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UŢIVATELSKÝ MANUÁL 
Parní sauna ZEN 
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Předtím než začnete používat saunu si pečlivě přečtěte tento manuál. 

Doporučujeme vám uschovat si tento manuál pro případné 
nahlédnutí. 
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Doporučení 

 Nainstalujte saunu na dokonale rovné ploše. 
 Sauna musí být nainstalována na suchém místě. 
 Saunu neumísťujte u zdroje vody (vana, vlhká podlaha, bazén). 
 Nepouţívejte tekuté čistící prostředky. 
 Před čistěním saunu odpojte od hl. zdroje el. energie a pro čistění pouţijte mokrý hadřík. 
     (viz sekce Údrţba) 
 Hlavní el. kabel sauny  ochraňte před přiskřípnutím nebo zmáčknutím. 
 Komponenty sauny nahraďte pouze součástmi přímo od výrobce nebo těmi, které mají 

stejné vlastnosti jako ty originální. Pouţití nesprávných náhradních komponentů můţe 
zapříčinit vznik poţáru, zkrat nebo poškodit saunu. Doporučujeme Vám vyuţít sluţeb 
kvalifikovaného technika. 

 Pro vyhnutí se riziku popálenin nebo el. šoku nepouţívejte ţádné kovové nářadí. 
 Do sauny nepouštějte ţádná zvířata. 
 Nenechávejte saunu zapnutou nebo bez dohledu. 
 Neponechávejte saunu v provozu po dobu delší neţ 3 hodiny, abyste se vyhnuli 

předčasnému opotřebování zařízení. Po třech hodinách nepřetrţitého pouţívání vypněte 
saunu alespoň na 1 hodinu. 

 Doporučujeme vám na saunu neinstalovat zámkový systém. 
 Zkontrolujte jestli jsou el. rozvody sauny shodné s el. připojeními vaší sauny k hl. zdroji el. 

energie. 
 Veškeré elektrikářské práce musí provádět kvalifikovaná osoba. 
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Bezpečnost 

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si prosím pečlivě bezpečnostní instrukce před samotnou instalací a 
používáním sauny. Tyto jsou nezbytné pro vaši bezpečnost, proto tyto instrukce striktně 
dodržujte. 

Vezměte na vědomí riziko hypertermie, přehřátí nebo vyčerpání z horka, které mohou být 
způsobeny nebo zhoršeny nedodrţením bezpečnostních pokynů. Příznaky jsou horečka, rychlý 
puls, závratě, mdloby, letargie a necitlivost ve všech nebo části těla. Výsledkem jsou: sníţené 
povědomí o teplu, neuvědomění si bezprostředního rizika, ztráta vědomí. 
Sauna nesmí být používána: 
• Dětmi do 6 let věku.
• Lidé s váţnou reakcí na sluneční světlo.
• Starší nebo invalidní osoby.
• Lidé s předchozími zdravotními problémy, jako je srdeční onemocnění, vysoký nebo nízký krevní

tlak, problémy s krevním oběhem nebo diabetes, bez předchozí lékařské konzultace.
• Těhotné ţeny /přehřátí můţe ohrozit plod/.
• Osoby, které trpí dehydratací, otevřenými ranami, očními vadami, popáleninami nebo úpalem.
Děti ve věku od 6 do 16 let mohou pouţít saunu za předpokladu, ţe jsou nepřetrţitě sledovány
zodpovědnou dospělou osobou, a ţe teplota v sauně nepřekročí  60 °C.
V případě problémů týkajících se zdraví, během uţívání léků nebo poranění svalů nebo šlach,
nepouţívejte saunu, aniţ byste se předtím poradili se svým lékařem.
Pokud máte v těle chirurgické implantáty, nepouţívejte saunu, aniţ byste předem konzultovali s
lékařem a získali jeho souhlas.
Saunu nepouţívejte po namáhavé činnosti.
Počkejte 30 minut, neţ vaše tělo zchladne.
Nepobývejte v sauně déle neţ 40 minut.
Během pobytu v sauně nekonzumujte alkohol nebo drogy.
Nespěte v sauně, kdyţ je v provozu.
Aby se zabránilo riziku přehřátí, připojte saunu k dostatečně výkonné elektrické zásuvce a
nepřipojujte ostatní elektrická zařízení do stejné zásuvky.
Aby se zabránilo jakémukoli riziku úrazu elektrickým proudem nebo poškození sauny, nepouţívejte
ji:
• Během bouřek.
• Je-li elektrický kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou.
• Je-li elektrický kabel přehřátý, je třeba jej zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
• Máte-li vyměnit ţárovku, počkejte, aţ je sauna vypnuta a zchladí se.
Před připojením nebo odpojením zařízení ke zdroji el. proudu si nezapomeňte osušit ruce.
Nikdy nepracujte s mokrýma rukama nebo nohama.
Nezapínejte elektřinu nebo topný systém rychle, protoţe by mohlo dojít k poškození elektrického
systému.
Nepokoušejte se opravovat saunu sami bez souhlasu distributora nebo výrobce.
Nesnaţte se opravovat saunu sami, jinak se zruší platnost záruky výrobce.
Uvnitř sauny nepouţívejte ţádný druh mycího prostředku.
• Neskladujte předměty uvnitř nebo na horní části sauny.
Neumisťujte hořlavé materiály nebo chemické látky v blízkosti sauny.
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Popis 

