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VÝBER MIESTA

Barelové sauny sú navrhnuté primárne pre exteriérové použitie. Pre výber miesta sú limitujúce najmä dva
faktory, dostupnosť el. prípojky 380V (v prípade dodania so štandardnou elektrickou pieckou) a pevný a
rovný podklad, na ktorý bude sauna umiestnená.

ÁWBIZQSFWâCFSNJFTUB
• Neumiestňujte saunu blízko alebo pod nadzemnú kabeláž, resp. elektrické vedenie a vyvarujte sa
umiestňovaniu akýchkoľvek elektrospotrebičov v blízkosti sauny (min do 1,5 m).
• To, ako plánujete používať vašu barelovú saunu by vám malo pomôcť vybrať si jej umiestnenie. Ak
bude sauna používaná pre rekreačný účel celej rodiny uistite sa, že ste okolo nej nechali dostatok
priestoru pre dodatočnú aktivitu. Ak ju budete používať pre relaxáciu a terapiu, pravdepodobne
budete chcieť okolo nej vytvoriť patričné dekorácie.
• Umiestnenie v blízkosti budovy nie je nevyhnutné, ale oceníte ho najmä v zimných mesiacoch a v
prípade nepriaznivého počasia.
• Prístup deťmi (mali by ste byť schopní monitorovať používanie sauny z domova ako prevenciu nedovoleného použitia deťmi).
• Minimálna šírka priestoru pre umiestnenie barelovej sauny je 220 cm.
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Podklad
• Podklad, ktorý si vyberiete pre vašu barelovú saunu MUSÍ byť plochý, vodorovný povrch, ktorý je v
plnom kontakte so všetkými podperami, na ktorých je sauna osadená (2-5 ks). Mierny sklon, aký sa
robí na terasách (1cm /bm), je povolený.
• Ako podklad môže poslúžiť: CFUØOPWÈQMBUOBISÞCLZDN

[ÈNLPWÈEMBäCB VUMBĂFOâ
ÝUSL UFSBTPWJOBBMFCPSPWOâUSÈWOBUâQPWSDI, kde sa do roviny umiestnia betónové obrubníky
na ktorých bude sauna postavená.
• Podklad pod saunou musí byť aspoň vo veľkosti pôdorysu podpier, na ktorých je sauna osadená.
Tieto sú široké 140 cm a dĺžka je rovnaká ako dľžka sauny (180 – 300 cm). Pred vstupom do sauny
odporúčame vytvoriť menší priestor pre pohodlné vyzúvanie a vstup do sauny.
• Vzdialenosť medzi podstavcami a ich rozmiestnenie vypočítate nasledovne:
- modely dlhé 235 cm 4BSOJB #FMMFXJMMF9- sú osadené na troch podperách. Jedna sa umiestni
do stredu a zvyšné dve tak, že stred podpier je vzdialený 15 cm od okrajov sauny.
- model dlhý 183 cm #FMMFXJMMF je osadený na dvoch podperách tak, že ich stredy sú umiestnené 15 cm od okrajov sauny.
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MONTÁŽNE POKYNY K INŠTALÁCII BARELOVEJ SAUNY

$LEÞITÑUPOZORNENIE
:KLAD ÒNAÒKTOROMÒBUDEÒSAUNAÒUMIESTNEN ÒMUSÒBYÝÒHLADKČ ÒPLOCHČ ÒVODOROVNČÒAÒSCHOPNČÒZNIESÝÒKOMBINOVANÒVHUÒSAMOTNEJÒSAUNYÒ ÒKG ÒAÒPOUÞVATEéOV ÒBEZÒPOSUNUTIAÒALEBOÒPREPADNUTIAÒ!KÒJEÒSAUNAÒ
UMIESTNENÒNAÒMIESTE ÒKTORÒNESPÿćAÒTIETOÒPOÞIADAVKY ÒVČSLEDKOMÒMÞEÒBYÝÒJEJÒPOÛKODENIEÒ0OÛKODENIAÒZÒ
DVODUÒNESPRVNEHOÒUMIESTNENIAÒNIEÒJEÒKRYTÒZRUKOU

