
08/2017 1  / 12  

 
 

 
 

INSTRUCTIUNI DE 

MONTAJ SI UTILIZARE 
 

Symbolfoto 

OPTIMAL Sauna cu infrarosu H30320 

 
 



08/2017 2  / 12  

 

Instrucțiuni de utilizare și siguranță 

 

Instrucțiunile de instalare și de operare pe care le dețineți în mâna dvs. conțin informații importante despre aplicabilitatea 

Măsuri de siguranță pentru instalare și punere în funcțiune. Prin urmare, este esențial ca instrucțiunile să fie citite cu atenție de către 
utilizator înainte de instalare și punere în funcțiune. 

Citiți toate informațiile despre siguranță și sănătate. Dacă nu sunteți sigur dacă puteți utiliza cabina cu infraroșu sau nu, consultați-vă 
medicul. Dacă vă simțiți amețit sau supraîncălzit în timpul utilizării, lăsați imediat cabina cu infraroșu. 

 

1. Setați temperatura la un nivel confortabil, de obicei în jur de 30-50 ° C. 

2. Lăsați cabina infraroșu să se preîncălzească aproximativ 5-10 minute înainte de utilizare. 

3. Producția de transpirație începe, de obicei, după 10 - 15 minute după intrarea în cabina cu infraroșu. Vă recomandăm să nu 
folosiți cabina cu infraroșu mai mult de 45 de minute. Optim sunt 20 - 30 de minute. 

4. Când cabina infraroșu atinge temperatura dorită, elementele de încălzire se cuplează automat și se opresc pentru a menține 
temperatura. 

5. În timpul utilizării, puteți deschide ușa sau aerisirea plafonului pentru a regla temperatura la un nivel confortabilși a lăsa aer curat 
in interior. 

6. Vă puteți bucura de toate avantajele luminii în infraroșu cu ușa deschisă / aerisirea deschisă. 

7. Înainte, în timpul și după utilizarea cabinei cu infraroșu, beți suficient lichid pentru a înlocui lichidul pe care îl pierdeți prin 
transpirație. 

8. Dacă faceti un duș fierbinte sau caldut înainte de a utiliza sauna, stimulați glandele sudoripare în plus. Încercați sauna cu infrarosu 
cu și fără duș prealabil pentru a determina ce preferați. Dacă faceti duș înainte, uscați pielea complet deoarece apa poate deteriora 
lemnul deasemenea efectul de transpiratie este mult diminuat. Faceti un duș după ce ați folosit cabina cu infraroșu pentru a 
împrospăta pielea și a spăla transpirația. 

9. Utilizați cel puțin trei prosoape în timp ce utilizați sauna cu infraroșu, pielea uscata transpira mai eficient. 

Așezați un prosop pe podea pentru a proteja lemnul de sudoare și utilizați un prosop pentru a va șterge. 

10. Nu măncati timp de cel puțin o oră înainte de utilizare. Cel mai bine este să utilizați sauna pe stomacul gol, deoarece un stomac 
plin poate provoca disconfort. 

11. De asemenea, puteți beneficia de efectul relaxant al cabinei cu infraroșu prin somn după utilizare. Starea relaxată după utilizare 
vă ajută să dormiți mai liniștit și mai bine. 

12. La primul semn de răceală sau gripa, utilizarea saunei cu infraroșu poate ajuta la susținerea sistemului imunitar și reducerea 
numărului de viruși. Cu toate acestea, discutați cu medicul dumneavoastră dacă vă simțiți bolnav și doriți să utilizați sauna cu 
infraroșu. 

13. Pentru a întări articulațiile și mușchii trebuie să tineti zonele afectate cât mai aproape de elementele de încălzire. 

14. Nu intrați imediat în duș după utilizare. Rămâneți în cabină pentru o vreme, cu ușa deschisă si asteptati să se termine efectul de 
transpiratie. Apoi începeți cu un duș cald și scădeți încet temperatura pentru a vă răci corpul treptat. 