Obecná charakteristika 
• Kabina z kanadského smrkového dřeva
• Vnitřní svítidla
• Teploměr / vlhkoměr
• Časoměřič
• Dřevěný kbelík a naběračka
• Bezpečnostní sklo
• Větrací mříţka
• 2 roky záruka

 Certifikace 

 Je v souladu s aktuálními  Dřevo je těţeno v trvale     Během výrobního procesu 
   Evropskými standardy     udrţitelném lese  nejsou poţívány těţké kovy 

Obsah balení: 
Obecné: 
1 instalace a uţivatelská příručka 
1 klika (vnitřní a vnější sloţka) 
1 ochranná klec elektrického topení*** 
Nadstandardní vybavení** 
1 balení příslušenství parní sauny** 
(včetně teploměru, vlhkoměru, časoměru, kbelíku, naběračka a svítidlo-změna balení vyhrazena) 

Specifikace: 

Položka pro 2 osoby pro 3 osoby pro 3–4 osoby 

Boční nebo zadní 3 3 4 

Přední část+dveře 1 1 1 

Podlaha 1 1 1 

Strop 1 1 1 

Sedačka 1 1 2 

Ochrana stropu 1 1 1 

Elektrická kamínka** 
Harvia BC35* 
jednofázový 

Harvia BC45* 
jedno/třífázový 

Harvia BC45* 
jedno/třífázový 

* pro další informace viz technická příručka el. kamen.
** není součástí balení sauny
*** dle modelu sauny

pro 4 osoby 

3 

2+1 

1 

1 

2 

1 

Harvia BC60* 
jedno/třífázový 

pro 5 osob 

3 

2+1 

1 

1 

2 

1 

Harvia BC80* 
jedno/třífázový 
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Instalace 

Před samotnou instalací si pečlivě přečtěte instrukce ke kompletaci. 

Před zahájením pozorně si přečtěte návod k montáži. 

Výběr místa 

Sauny France Sauna jsou určeny výhradně pro vnitřní instalaci při pokojové teplotě. 

Vyberte prostor pro umístění: 
• Vnitřní instalace, na suchém místě, na rovné a stabilní podlaze, která unese váhu vaší sauny.
• Výška musí být dostačující k dosaţení stropu a k provedení zapojení el. rozvodů

a údrţbu.
• Daleko od jakéhokoli zdroje vody, ohně nebo hořlavých materiálů.

Praktické rady: 

• Všimněte si, ţe kompletace sauny vyţaduje dvě nebo tři dospělé osoby.
• Jasně označte kaţdý panel, neţ začnete.
• Během montáţe umístěte síťový kabel vaší sauny tak, aby byl snadno přístupný.
• Všimněte si, ţe existují rozdíly mezi jednotlivými modely.

Před zahájením pozorně si přečtěte návod k montáži.
Volba místa
Sauna-Center sauny jsou určeny výhradně pro vnitřní instalaci.
Vyberte prostor:
• Uvnitř, na suchém místě, na rovný a stabilní podlahu, která unese váhu vaší sauny.
• Výška musí být dostačující pro vás k dosažení stropu a provést elektrické zapojení
a údržbu.
• Daleko od jakéhokoli zdroje vody, ohně nebo hořlavých materiálů.
Praktické rady:
• Všimněte si, že sestava sauna vyžaduje dvě nebo tři dospělé.
• Jasně identifikovat každý panel, než začnete.
• Během montáže umístěte síťový kabel vašeho saunu tak, aby byl snadno
přístupný.
• Všimněte si, že existují rozdíly mezi jednotlivými modely.
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Obdélníkový model - sestavení 

K   
Krok 1

Začněte umístěním podláţky sauny na plochu, kde 
 potřebujete umístit saunu. 