:ÝAÞOVÑVčPOĂTY
6AÛAÒNOVÒBARELOVÒSAUNAÒVÞIÒMEDZIÒÒAÞÒÒKGÒ)ÒPRIÒPLNOMÒOBSADENÒJEJÒVHAÒNEPRESIAHNEÒ Ò
KGÒ0RIÒUMIESTćOVANÒNAÒVYVČÛENÒTERASYÒAÒBALKNYÒJEÒPOTREBNÒPOāTAÝÒSOÒZÝAÞOUÒÒKGM
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ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

Pokyny k elektroinštalácii
0REÒ PRPRAVUÒ AÒ ZAPOJENIEÒ POÞADOVANEJÒ  VOLTOVEJÒ NAPJACEJÒ LINKYÒ SAUNYÒ ZABEZPEāTEÒ LICENCOVANHOÒ
ELEKTRIKRAÒ 4TOÒ ELEKTROINÛTALCIAÒ MUSÒ BYÝÒ PERMANENTNEÒ NAPOJENÒ NAÒ HLAVNČÒ ZDROJÒ ENERGIEÒ .EPOUÞVAJTEÒPREDLÞOVACIEÒKBLEÒALEBOÒKONEKTORYÒTYPUÒPLUG INÒ.AÒMIESTEÒUMIESTNENIAÒSAUNYÒPONECHAJTEÒKBELÒSÒÒ
METROVČMÒVOéNČMÒKONCOMÒ6ÛETKAÒELEKTRICKÒKABELÞÒMUSÒBYÝÒVYKONANÒKVALIµKOVANČMÒAÒLICENCOVANČMÒ
ELEKTRIKROMÒAÒMUSÒSPÿćAÝÒSLOVENSKÒTECHNICKÒNORMY

0REÑPRIPOJENIEÑNAÑ6ÑJEÑPOTREBNÑZABEZPEĂIÝ
jÒ 0RVODNČÒKBELÒ#9+9Ò#ÒXÒ ÒMMÒ#9+9ÒÒXÒÒMMÒÒAKÒJEÒBODÒPRIPOJENIAÒĄALEJÒAKOÒÒMETROV
jÒ .APOJENIEÒCEZÒTROJPLOVČÒISTIāÒCHARAKTERISTIKYÒ" ÒXÒ!Ò ÒPRDOVČÒTROJPLOVČÒCHRNIāÒÒ!Ò!
jÒ 0RVODNČÒKBELÒPONECHAÝÒSÒÒMÒVOéNČMÒKONCOMÒPRIÒMIESTEÒINÛTALCIEÒ$BAJTEÒNAÒTO ÒÞEÒSAUNOVÒPODPERAÒNESMIEÒBYÝÒPOLOÞENÒNAÒPRVODNOMÒKBLI

0RDAVNÑVECI ÑPOTREBNÑNAÑELEKTROINÛTALCIU
Ò 0RDOVČÒCHRNIā
Ò %LEKTRICKČÒKBELÒSKONTROLUJTEÒDÿÞKUÒAÒPRIEMERÒPREÒPRDOVÒINTENZITUÒAÒVZDIALENOSÝ
Ò +RABICAÒPREÒROZDELENIEÒPRVODUÒPRDUÒNAÒ6ÒPREÒSAUNOVÒPECÒAÒ6ÒPREÒOSVETLENIEÒ.AÒLINKUÒ
VEDCUÒKÒOSVETLENIUÒSAUNYÒJEÒPOTREBNÒUMIESTNIÝÒVYPNAāÒ!KOÒEFEKTVNUÒALTERNATVUÒODPORāAMEÒ
ZVOLIÝÒÒZAPNANIEÒOSVETLENIAÒPOMOCOUÒDIAéKOVHOÒOVLDAāAÒALEBOÒSAMOSTATNČÒPRVODÒPREÒPECÒAÒPREÒ
OSVETLENIE

3CHMAÑELEKTRICKHOÑ
pripojenia sauny

osvetlenie
Ò6

VYPNAā

ELÒKRABICA
Ò6ÒÒXÒ!

