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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΣΑΟΥΝΑΣ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

1) Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών συσκευών μέσα στη σάουνα.
2)  Απαγορεύεται η τοποθέτηση σύρτη ή κλειδωνιάς στην πόρτα της σάουνας προς αποφυγή αθέ-

λητου εγκλωβισμού σας μέσα στη σάουνα.
3) Ανοίξτε το παράθυρο εξαερισμού αν έχετε αίσθηση πνιγμού όταν χρησιμοποιείτε τη σάουνα.
4) Μην χρησιμοποιείτε τη σάουνα εάν πάσχετε από υπερθερμία. 

•  Τί είναι η υπερθερμία: Υπερθερμία εμφανίζεται όταν η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος 
ανέβει αρκετούς βαθμούς πιο πάνω από τη φυσιολογική (37ΟC). 

•  Συμπτώματα της υπερθερμίας: Τα συμπτώματα της υπερθερμίας περιλαμβάνουν την αύξηση 
της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος, ζάλη, λήθαργο, υπνηλία και λιποθυμία. 

•  Επιπτώσεις της υπερθερμίας: Έλλειψη δυνατότητας να αντιλαμβάνεστε τη θερμότητα. Έλλει-
ψη αναγνώρισης της ανάγκης να βγείτε από το δωμάτιο. Άγνοια για τον επικείμενο κίνδυνο. 
Εμβρυϊκές βλάβες (σε έγκυες γυναίκες). Φυσική ανικανότητα να βγείτε από το δωμάτιο. Απώ-
λεια των αισθήσεων. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων μπορεί να οδηγήσουν σε μοι-
ραία υπερθερμία. 

5) Κάθε ηλεκτρική τροποποίηση της σάουνας απαγορεύεται. 
6) Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή εγκαύματα, μη χρησιμοποιείτε τη σάουνα 
αν δεν υπάρχει εγκατεστημένη αρμόζουσα ηλεκτρική ασφάλεια. 
7) Μην παίρνετε εύφλεκτα υλικά μέσα στη σάουνα προς αποφυγή φωτιάς. 
8) Άλλες προειδοποιήσεις ασφαλείας: 

•  Βγείτε αμέσως εάν αισθανθείτε άβολα, ζάλη, υπνηλία ή εάν έχετε παραμείνει μέσα στη σάουνα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

•  Τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να χρησιμοποιούν τη σάουνα μόνο κάτω 
από αρμόζουσα επίβλεψη. 

•  Οι έγκυες, όσοι δεν έχουν καλή υγεία ή βρίσκονται κάτω από ιατρική φροντίδα θα πρέπει να 
ακολουθήσουν τις συμβουλές του γιατρού τους πριν από τη χρήση της σάουνας. 

•  Η χρήση της σάουνας θα προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων εάν έχει προηγηθεί υπερκατα-
νάλωση οινοπνευματωδών ή φαρμάκων. 

•  Εάν η σάουνα δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου την προμη-
θευτήκατε.

•  Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν από κάθε συντήρηση. 
•  Διατηρήστε τις οδηγίες αυτές για μελλοντική αναφορά.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας συγχαίρουμε για την αγορά σας αυτή, που σας οδηγεί σε μια πορεία για καλύτερη υγεία! Χιλιάδες 
χρήστες απολαμβάνουν τα οφέλη της παραδοσιακής σάουνας κάθε μέρα. Οι παραδοσιακές σάουνες 
σας βοηθούν να κάψετε θερμίδες, να μειώσετε τις τοξίνες, να ανακουφίσετε πόνους, ακόμα να καθα-
ρίσετε το δέρμα σας. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε τα μεγάλα οφέλη της παραδοσιακής σάουνας 
μέσα στο σπίτι σας. 



— 4 —

2. ΟΦΕΛΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Ανακούφιση πόνου: Η θερμική ενέργεια της παραδοσιακής σάουνας επιταχύνει την κυκλοφορία 
του αίματος και την παροχή περισσότερου οξυγόνου στο σώμα. Η αυξημένη κυκλοφορία του αίμα-
τος μειώνει φλεγμονές, ανακουφίζει πόνους και επιταχύνει την ανάρρωση. Παραδοσιακές σάουνες 
έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία θυλακίτιδας, ρευματισμών, αρθριτικών και αιμορρο-
ΐδων. Η αυξημένη κυκλοφορία του αίματος όχι μόνο ανακουφίζει εσωτερικές παθήσεις, αλλά και 
δερματικές παθήσεις όπως η ψωρίαση, το έκζεμα και τις ουλές. Η καλή κυκλοφορία είναι απαραίτητη 
για λείο και σφιχτό δέρμα. 