15. Nu utilizați sauna cu infraroșu după exerciții fizice intense sau eforturi intense. Așteptați cel puțin 30 de minute pentru ca 
organismul să se recupereze și să se răcească. 

16. Nu lăsați hainele sau prosoapele în sauna cu infraroșu in imediata apropiere sau în fața reflectoarelor pentru a preveni un 
eventual incendiu. 

17. Pentru a preveni incendiile și șocurile electrice, nu folosiți scule metalice pe elementele de încălzire. 

18. Dacă trebuie să schimbați becul, opriți lumina, opriți cabina și așteptați să se răcească becul. Nu atingeți becul încă fierbinte. 

19. Nu aruncați apă pe elementele de încălzire, deoarece acestea pot cauza scurtcircuite. 

20. Nu lăsați animalele de companie în sauna cu infraroșu.
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Motive pentru care nu ar trebui să utilizați cabina: 

1. Dacă aveți răni deschise. 

2. Dacă aveți o boală de ochi. 

3. Dacă aveți arsuri solare severe. 

4. Persoanele care suferă de o boală, femeile însărcinate și sugarii sunt interzise să o folosească. Copiilor peste 6 ani li se 

permite să utilizeze sauna atunci când sunt însoțite de un adult. 

5. Dacă aveți orice fel de afecțiune, mai ales dacă această afecțiune este asociată cu căldură, dacă aveți obezitate, boli de 

inimă, tensiune arterială mică sau ridicată, probleme circulatorii sau diabet, solicitați sfatul medicului inainte de a folosi 

sauna. 

6. Nu utilizați sauna dacă vă aflați sub influența alcoolului sau a medicamentelor, deoarece acest lucru poate duce la 

accidente, inconștiență sau chiar deces. 

 

Transport și depozitare 

1. Nu expuneți cabina la ploi, zăpadă sau coliziuni în timpul transportului. 

2. Nu depozitați într-un mediu umed, acest lucru faciliteaza creșterea mucegaiului. 

 

 

INSTALARE ELECTRICA: 

 (La fața locului) Conexiunea electrică poate fi efectuată numai de către o companie autorizată de instalare electrică. 

Reglementările de instalare ale companiei de electricitate locală și prevederile DIN 57100 Ove, VDE 0100 partea 701 

trebuie să fie strict respectate. în cazul în care linia de alimentare (manta H05VV-f3G2,5 YMM-J 3x2.5mm² la 3500 wați) 

pentru un întrerupător de circuit de curent rezidual (25 A I curent 230/400 V ~ declanșare = 0,03 A) sunt ghidate și cu un 

întrerupător de circuit IN = 16 A sau 25 Un tip U (în Austria: IN = 13 A sau 16 A tip C). De asemenea, acest circuit trebuie 

să fie oprit cu un întrerupător universal cu o lățime de deschidere de cel puțin 3 mm. (Trebuie să fie în domeniul de 

aplicare 3) potențiala linie de egalizare (cel puțin 4 mm² cupru) este de a se conecta la punctele corespunzătoare. 

consultati schita electrică in paginile urmat.. Pentru încărcare totală mai mare, de ex. Combinație infraroșu / saună - 

performanțele specificate trebuie să fie calculate în funcție de valorile consumate! 

 

 

 

Nota 

Cabinele cu incalzire necesita aprox. 45 min. pentru aproximativ 50 ° C. În funcție de temperatura ambiantă, aceste 

specificații se pot schimba. 

 

 

GARANȚIE: 

Perioada de garanție este perioada legală ce se desfasoara de la data cumpărării. Aceasta se poate considera valabila 
doar in baza  documentului de achizitie, a procesului verbal de montaj si punere in functiune de catre personal autorizat 
respectiv a certificatului de garantie valabil si inscris cu numele distribuitorului și data vânzării, semnat de catre ambii si 
stampilat de catre vanzator. 