SAUNOVÒPEC
6
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%ÙMFäJUÏVQP[PSOFOJB
• Saunová pec musí byť permanentne napojená na zdroj napájania. Žiadne plug-in konektory alebo
predlžovacie šnúry nie sú povolené z dôvodu zachovania správnej funkcie. Napájanie, ktoré nie je v
súlade s týmito inštrukciami nie je kryté zárukou.
• Napájanie sauny musí byť samostatné a nemali by naň byť napojené iné spotrebiče
• Všetka kabeláž musí byť medená. Nepoužívajte hliníkové vedenie. Použitie hliníkového vedenia
poruší záruku.
• Napájanie saunovej pece musí byť chránené prúdovým chráničom príslušnej hodnoty.
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DODANIE BARELOVEJ SAUNY

Sauna sa dodáva v demonte, v uzavretej drevenej palete. Preto nie je problém s jej umiestnením prakticky
kdekoľvek. V prípade, ak si objednáte saunu vrátane montáže, o všetko sa postarajú naši odborníci. Zloženie sauny trvá približne 5 hodín.
NPäOPTUJEPEBOJBCBSFMPWFKTBVOZ
1

Ak si objednáte saunu bez montáže, tak
vám ju privezieme v originálnom balení.
/B[MPäFOJFQPUSFCVKFUF
alebo TUSPKOÏ
[BSJBEFOJF
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Saunu vám privezieme zloženú a pomocou špeciálnej podložky ju prepravíme
na miesto inštalácie.
/B[MPäFOJFQPUSFCVKFUF
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MONTÁŽNE POKYNY K INŠTALÁCII BARELOVEJ SAUNY

Ò 3AUNUÒVMÒPRIVEZIEMEÒZLOÞENÒAÒNAÒ
MIESTOÒINÛTALCIUÒJUÒPREPRAVÒSTROJNÒ
ZARIADENIE
.AÑZLOÞENIEÑPOTREBUJETE
IBAÒSTROJNÑ
zariadenie

Ò 3AUNUÒVMÒPRIVEZIEMEÒAÒZAÒCCAÒÒHODNÒ
POSTAVMEÒNAÒVAMIÒPRIPRAVENČÒPODKLAD
.AÑZLOÞENIEÑPOTREBUJETE

5POZORNENIE
:APOJENIEÒSAUNOVEJÒPECEÒDOÒELEKTRICKEJÒSIETE ÒPRAVAÒPODKLADUÒPREÒSAUNU ÒANIÒNTERÒSAUNYÒZÒFNSKEJÒBOROVICEÒ
NIEÒSÒSāASÝOUÒOBJEDNANEJÒMONTÞEÒ6ÒPRPADEÒAKÒSIÒNECHTEÒSAUNUÒPOSKLADAÝÒUÒNSÒVÒSKLADE ÒTAKÒJEÒSIÒ
MOÞNÒOBJEDNAÝÒÒIÒPOVRCHOVČÒNTERÒBOROVICOVEJÒSAUNYÒLAZROUÒVÒODTIENIÒPODéAÒVÛHOÒVČBERU
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PRÍKLADY INŠTALÁCIÍ NA RôZNE POVRCHY
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*OGPSNÈDJF
+421 918 294 266
4IPXSPPN1PMVWTJF
Poluvsie 218, 972 16, okres Prievidza
+421 918 294 266
4IPXSPPN3PWJOLB
Čerešňová 7, 900 41, Rovinka
+421 901 921 974
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972 16 Poluvsie 218,
okr. Prievidza
prevádzkovateľ e-shopu
www.kralovstvopozitkov.sk

