
Finn szauna Royal 160 szerelési 
és használati útmutató

A csomag tartalma:
1.: Front panel (1db)
2.: Hátfal (1db)
3.: Bal oldali panel (1db)
4.: Jobb oldali panel (1db)
5.: Tető (1db)
6.: Pad támaszték (2db)

7.: Pad (3db)
1 és 2: két egyforma pad, melyekben fatiplik is 
találhatóak. Ezek lesznek az ülőpadok.
3: Tipli nélküli pad, ez lesz a talprács.

8.: Takaró rács (2db)
a: Fehér műanyag tüskék is találhatóak az egyik 
oldalán. Ez az oldal kerül majd a földre.
b: Csak fatiplik találhatóak az egyik oldalán.

9.: Kályhatartó-keret (1 szett)
10.: Vízfelfogó tálca (1db)
11.: Homokóra (1db)
12.: Hő- és páramérő (1db)
13.: Dézsa (1db)
14.: Kanál (1db)

15.: 35mm-es facsavar (4db) a tető 
oldalfalakhoz való rögzítéséhez.
16.: 40mm-es csavar a kilincshez (2db)
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Összeszerelés
1.: Állítsa fel a hátfalat!

2.: A szauna bal- és jobboldalát csatlakoztassa a hátfalhoz a 
gyorscsatlakozókkal!

3.: Helyezze a pad megtámasztására szolgáló két támasztékot a helyére.

Ügyeljen arra, hogy a két függőleges léchez közel és 
azokhoz képest belülre, azaz középre kerüljenek a 
támasztékok!

4.: Állítsa az alsó takaró rácsot a helyére (fehér műanyag tüskékkel lefelé)!
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5.: Helyezze az alsó padot a helyére!

Ügyeljen arra, hogy az összes tipli a helyére kerüljön! 

6.: Helyezze a felső takaró rácsot a helyére!

Ügyeljen arra, hogy a tiplik felfelé álljanak!

7.: Helyezze a felső ülőpadot a helyére!
Ügyeljen arra, hogy a tiplik helyesen illeszkedjenek!

8.: Helyezze a talprácsot a helyére!
Nem kell rögzíteni, csupán tegye le a földre!

9.: Helyezze a front panelt a helyére, és rögzítse a gyorscsatlakozókkal!

10.: Tegye fel a kilincset az ajtóra!
Kívülre kerül a lakkozott és belülre a kezeletlen része.
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11.: Emeljék a tetőt a helyére!
A világítás vezetékét vezesse át a lyukon!

A tetőn csatlakoztassa egymással a világítás 
vezetékeit!

12.: Állítsa össze a kályhatartó keretet.

13.: Helyezze a kályhát a helyére!
13.1.: Először vezesse át a vezetéket az oldalfalon!
13.2.: Tolja be a kályhát a falig!
13.3.: Helyezze a vízfelfogó tálcát a kályha alá!

14.: Helyezze a köveket a fűtőszálak közé, ill. azokra.
Ez nagyon jó kis építőjáték. Előszőr a kisebb köveket próbálja meg a fűtőszálak közé 

behelyezni, anélkül, hogy a fűtőszálakat nagyon eltolná a helyükről. Majd a nagyobb köveket 
próbálja meg “kötésben” elhelyezni, úgy hogy azok stabilak legyenek. Ne építsen óriási tornyot, a 
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lényeg, hogy a kövek ne essenek le, ha például üzem közben véletlenül meglöki a kályhát, mert 
csúnya sérüléseket okozhat a forró lávakő.
Általában 2 kő mindig ki szokott maradni a csomagból. Szóval nem kötelező az összes követ 
elhelyezni, csak annyit, amennyi még stabilan áll a helyén.

15.: Szakember segítségével kösse be a kályhát az elektromos hálózatba. 
• A kályhához 380V (3*16A biztosíték) és életvédelmi relé megléte szükséges!
• A zöld-sárga a föld, a kék a nulla, míg a maradék három vezeték a 3 fázis.
• A világítás vezetékét nem muszáj külön konnektorba dugni, a dugót levágva beköthető a 

kályha mellé is.

16.: Az első bekapcsolás.
Első bekapcsoláskor kiégetjük a kályhát. Ekkor a fűtőszálakon lévő zsír leég, ami sajnos 

füsttel jár. Kapcsolja be a kályhát a lentebb ismertetett módon, hagyja nyitva a szauna ajtaját, és 
nyisson ki minden ablakot a helyiségben. 2-3 perc után már nem füstöl tovább a kályha - már csak 
meg kell várni, míg kiszellőzik a helyiség.

Ha lehetősége van rá, célszerűbb először a kályhát a szabadban kiégetni, majd csak 
ezután a helyére rakni, és bekötni a helyére. Ez ugyan több munkával jár, de legalább nem lesz 
semmi füstszagú.

A szauna kezelése

1.: A világítást a szauna elején található gombbal kapcsolhatja be ill. ki.