Κάψιμο θερμίδων και λίπους: Ο ατμός της παραδοσιακής σάουνας εξαλείφει το παραπανίσιο 
αλάτι και το υποδόριο λίπος. Κάψτε έως και 600 θερμίδες σε μία ημίωρη συνεδρία. Σε αντίθεση, ένα 
ημίωρο τζόκινγκ καίει 300 θερμίδες και μισή ώρα ποδηλάτου καίει 225 θερμίδες. 

Χαλαρώστε το σώμα και το πνεύμα σας: Σας παρέχει ένα ξεχωριστό περιβάλλον με θερμοκρα-
σία 30 ΟC-85 ΟC. Η ζέστη περνάει μέσα από το σώμα σας, αυξάνει τον μεταβολισμό, επιταχύνει την κυ-
κλοφορία του αίματος, φέρνει φρέσκο οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες στον οργανισμό, αποβάλει τις 
άχρηστες ουσίες από το σώμα μαζί με τον ιδρώτα, ανανεώνει γρήγορα την ενέργεια και ξεκουράζει. 

3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Υψηλή ποιότητα κατασκευής 
• Αυτόματος θερμοστάτης για σταθερή θερμοκρασία 
• Χρονόμετρο 
• Ψηφιακός αισθητήρας και αυτόματο θερμόμετρο 
• Σόμπα θερμότητας

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Απαιτήσεις για την εγκατάσταση 
• Μην συνδέετε οποιαδήποτε άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα με τη σάουνα. 
• Εγκαταστήστε τη σάουνα σε επίπεδο πάτωμα. 
•  Μην ψεκάζετε το εξωτερικό της σάουνας με το νερό. Εάν το πάτωμα είναι υγρό, εγκαταστήστε ένα 

διαχωριστικό πάτωμα για να διατηρήσετε τη σάουνα ψηλά & στεγνή. 
• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά ή χημικές ουσίες κοντά στη σάουνα. 

Συναρμολόγηση της σάουνας:
1. Για μια γενική εικόνα της διάρθρωσης της σάουνας δείτε το κατωτέρω σχεδιάγραμμα: 

1. Πάτωμα
2. Διάφραγμα καθίσματος
3. Κάθισμα
4. Δεξιός-εμπρός τοίχος
5. Πλάτη
6. Δεξιός-πίσω τοίχος
7. Οροφή
8. Αριστερός-πίσω τοίχος
9. Αριστερός-εμπρός τοίχος

10. Εμπρός τοίχος
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2.  Η σάουνα είναι συσκευασμένη σε 5 ή 5 κουτιά (Εικ. 1). 
Ελέγξτε τα νούμερα στα κουτιά (Εικ. 2), πρέπει να είναι 
τα ίδια, αλλιώς μην τα ανοίξετε και επικοινωνήστε με 
το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη σάουνα.

3.  Ανοίξτε τα κουτιά και βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κά-
ποιο από τα μέρη της σάουνας συμβουλευόμενοι το 
διάγραμμα της προηγούμενης σελίδος.

4.  Τοποθετήστε το πάτωμα στην επιθυμητή θέση για τη σάου-
νά σας (Εικ. 3).

5.  Ευθυγραμμίστε τις αντίστοιχες σανίδες των δύο πίσω τοίχων, βεβαι-
ούμενοι ότι η εξέχουσα σανίδα μπαίνει στην αυλάκωση (Εικ. 4).

6.  Ευθυγραμμίστε τις αντίστοιχες σανίδες του εμπρός-αριστερού και του πίσω-
αριστερού τοίχου, βεβαιούμενοι ότι εφαρμόζουν σωστά και κλείστε τα μάνταλα 

(Εικ. 5).

7.  Κρατήστε τον αριστερό-εμπρός τοίχο και τον πίσω-
δεξιό τοίχο κατά μήκος των αυλακώσεων και τοποθε-
τήστε το διάφραγμα του καθίσματος καθέτως μέσα 
στις αυλακιές, βεβαιούμενοι ότι τα δύο πόδια είναι 
όρθια. Τοποθετήστε το κάθισμα και σταθεροποιήστε 
το με βίδες. Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα εί-
ναι κάθετο σε σχέση με το διάφραγμα του καθίσμα-
τος (Εικ. 6).

8.  Ευθυγραμμίστε τις αντίστοιχες σανίδες του εμπρός-δεξιού και του 
πίσω-δεξιού τοίχου, βεβαιούμενοι ότι εφαρμόζουν σωστά και κλεί-
στε τα μάνταλα (Εικ. 7).