Krok 2    

Nainstalujte zadní panel do ţlábku v podláţce. 

Krok 3

 Umístěte levý boční panel do ţlábku v podláţce, 
 přičemţ se ujistěte ţe perfektně zapadá do zadního 
 panelu. 

 Pouţijte kovovou sponu pro 
 dokončení sestavení dvou 
 panelů. 
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    Krok 4      

 Sestavte lavici a její opěrnou část. Poté připevněte 
 lavici k zadnímu panelu.  

Krok 5

 Umístěte přední panel do ţlábku v podláţce.     
  Přičemţ se ujistěte ţe perfektně zapadá do levého 
  zadního panelu.  
 Důležité: Během manipulace s tímto komponentem 
 mějte dveře předního panelu zavřené. 

 Pouţijte kovovou sponu pro 
 dokončení sestavení dvou 
  panelů. 

Krok 6

Nakonec umístěte pravý boční panel do ţlábku 
 v podláţce, ujistěte se, ţe perfektně zapadá do 
 předního a zadního panelu. 

 Upevněte panel pomocí 
 dvou zbývajících kovových 
 spon. 



HANSCRAFT, s.r.o. 
Bečovská 939 

104 00 Praha 10 
CZECH REPUBLIC 

9 

Krok 7

Stabilizujte konstrukci pomocí upevnění předního 
 a zadního panelu pomocí přiloţených šroubů. 

 Poté zakryjte kaţdý šroub 
 pomocí přiloţené krytky. 

Krok 8

 Opatrně umístěte stropní panel. 

  Dokončete kompletaci  
  pomocí upevnění dřevěných 
  lišt kolem stropu. 

Krok 9

 Na vnější straně dveří umístěte kliku v zarovnání 
 s předvrtanými otvory. Vloţte šrouby skrz otvory 
 z vnitřní části sauny a upevněte kliku. Kovová část 
 musí být umístěna na vnější straně kabiny sauny. 
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Krok 10         

  Nainstalujte upevnění světla do rohů kabiny a poté 
  je připojte k el. přípojce. 

Krok 11

 Ochranná klec kamen musí být sestavena a poté 
 nainstalovaná uvnitř kabiny.  

Krok 12

 Nainstalujte kamna do klece. 
 Všechny instrukce pro instalaci kamen a jejich el. 
 rozvodů, jsou přiloţeny k balení kamen. 
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Rohový model 

Krok 1

 Začněte umístěním podláţky na podlahu v místě, 
 kde chcete mít saunu nainstalovanou. Přední část 
 panelu můţe být rozpoznána podle absence el. 
 připojení. 

Krok 2

 Nainstalujte levý zadní panel do ţlábku v podláţce. 

Krok 3

Umístěte pravý zadní panel do ţlábku podláţky a  
  ujistěte se, ţe perfektně zapadá do levého zadního 
panelu. 

Pouţijte kovovou přezku pro 
dokončení sestavení dvou 
panelů. 
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Krok 4

  Umístěte levý boční panel do ţlábku v podláţce, 
  zároveň se ujistěte ţe perfektně zapadá do levého 
zadního panelu.  

Pouţijte kovovou sponu pro 
  dokončení sestavení dvou 
  panelů. 

Krok 5

 Umístěte horní opěradlo lavice, ujistěte se ţe 
  perfektně zapadá do bočních panelů.  

  Umístěte horní sedák lavice,  
  přičemţ se ujistěte ţe perfektně 
  zapadá do bočních panelů.  

Krok 6

  Umístěte niţší opěradlo lavice, ujistěte se ţe 
  perfektně zapadá do bočních panelů.   

  Umístěte niţší sedák lavice, 
  ujistěte se, ţe perfektně  
  zapadá do bočních panelů.  
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Krok 7

 Opatrně umístěte přední panel a ujistěte se, ţe  
 perfektně zapadá do bočních panelů. 
 Důležité: Mějte dveře zavřené během instalace 
 předního panelu. 

 Důležité: Přední panel  
 zahrnuje 3 úchyty po 
 kaţdé straně. Ujistěte se, 
  ţe kaţdý úchyt je dobře 
  upevněn. 