Garanția acoperă repararea și/sau înlocuirea componentelor dispozitivului, care trebuie in prealabil aprobate de catre 
personal autorizat SANOTECHNIK. La interventiile contra cost, taxa de intervenție este plătită exclusive de catre client, 
care se plătește direct serviciului pentru clienți SANOTECHNIK sau echipei de interventie autorizate. Zgomotul normal 
de funcționare, daca este sesizabil, nu poate fi considerat defect sau motiv de reclamatie. Garanția nu acoperă piese 
defecte, a căror defecțiune se datorează neglijenței, utilizării necorespunzătoare sau in alte scopuri decat cel pentru 
care este destinat, uzurii cauzate de utilizare, instalării incorecte, întreținerii de către personal neautorizat, deteriorării 
pe timpul transportului sau al uzurii in timp, cum ar fi siguranțe, elemente decorative, corpuri de iluminat etc.. 

Prin nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare, producătorul respinge orice răspundere directă și indirectă pentru 
vătămări corporale sau daune materiale. In caz de daune indirecte, producatorul nu este raspunzator pentru daunele 
cauzate de lipsa respectarii acestor instructiuni de utilizare. În cazul reparațiilor după expirarea perioadei de garanție, 
piesele înlocuite, volumul de lucru și cheltuielile de călătorie sunt suportate exclusiv de catre beneficiar, conform 
tarifelor aplicabile. Puteți solicita informatii despre costurile curente la serviciul pentru clienți SANOTECHNIK 
(service@sanotechnik.ro ; office@sanotechnik.ro ). 
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Lemnul este un produs natural 

Lemnul este un material de construcții popular și se caracterizează prin rezistența sa ridicată, greutatea redusă și 
prelucrabilitatea versatilă. Deoarece lemnul este un produs natural, în practică nu este întotdeauna posibil să se obțină 
la maxim proprietățile acestui material, în ciuda alegerii atente a materialelor și a tehnicilor de producție de ultimă oră, 
structura sau textura suprafeței lemnului componentelor poate prezenta imperfectiuni, neregularitati, diferente de 
nuante etc., datorate exclusiv materialului lemnos, prin urmare acestea nu pot fi considerate neconformitati! In 
producție, la ambalare și transport, se acorda cea mai mare atenție posibilă. Deoarece tipurile de lemn Brad Canadian, 
Cedru și Bambusul, folosite frecvent la fabricarea acestui tip de saune, sunt esente de lemn deosebit de moale, pot 
aparea puncte de presiune sau zgârieturi nesemnificative, ce pot fi considerate neconformitati doar într-o măsură 
limitată. 

 

 

AVERTISMENT: Orice substanță chimică folosită pentru a deteriora lemnul dăunează și cabina și distruge stratul de 
protecție furnizat lemnului. 

  

Metoda de ambalare 

Aveți cabina cu infraroșu în 4 cutii diferite. 

 

 

Conținut Carton 1   Cuprins Carton 2   Cuprins Carton 3    Cuprins Carton 4 

1. Panou de pardoseală  1. Panou din stânga spate 1. Panou lateral din stânga  1. Scaun de relaxare 

2. Panou de plafon   2. Panou din dreapta  2. Panou din partea dreaptă 

3. Caseta de accesorii 3. Panou bancheta 3. Panou frontal 

   

   

 

  Panoul frontal   Panoul din spate     Panoul din stânga  Panoul din partea dreaptă 

 

Capac Podea Scaun de relaxare Bancheta 
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Informaţii de instalare 

1. Nu conectați nici un alt echipament electric la priza electrică în care se află cabina infraroșu. 

2. Cabina infraroșu trebuie așezată pe o suprafață plană. 

3. Cabina infraroșu trebuie instalată într-un spațiu uscat și acoperit. 

4. Protejați cabina infraroșu de stropi de apa. 

5. Nu depozitați materiale inflamabile sau substanțe chimice în apropierea cabinei cu infraroșu. 

 
Instrucțiuni de instalare 
Pentru a instala cabina cu infrarosu aveti nevoie de 2 persoane. Vă rugăm să citiți complet și cu atenție instrucțiunile de utilizare și 
instalare până la sfârșit, înainte de a începe instalarea. Dacă aveți dificultăți în timpul instalării sau dacă aveți întrebări, contactați 
distribuitorul. 
 