9.  Ευθυγραμμίστε τις αντίστοιχες σανίδες του εμπρός-αριστερού και 
του εμπρός-δεξιού τοίχου, βεβαιούμενοι ότι εφαρμόζουν σωστά 
και κλείστε τα μάνταλα (Εικ. 8).

Εικόνα 1

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Εικόνα 7

Εικόνα 8

Εικόνα 2
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10.  Ανεβάστε την οροφή στο επάνω μέρος της σάουνας και ελέγξτε αν εφαρμόζει σωστά με τους τοί-
χους (Εικ. 9). Όταν το κατεβάσετε στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν περάσει μέσα 
από τις αντίστοιχες τρύπες της οροφής (Εικ. 10).

11.  Συνδέστε όλα τα καλώδια και συνδέσεις με τις αντίστοιχες συνδέσεις στην οροφή. Βεβαιωθείτε 
ότι όλα τα βύσματα είναι συνδεδεμένα καλά (Εικ. 10).

12.  Στερεώστε τη βάση του φωτιστικού με βίδες και συνδέστε τα καλώδια του ρεύματος (Εικ. 11). 
Μετά κλειδώστε το γυάλινο κάλυμμα σφιχτά και ασφαλίστε το με βίδα (Εικ. 11). 

13.  Έπειτα, τοποθετήστε απαλά το διακοσμητικό κάλυμμα πάνω από το γυάλινο κάλυμμα και ασφα-
λίστε το με βίδα (Εικ. 12).

14.  Πάρτε το βαρόμετρο/θερμόμετρο/υγρόμετρο και 
τοποθετήστε το στον τοίχο. Προσοχή: Μην το το-
ποθετήσετε κάτω από τη σόμπα (Εικ. 13).

15.  Βγάλτε σόμπα από τη συσκευασία της (Εικ. 14).

16.  Στη συνέχεια, συναρμολογήστε μια πλευρά του ξύλινου πλαισίου στήρι-
ξης και στερεώστε το με βίδες (Εικ. 15).

17.  Έπειτα, ξαπλώστε τη σόμπα μέσα στο ξύλινο πλαίσιο και αφαιρέστε το 
αλουμινένιο καπάκι και συνδέστε την παροχή ρεύματος στη σόμπα. Για 
περισσότερες οδηγίες δείτε το βιβλίο οδηγιών της σόμπας. Μετά τοποθε-
τήστε ξανά το αλουμινένιο καπάκι (Εικ. 16).

Εικόνα 9 Εικόνα 10

Εικόνα 13

Εικόνα 14

Εικόνα 15

Εικόνα 16

Εικόνα 11 Εικόνα 12
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18.  Τώρα σηκώστε τη σόμπα όρθια, τοποθετήστε τη στη θέση της και συναρμολογήστε και το υπό-
λοιπο ξύλινο πλαίσιο (Εικ. 17).

19.  Τοποθετήστε τις πέτρες στη σόμπα. Βάλτε μεγαλύτερες πέτρες στο κάτω μέρος και μικρότερες 
πέτρες από επάνω, φροντίζοντας να μην είναι πολύ σφιχτές μεταξύ τους για να μπορεί να κυκλο-
φορεί ο αέρας. Τοποθετήστε και το διάφραγμα του καθίσματος (Εικ. 18).

ΧΡΗΣΗ

1. Προφυλάξεις 
•  Βεβαιωθείτε ότι οι καλωδιώσεις και οι ασφάλειες του σπιτιού πληρούν τις απαιτήσεις της συσκευής. 
•  Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και το χρόνο σε ένα άνετο επίπεδο, κατά κανόνα 60 λεπτά σε περίπου 80 ΟC. 
• Πιείτε ένα ποτήρι νερό πριν χρησιμοποιήσετε τη σάουνα. 
• Μετά από 2 ώρες συνεχούς χρήσης, κλείστε τη σάουνα για μία ώρα. 
• Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε το θερμαντικό στοιχείο. 

2. Λειτουργία 
•  Συνδέστε τη σάουνα σε μια πρίζα του τύπου που αναφέρεται στην πινακίδα. Μην βάλετε στην ίδια  

πρίζα και άλλες συσκευές. Συνδέστε τη σάουνα στην πρίζα και χρησιμοποιήστε το διακόπτη ON/
OFF για να την ενεργοποιήσετε. Πρέπει να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν την χρησιμο-
ποιείτε.

