, majd csatlakoztassa az 
elektromos hálózathoz! Ezzel a szerelés elkészült, már csak egy rövid takarítás van 
hátra, és máris használhatja új infraszaunáját. 

Kezelés
Az infraszauna-kabin kezelése magáért beszél. 
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(ON / OFF) Be- és kikapcsoló gomb 
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, majd a szaunázás végeztével ki a szaunáját. 
Csak nyomja meg röviden, és az infraszauna bekapcsol. Ha a kívánt hőmérsékletet 
és a szaunázás időtartamát beállította nyomja meg ismét ezt a gombot. Ekkor a 
“Warming” azaz “fűtés” lámpa pirosan világít, és jelzi, hogy infraszaunája dolgozik. 
Kikapcsoláshoz nyomja ezt a gombot legalább 5 mp-ig, míg a kijelző elsötétül. 
Ha röviden nyomja meg, akkor csak a fűtés áll le, de a szauna bekapcsolva marad. 

Auto 
Ezzel a gombbal beállíthatja, hogy mennyi legyen az alapértelmezett idő, amíg a 
szaunája be legyen kapcsolva. Nyomja meg egyszer, majd a hőmérsékletállító 
gombokkal az órát ill. az időt állító gombokkal a percet állíthatja. (Így 23:59-es 
tartományt állíthat be.) 

Lámpa 
Ezzel a gombbal a lámpát kapcsolhatja be és ki, ha a szauna bekapcsolt állapotban 
van. 

Temp / Hőmérséklet 
A ↑/↓ gombokkal beállíthatja az infraszauna kívánt hőmérsékletét. 
(A beállítás végeztével ismét meg kell nyomni az ON/OFF gombot, hogy a fűtés 
bekapcsoljon.) Ha a kabin elérte a kívánt hőmérsékletet, akkor a fűtés ki és 
bekapcsolásával megőrzi azt. 

Time / Időzítő 
A ↑/↓ gombokkal beállíthatja a szaunázásra szánt időt. Elindul a visszaszámlálás, 
majd 00-nál kikapcsolja a fűtést. 

Fahrenheit és Celsius 
A két lámpa azt jelzi, hogy melyik mértékegység van használatban. Ha változtatni 
szeretne, akkor nyomja meg az F˚/C˚ gombot. 

Infraszauna használata
Kapcsolja be szaunáját, és hagyja, hogy kb. 15 perc alatt kellően felmelegedjen. 
Érdemes a szellőzőt bezárni erre az időre. 

Üljön be az infraszaunába, és élvezze!  

Érdemes egy törölközőt a padra teríteni, egyet a padlóra, és egy kicsit a keze 
ügyében tartani. Így hosszan újszerű állapotban, tisztán tarthatja új infraszaunáját. 
A nedves törölközőt MINDIG VEGYE KI a szaunából, így az szépen kiszárad, nem 
lesz foltos a pad, ellenkező esetben a nedvességtől a pad eldeformálódhat! 

Mi azt javasoljuk, hogy szaunázás előtt zuhanyozzon le (hogy a szaunázás közben 
kitágult pórusokon keresztül ne juttassunk több piszkot a bőrünkbe), majd törölje 
magát szárazra (mert a bőrünkön lévő nedvesség a párolgás során hőt von el a 
testünktől, így gátolj az izzadást), és legvégül, ha végzett a szaunázással, nyitott ajtó 
mellett rövid ideig üljön még a kabinban, míg egy kicsit “megnyugszik” a 
szervezete, és ismét zuhanyozzon le, hogy az izzadságot lemossa magáról. 
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A szaunázás során nyugodtan kinyithatja a szellőzőt, ha kezd elhasználttá válni a 
levegő. 

Figyeljen a szervezete jelzéseire!!!  
Csak addig használja szaunáját, amíg jólesik!  
Fogyasszon elegendő folyadékot (már a szaunázás megkezdése előtt is), hogy 

elkerülje a kiszáradást.  
50 percnél többet ne használja a szaunát egyhuzamban! 

A gyártó javaslata:

Több éves nemzetközi felmérés alapján a legtöbben 52 °C-on használják 
infraszaunájukat. Ajánlatos a szaunázást már 46 °C-nál megkezdeni és együtt 
felmelegedni a szaunával. 

Figyelmeztetés:

Minden, a használat során elképzelhető hibát nem áll módunkban leírni, hisz az 
élet kiszámíthatatlan dolgokat produkál, azonban kérjük, hogy figyelmesen olvassa 
el az alábbi néhány pontot. 

Ha nehezen kap levegőt, csökkentse a hőmérsékletet, esetleg kapcsolja ki a 
sugárzókat, vagy akár nyissa ki az ajtót, hogy több friss levegőt engedjen be! 
Ne használja a szaunát, ha terhes vagy lázas, illetve kérje ki kezelőorvosa 

tanácsát, ha bármilyen ismert betegsége van, különösképp, ha keringési 
érrendszeri problémája van! 
Ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert, hisz azok tompítják érzékeit, 

ítélőképességét és nem fogja tudni helyesen értelmezni szervezete jelzéseit! 
Ne vigyen vizes törölközőt infraszaunájába, vagy egyéb olyan anyagot, amivel 

kárt tehet az infraszaunában! 
A nedves törölközőt MINDIG VEGYE KI a szaunából, így az szépen kiszárad, nem 

lesz foltos a pad, ellenkező esetben a nedvességtől a pad eldeformálódhat! 
Ne tegyen zárat a szaunára! 
A javításokat szakemberrel végeztesse! 

Tisztítás, karbantartás
A kabin belsejét nedves puha ronggyal törölheti át. Ne használjon vegyszereket! 
Vigyázzon, hogy ne legyen túl vizes a rongy, mert abból az elektromos részekre 
könnyen ráfolyhat a nedvesség! 
Ha a nedves rongy nem elég, a kabin belsejéből a makacsabb foltok nagyon finom 
csiszolópapír használatával távolíthatóak el. 
A szauna külsejét viszont már nyugodtan tisztíthatja bútorápolóval. 
Az üveget érdemes havonta egyszer megtisztítani. 

Teljen sok öröme új infraszaunájában!
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