
INSTRUKCJA OBSŁUGI SAUNY / SAUNA MANUAL 

PL ENG

Pokrętła sterownika zostały umieszczone 
w dolnej części obudowy sprawiają, że piec 
ten jest łatwy i prosty w obsłudze

WŁĄCZANIE SAUNY

Regulator czasu ( pokrętło po prawej
stronie ) służy również jako włącznik 
oraz stoper. Aby włączyć saunę, wystarczy 
przekręcić go na cyfrę 2, co odpowiada 
2 godzinom nagrzewania sauny.

WYŁĄCZANIE SAUNY

Aby wyłączyć saunę wystarczy przekręcić
regulator czasu ( pokrętło po prawej
stronie ) na 0. 

REGULACJA TEMPERATURY

Za pomocą termostatu ( pokrętło po lewej 
stronie ) można ustawić pożądaną 
temperaturę w saunie. Rozszerzająca 
się linia skali ukazuje rosnącą temperaturę. 
Po przekręceniu pokrętła zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara temperatura 
rośnie i, odpowiednio, po przekręceniu
w stronę przeciwną temperatura obniża 
się.

DODATKOWE INSTRUKCJE

Kamienie polewaj niewielką ilością wody 
(100 - 200 ml), ponieważ parująca woda 
jest skrajnie gorąca.

Odpowiednia temperatura w saunie 
jest pomiędzy 60 - 80 °C.

Udanego wypoczynku!

Both knobs are placed in the bottom part
of the heater making this sauna very easy
to use. 

TURNING ON THE SAUNA

Clock switch ( knob on the right ) works 
as an on and off button. In order to turn 
the sauna on switch the knob on number 
2 which means that the sauna will 
be working for 2 hours.

TURNING OFF THE SAUNA

In order to turn the sauna off switch 
the clock switch ( knob on the right ) to 0.

TEMPERATURE SETTING

The temperature desired in the sauna can 
be selected using the regulator ( knob  
on the left ). The broadening line on the 
scale shows the rising temperature. When 
switching clockwise, the temperature 
is rising and, when switching counter- 
clockwise, the temperature is falling.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS

Only a small amount of water (100 - 200 
ml) should be thrown onto the heater 
stones, because the steaming water 
is scalding hot. 

A suitable temperature for the sauna
room is between 60–80 °C

All the best!
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