•  Γυρίστε το κουμπί της θερμοκρασίας στον εξωτερικό ρυθμιστή για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. 
•  Γυρίστε το κουμπί του χρόνου (TIME) για να ρυθμίσετε τον χρόνο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

τη σάουνα. 
•  Πατήστε το κουμπί του φωτός (LIGHT) για να ανοίξετε/κλείσετε το εσωτερικό φως. 
•  Όταν τελειώσετε τη χρήση της σάουνας, κλείστε τη σόμπα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδο-

σίας ρεύματος. 
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της σόμπας για οδηγίες του πως να τη χρησιμοποιήσετε. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Προληπτικά μέτρα ασφάλειας 
• Προς αποφυγή πυρκαγιάς, μην στεγνώνετε ρούχα ή αφήνετε πετσέτες στη σάουνα. 
•  Για την αποφυγή εγκαυμάτων ή ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε ή χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία 

στο διχτυωτό κάλυμμα των θερμαντικών στοιχείων της σάουνας. 
•  Όσο βρίσκεστε στη σάουνα, μην αγγίζετε τη λάμπα. Εάν ο λαμπτήρας πρέπει να αλλαχτεί, σβήστε 

την και περιμένετε μέχρι να κρυώσει και να κλείσετε τη σάουνα.
•  Μην χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή σάουνα, αν έχετε ανοιχτές πληγές, οφθαλμικές παθήσεις ή 

σοβαρά ηλιακά εγκαύματα.
•  Ηλικιωμένοι και αδύναμοι άνθρωποι, ειδικά εκείνοι που πάσχουν από ασθένειες, οι έγκυες γυναίκες 

και τα βρέφη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη σάουνα. Παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών μπορούν να 
τη χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. 

Εικόνα 11 Εικόνα 12



•  Σε περίπτωση που πάσχετε από ασθένεια σχετιζόμενη άμεσα με τη θερμοκρασία, ζητήστε τη συμ-
βουλή του γιατρού σας. 

• Μην τοποθετείτε τα κατοικίδια ζώα μέσα στη σάουνα. 
• Μην χρησιμοποιείτε τη σάουνα εάν είστε κάτω από την επίδραση αλκοόλ. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων: 
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Διορθωτική ενέργεια

1. Η φωτεινή ένδειξη για 
την παροχή ενέργειας 
δεν λειτουργεί

Ο σύνδεσμος δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένος

Ελέγξτε το σύνδεσμο ή 
αντικαταστήστε τον με έναν νέο

Ελλειψη τροφοδοσίας Ελέγξτε το κύκλωμα
Η ενδεικτική λυχνία είναι 
χαλασμένη

Αντικαταστήστε τον εξωτερικό 
ρυθμιστή

2. Η σόμπα δεν ζεσταίνεται Η σόμπα είναι χαλασμένη Αντικαταστήστε την με μια νέα 
ιδίων προδιαγραφών

Η σύνδεση καλωδίων ή το 
καλώδιο της σόμπας είναι χαλαρά

Ελέγξτε τα και σφίχτε τα

3. Η σάουνα μυρίζει Πρόβλημα με το κύκλωμα 1)  Ψάξτε για και αφαιρέστε τυχόν 
χνούδια

2)  Μέρος του κυκλώματος είναι 
χαλασμένο

4. Το φως δε δουλεύει Η λάμπα έχει καεί Αντικαταστήστε τη λάμπα
Το ντουί έχει χαλάσει Αντικαταστήστε το ντουί

Καθαρισμός
Καθαρίστε τον εξωτερικό ρυθμιστή με μια υγρή πετσέτα ή, αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μια μικρή 
ποσότητα σαπούνι χεριών διαλυμένο σε ζεστό νερό. Καθαρίστε τη σάουνα με μια υγρή βαμβακερή 
πετσέτα, στεγνώστε την με μια καθαρή και στεγνή πετσέτα. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, οινόπνευ-
μα ή ισχυρά χημικά καθαρισμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε χημική ουσία που μπορεί να καταστρέψει 
το ξύλο, θα βλάψει τη σάουνα και το προστατευτικό στρώμα που βρίσκεται στο ξύλο. 

*** Μη χρησιμοποιείτε τη σάουνα για περισσότερο από 2 ώρες κάθε φορά *** 

Μεταφορά και αποθήκευση
1. Αποφύγετε την έκθεση σε βροχή, χιόνι ή δυνατά χτυπήματα κατά τη μεταφορά. 
2. Μην την αποθηκεύετε σε υγρό περιβάλλον.

ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ
Κασσάνδρας 30, Βοτανικός, 104 47 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 3478279, Fax: + 30 210 3450168
e-mail: info@eldico.gr - WEBpage: http://www.eldico.gr/


