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Brugsvejledning for saunaovne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Før brug 

Klargøring af saunaen 
a. Udluftningsventilen lukkes. Kontrollér at indsugnings- og udsugningsventil er åbne og luften har 

fri passage. 

b. Termostaten indstilles på den ønskede temperatur. Saunaen vil nå denne temperatur efter cirka 

Timeren fungerer som tænd / sluk for saunaovnen.  

c. Timeren tillader mellem 1 og 8 timer forud indstilling. Saunaovnen kan maksimalt være tændt i 

fire timer. 

d. Stilles timeren på 1-4 vil saunaovnen tændes med det samme og være tændt i det antal timer som 

timeren indstilles til. Herefter vil saunaovnen automatisk slukke.  

e. Stilles timeren på 5-8 timer vil dette svare til mellem 1 og 4 timers ”ventetid”, idet saunaovnen 

først vil tænde når timeren når ned på 4 timer svarende til maksimal drifttid. 

Personlig hygiejne 
f. Raske personer kan anvende saunaen så længe man finder det behageligt. Det anbefales dog at 

opholdet maksimalt varer 60 minutter. Efter en pause med nedkøling kan saunaopholdet 

genoptages. 

g. Gravide, personer med permanente lidelser og syge personer bør rådføre sig med sin læge inden 

saunabadning. 

2. Betjening under brug 

Temperaturkontrol 
a. Ønskes temperaturen justeret undervej i saunaopholdet, indstilles ny temperatur på saunaovnens 

temperaturkontrol. Bemærk at der kan gå et stykke tid før den ønskede temperatur nås. 

b. Hvis temperaturen af en eller anden årsag bliver for høj, slår overophedningsbeskyttelsen 

automatisk til og slår saunaovnen fra. Når saunaovnen er kølet ned, kan strømmen slås til igen 

ved at påvirke reset-knappen som er placeret i nærheden af temperaturkontrollen. Reset-knappen 
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påvirkes ved at presse en skruetrækker gennem hullet på fronten af saunaovnen. Før 

strømmen slås til igen skal driftsforstyrrelsen undersøges og afhjælpes. 

Timer 
c. Ønskes saunaopholdet afsluttet før timeren når nulstilling, drejes timeren blot til nulstilling og 

saunaovnen slukkes. 

Ekstraudstyr 
d. Ekstern temperatur og timer fungerer på samme måde som almindeligt betjeningspanel blot med 

den forskel at det ikke sidder monteret på saunaovnen.  

3. Efter brug 

Rengøring af saunaen 
a. Åben for udluftningsventilen ved loftet så den varme, ”brugte” luft ledes ud. 

b. Vask evt. saunarummet. Rør ikke saunaovnen før denne er helt nedkølet. 

Personlig hygiejne 
c. Det anbefales at tage et koldt brusebad, dels for at blive skyllet ren og dels for at porerne kan 

lukke sig igen efter den kraftige opvarmning. 

d. Slap herefter af og nyd evt. en kølig drik for at få kroppen nedkølet til sin normale temperatur 

inden påklædning. 

e. Undgå hårdt fysisk arbejde og indtag rigelige mængder væske (gerne almindeligt postevand) for 

at kompensere for væsketab. 

4. Vedligeholdelse 

a. Hvis stenene begynder at brække i stykker, skal de skiftes ud for at forhindre ødelæggelser på 

saunaovnen. 

b. Det anbefales dog at stenene skiftes 1 gang pr. år. 

5. Bemærk 

a. Ved enhver henvendelse bedes henvist til fakturanr. Evt. erstatning kan kun ske ved forevisning 

af original faktura. 

b. Beskadigelser erstattes ikke hvis der er opstået som følge af 

- at denne brugsvejledning ikke er fulgt,  

- at der er brugt andre saunasten end de medfølgende eller nye leveret af Spa-

Kompagniet,  

- at saunaovnen har været tændt uden opfyldt stenmagasin, 

- at saunaovnen har været tildækket. 

 