2.: A kályhát a rajta lévő két szabályzóval állíthatja / kapcsolhatja.

A jobboldali a kívánt hőfokot szabályozza. A kályha a beépített termosztátnak 
köszönhetően a kívánt hőmérséklet elérése után szinten tartja a hőmérsékletet.

A baloldali szabályzó a bekapcsoló és egyben az időzítő gomb is.
A számok órákat jelentenek.
1-4 állás (pirossal kiemelve): A kályha közvetlen bekapcsolására szolgál A fűtés hosszát 1 és 4 
óra között állíthatja be. Ha visszatekeri nullára, akkor kikapcsol a kályha.
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1-8 állás: Időzítő. A kályhát “beprogramozhatja” arra, hogy egy későbbi időpontban magától 
bekapcsoljon. A számok itt is az órákra utalnak, azaz a 8-as például azt jelenti, hogy a kályha 8 óra 
múlva fog bekapcsolni.

A szauna használata
1. Kapcsolja be a kályhát!

Kb. fél óra alatt a szauna felmelegszik.
2. Üljön be, és szaunázzon!
• Nincsenek kőbevésett szabályok! 
• Töltsön bent 10-15 percet, majd kapcsolja ki a kályhát, és végzett is.
• Vagy esetleg töltsön bent 10-15 percet, jöjjön ki, töltsön egy kis időt normál hőmérsékleten, vagy 

kifejezetten hidegben, akár beállhat egy hideg zuhany alá, merülhet egyet egy merülődézsában. 
Ezután menjen vissza a szaunába. 

• Ezt a hideg-meleg váltakozást többször is megismételheti, más-más hatást érve el vele. Ha 
többször csinálja, jó elfárasztja magát, és nagyon jól fog aludni. Ha csak egyszer megy be a 
szaunába hosszabban, akkor jól felspanolja a szervezetét és pl. jobban fog teljesíteni utána.

3. A szaunázás végeztével kapcsolja ki a kályhát! A törölközőket vegye ki a szaunából!

Felöntés:
A felöntés lényege, hogy a forró kövekre kevés vizet juttatunk, ami rögtön el is párolog. (Ez a pára 
a testünkön lecsapódik, hőt von el a szervezetünktől, így kis időre meggátolja a további izzadást.) 
Tehát a felöntést akkor érdemes végezni, amikor a kövek már kellően felforrósodtak. Különben 
csak átfolyik rajtuk, és nem éri el a kívánt célt.
A felöntésekre sincs szabály. Van aki nem szereti, és vannak, akik folyton locsolkodnak.
A felöntő vízbe különféle szaunaolajakat is tehet, ezáltal a szaunában a hangulatának megfelelő 
illatot teremthet magának.

Javasoljuk, hogy ismerkedjen a szaunázással szép lassan, próbáljon ki több módszert is, és 
idővel pontosan tudni fogja, hogy mihez van kedve, mit szeretne elérni, és azt hogyan 

valósítsa meg.

Biztonsági figyelmeztetések
A szauna rendkívül veszélyes is tud lenni! Kérjük, legyen nagyon körültekintő!
Nem tudunk minden lehetséges veszélyforrást felsorolni, mert az emberi találékonyság végtelen, 
pusztán néhány alapvető dolgot sorolunk fel - a fő szabály az, hogy tegyen meg mindent a saját 
és környezete biztonsága érdekében.

• A szauna életvédelmi relén keresztül legyen az elektromos hálózatra csatlakoztatva!
• A kályhára és annak közelébe ne tegyen éghető anyagokat! (Tehát pl. a törölközőt ne próbálja 

meg a kályhán megszárítani!)
• Ne érjen a forró kályhához, vagy a forró kövekhez!
• Fűtés közben ne próbálja meg arrébb helyezni a kályhát, mert megégetheti magát!
• A szaunát ne hagyja bekapcsolt állapotban hosszan magára!
• Alkoholos ill. bódult állapotban tévesen értelmezhetjük testünk jelzéseit, ezért ez 

balesetveszélyes!
• Ha lehet, ne egyedül szaunázzon, mert ha hirtelen rosszul lenne, lesz aki kimentse!
• A gyerekekre különösen vigyázzanak, egyedül ők ne használják a szaunát! Ne őket küldjék 

előre, hogy bekapcsolják a szaunát!
• Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet!
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Tisztítás és karbantartás
A szauna kívül lakkozott, belül viszont kezeletlen. Takarítani is ennek megfelelően kell: kívül 
nyugodtan használhat bútorápolót, belül viszont ne használjon vegyszereket, hisz nem szeretné 
azokat később visszalélegezni! Belül nedves ronggyal takarítson csak, illetve, ha valami 
makacsabb szennyeződés került rá, akkor finom csiszolópapír használatával bármikor 
újjávarázsolható szaunája.
A szauna különösebb karbantartást nem igényel. Az esetleges javításokhoz kérje szakember 
segítségét!

Teljen sok öröme szaunájában!
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