Krok 8

 Konstrukci stabilizujete upevněním bočního a 
  zadního panelu pomocí přiloţených šroubů.  

 Poté zakryjte kaţdý šroub 
  pomocí přiloţené krytky. 

Krok 9

 Opatrně umístěte stropní panel. 
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Krok 10 

    Dokončete kompletaci pomocí upevnění dře- 
          věných lišt kolem stropu. 

 Krok 11

    Na vnější straně dveří umístěte kliku v zarovnání 
 s předvrtanými otvory. Vloţte šrouby skrz otvory 
 z vnitřní části sauny a upevněte kliku. Kovová část 
 musí být umístěna na vnější straně kabiny sauny. 

Krok 12

 Nainstalujte upevnění světla do rohů kabiny a poté 
  je připojte k el. přípojce.   
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Krok 13

  Ochranná klec kamen musí být sestavena a poté 
 nainstalovaná uvnitř kabiny. 

Krok 14

  Nainstalujte kamna do klece. 
  Všechny instrukce pro instalaci kamen a jejich el. 
   rozvodů jsou přiloţeny k balení kamen. 
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Údržba 

Před zahájením jakékoliv údržby odpojte kabinu sauny od hlavního zdroje el. 
energie. 

Problémy jsou identifikovány Možné příčiny Řešení 

El. kamna nenahřívají 

Hlavní el. kabel je odpojen Zkontrolujte připojení kabelu 

Dodávka el. proudu je 
přerušena 

Zkontrolujte jestli funguje 
rozvodný panel 

Kamna jsou chráněna proti 
přehřátí 

Nahlédněte do manuálu k el. 
kamnům 

Osvětlení sauny nefunguje 

Ţárovka není plně připojena 
Zkontrolujte objímku ţárovky a v 

případě potřeby ji vyměňte 

Ţárovka je poškozena Vyměňte ţárovku 

Přívod ke světlu jsou odpojené 
od el. napětí 

Odpojte světla od hl. zdroje el. 
energie a poté zkontrolujte 

připojení 
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Servis a záruka 

Servis 
1. Odpojte saunu.
2. Pomocí vysavače odstraňte prach z trhlin ve dřevě.
3. Očistěte kabinu vlhkým bavlněným hadříkem a v případě potřeby pouţijte malé mnoţství mýdla.

Opláchněte vlhkým hadříkem.
4. Otřete suchým hadříkem.

DŮLEŽITÉ 
Nepouţívejte benzín, alkohol, chemické látky ani silné čisticí prostředky na čistění sauny, 
protoţe chemické výrobky mohou způsobit poškození dřeva a jeho ochranné vrstvy. Nesprchujte 
vodou vaši saunu. 

Praktické rady: 
Chcete-li prodlouţit ţivotnost vaší sauny, doporučujeme pouţít lněný olej na lavice, zádová   
opěradla a podlahu sauny s látkou bez ţmolků. 
Pokud jsou podlaha nebo lavice vaší sauny nesmazatelně znečistěny, lehce je přebruste brusným 
papírem. 

Záruka se nevztahuje v těchto případech: 
• Porucha nebo poškození vzniklé z instalace, pouţití nebo opravy, která nejsou v souladu s
bezpečnostními pokyny.
• Porucha nebo poškození vyplývající z podmínek, které jsou nevhodné pro zařízení s původně
zamýšleným účelem.
• Škody vyplývající z nedbalosti, nehody nebo v důsledku zásahu vyšší moci (bouřky nebo
špatného počasí).
• Porucha nebo poškození vyplývající z pouţití nepovolených příslušenství.
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Bezpečná a ekologická likvidace  
Po ukončení ţivotnosti výrobku prosím zajistěte bezpečnou a ekologickou likvidaci a pomozte tímto zlepšit 
ţivotní prostředí. 

Servis a reklamace 
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění závady se prosím obraťte 
na Vašeho prodejce nebo distributora. 

Záruční podmínky  
Záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními a záručními podmínkami Vašeho prodejce nebo 
distributora. 

Váš prodejce: ………………………………………………………………………………………… 

Kontakt na prodejce: ………………………………………………………………………………… 

Datum prodeje: ………………………………………………………………………………………. 

Vážený zákazníku, 
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 
Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás naše nabídka 
uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si všech našich zákazníků, což 
nám prosím dovolte dokázat. 

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 