Rezumat - principiu simplu de conectare: 
 

 
1. AMPLASAREA SAUNEI 
Atunci când alegeți spațiul de parcare al cabinei, ar trebui să rețineți: 
1. Cablul principal de alimentare ar trebui să fie ușor de ajuns. 
2. Suprafața inferioară trebuie să fie uscată și uniformă. 

 

 

 
2. AMPLASAREA PANOULUI DE BAZA 
La instalarea panoului de podea, retineti că autocolantul "FRONT" indică partea din fata a saunei. 
 
 
3. Puneți scaunul de relaxare pe panoul de podea. 
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4. CONECTAREA PANOULUI DIN SPATE CU PANOUL DE BAZĂ 

Așezați panoul din spate în canelurile corespunzătoare din panoul de podea. 

Rețineți că panoul din spate nu are o stabilitate inerentă atâta timp cât panourile  

laterale nu au fost încă montate. 
 
 
 
 
 

5. MONTAJUL PANOURILOR LATERALE 

Conectați panourile laterale la panoul de perete din spate și panoul de podea, 

plasându-le pe canelurile panoului din spate 

Puneți panoul de podea și apoi împingeți ferm părțile împreună.  

Fiecare panou lateral are un marcaj alb pentru a determina care parte  

a panoului respectiv va fi atașată. De asemenea, este panoul cu  

inscripția "PANOUL DREAPTA" în partea dreaptă a saunei atunci când priviți 

cabina din față. 

 

 
6. ASAMBLAREA BANCII 
Așezați părțile bancii pe podea. 
Utilizați o șurubelniță pentru asamblare.  
Puneți banca în cabina cu infraroșu. 

 

❶ ❷ ❸ ❹ 

 

❺ ❻ ❼ ❽ 
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6. ASAMBLAREA CAPACULUI 
1. Deschideți părțile mobile (dacă există) pe panoul superior. 

 

1. 1. Așezați panoul superior peste toate panourile inferioare conectate. 

2. 2. Introduceți cablurile de încălzire prin orificiile din jurul panoului superior. 

3. 3. Așezați cu atenție panoul superior deasupra panourilor asamblate mai jos. Când toate cele patru colțuri se potrivesc 
împreună, împingeți cu atenție panoul de sus în jos, până când se potrivește cu mâna în forma părții inferioare a 
cabinei. 

4. 4. Asigurați-vă că nu există un cablu de alimentare între panouri! 

5. 5. În final, conectați toate cablurile la conexiunile terminale. 
 

 
 

8. ELECTRICITATE VERSIUNEA A: 
Toate cablurile de alimentare care funcționează în interiorul peretelui sunt de asemenea conectate în interiorul peretelui. Conectați 
cablurile de alimentare la panoul superior. 

1. Conectați mufele din panoul superior. Asigurați-vă că punctul de conectare este sigur și protejat din exterior.  

2. Conectați conectorul în interiorul controlerului în mufa corespunzătoare.
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12. MONTAREA MÂNERULUI UȘII 
 Montați mânerul ușii interior și exterior. 

 Montați mânerul cu partea cu gauri îndreptată spre interior. 

 Introduceți șuruburile în orificiile din interiorul ușii și strângeți șuruburile. 

 
 
 
 

13. REZISTENTE REGLABILE 

 Setarea temperaturii de încălzire. 
 
 
 
 
 

Rezistenta spate 

 

 
Rezistenta picioare 

 
Rezistenta laterala 

 

 
CONECTATI CABLUL DE ALIMENTARE LA ALIMENTAREA POTRIVITA A RETELEI DE ENERGIE LOCALA. 

CABINA CU INFRAROSU ESTE ACUM GATA DE A FI PUSA IN FUNCTIUNE! 
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Funcționarea panoului de comanda digital 
 

 

1. Apăsați butonul ON / OFF pentru a porni cabina. Indicatorul luminos al indicatorului de stare se aprinde. 

2. Acum apăsați  sau  în timpul selectării timpului pentru a schimba timpul. Puteți să le modificați din nou oricând. 

3. Pentru a schimba temperatura, apăsați tasta  sau  (setare maximă 60 °). 

4. Apăsați butonul LUMINĂ pentru a porni sau opri lumina din cabină. 

5. Când timpul este la 00, cabina se oprește automat pentru încălzire. Cu toate acestea, puteți seta din nou timpul. 

6. Pentru a anula procedura sau pentru a opri mașina, apăsați butonul ON / OFF. Cabina se oprește complet. 

7. Pentru a utiliza funcția USB / MP3, introduceți stick-ul USB și apăsați butonul Mp3. 

8. Pentru a utiliza funcția radio, apăsați butonul FM. 

Schita electrica 
 

 
 

 
 

Afisaj 
Timp/volum 

Incalzire 

Led sistem pornit 

Taste reglaj volum 

Intrare USB 

Lampa de citit 

Taste reglaj +/- 

Iluminare 

Tasta pornit/oprit 

Panou comanda 
interior 

Panou comanda 
exterior 

Difuzor 

Lampa de citit 12V, 10W Senzor de temperatura 

Incalzitor 1 

Incalzitor 1 
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Înlocuirea încălzitorului (reflectorului de suprafață) 

Opriți complet cabina sau scoateți ștecherul de alimentare astfel încât să fie deconectat de la circuitul electric. Deșurubați 
radiatoarele de suprafață. Scoateți radiatoarele panoului și deconectați cablurile. 

Înlocuiți noul radiator al panoului, conectați-l la cablu și înșurubați radiatorul. 

 

 
 
 

Verificarea protecției la supratensiune 
Deconectați cabina de la sursa de alimentare astfel încât circuitul să fie deconectat. 
Există un buton negru pe lateralul panoului de comanda electric, trebuie să-l împingeți pentru a putea pune sauna înapoi în funcțiune, 
după ce ați apăsat conectați sauna la sursa de alimentare. 

 

 

Înlocuirea lămpii 
 
Opriți complet cabina sau scoateți ștecherul de alimentare astfel încât să fie deconectat de la circuitul electric. 
Trageți elementul complet de lumină din tavan. Scoateți cablul și știftul metalic de pe lampă. Acum înlocuiți lampa. Reinstalați știftul 
metalic și reconectați cablul. 
Reinstalați lampa completă pe tavan. 
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Întrebări frecvente 
 
1. Controlerul digital nu funcționează. 
a) Ledul de alimentare este oprit. 
b) Siguranța este arsa sau cablul de alimentare nu este conectat. 
c) Înlocuiți siguranța sau conectați cablul de alimentare la priză. 
 
 
2. Lumina nu funcționează. 
a) Becul este ars. 
Schimbați becul. Utilizați becuri de 10 maxim 12 wați. 
b) Becul și/sau carcasa sunt desfacute 
Scoateți becul și fixați carcasa. Apoi insurubati becul. 
c) Siguranța este întreruptă. 
Înlocuiți siguranța veche cu una nouă. 
 
 
3. Încălzirea nu funcționează. 
a) Numai o parte din încălzire se încălzește. 
1) Încălzirea este defecta. Înlocuiți cu una noua. 
2) O parte a încălzitorului nu este conectată corespunzător. Conectați elementele de incalzire corect. 
b) Întreaga cabină nu se încălzește 
1) releul este defect. Înlocuiți-l cu unul nou. 
2) Unitatea de comandă este defecta. Schimbati cu unul nou. 
3) Conectorul nu este corect în priză. Deconectați-l și conectați-l din nou. 
 
 
4. Mesaj de eroare C4, C6, L3, C ... 
Când pe ecran apare următorul mesaj: C4 sau C6 sau L3 sau un alt mesaj de la C .. apare. atunci panoul de control (afișajul 
LED) este defect și trebuie înlocuit. 
 
 
5. Mesaj de eroare - sau 85 
Dacă pe afișaj apare următorul afișaj: - sau 85, senzorul de temperatură este defect și trebuie înlocuit. 


