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Poďakovanie 
 

Sme radi, že ste si vybrali infrasaunu od spoločnosti Marimex. Veríme, že pravidelným 

používaním upevníte vaše zdravie, odpočiniete si a na čas zabudnete na starosti všedného 

dňa. Pred zostavením a prvým použitím infrasauny si starostlivo preštudujte tento návod. S 

jeho pomocou zvládnete ovládanie jednoducho a rýchle. Odporúčame vám návod uschovať 

pre prípadné budúce použitie. Upozorňujeme, že infrasauna je určená výhradne pre domáce 

použitie.  
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Skôr ako začneme stavať  

Odporúčanie pred stavbou 
 

• Skontrolujte si, či rozmery infrasauny zodpovedajú rozmerom miestnosti, kde budete 
infrasaunu používať. Zvýšenú pozornosť venujte vstupným dverám infrasauny, ktoré pri 
otváraní zaberú ďalší priestor. 

 
• Pre bezpečné užívanie infrasauny je dôležité, aby podloží pod infrasaunou bolo pevné a 

stabilné. Stavba na nerovnom teréne môže spôsobiť zlé usadenie jednotlivých častí a 
následné poškodenie infrasauny.  

 
• Zaistite dostatok priestoru a pohodlný prístup k miestu, kde budete infrasaunu skladať. 

Prenos jednotlivých dielov aj samotná stavba bude rýchlejšia a bezproblémová. 
 

• V blízkosti sauny musí byť nainštalovaná zásuvka elektrického napájacieho prívodu 230V/50Hz 
s dostatočným prúdovým istením. Odporúčame napájací prívod osadiť aj prúdovým chráničom 
s vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. 

 
• Infrasaunu stavajte len v temperovanom priestore s nízkou vzdušnou vlhkosťou. 

Neodporúčame infrasaunu umiestňovať vo vlhkých priestoroch so zlou ventiláciou a 
cirkuláciou vzduchu. Na vlhkých miestach dochádza ku koncentrácii vzdušnej vlhkosti, čo 
môže mať negatívny vplyv na elektronické súčiastky.  

 
     Pre umiestnenie infrasauny je ideálny priestor s teplotou minimálne 15°C. Teplota okolia     
     priamo ovplyvňuje teplotu vo vnútri infrasauny. Pokiaľ umiestnite infrasaunu do 
chladného  prostredia, vnútorná teplota nedosiahne maximálnych hodnôt. 
 
• Je vám niečo nejasné? Potrebujete poradiť s výberom infrasauny alebo s montážou? 

Zavolajte na naše Zákaznícke centrum, radi vám poradíme. 
 
    Telefón: 02/330 04 194     E-mail: info@marimex.sk. 
 

Bezpečnostné pokyny 
 

• Skôr ako sa pustíte do montáže, starostlivo si preštudujte tieto pokyny.  
• K samotnej montáži sú potrebné 2 dospelé osoby.  
• Uistite sa, že zásuvka určená pre pripojenie infrasauny má optimálne parametre. Pokiaľ 

má zásuvka slabý príkon hrozí prehrievanie a následný požiar.  
• Infrasaunu neumiestňujte na mokrom podklade, v bezprostrednej blízkosti vane či 

bazénu.  
• Napájací kábel pokladajte tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia zastúpením či 

pricviknutím. Pokiaľ infrasaunu nebudete dlhodobo používať, vytiahnite kábel zo zásuvky 
a stočte ho. Pri odpájaní ho odpojte ťahom za zástrčku, nie za kábel. V opačnom prípade 
hrozí poškodenie kábla alebo zásuvky.  
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Stavba krok za krokom 

1. Príprava podlahy 

Na spodnú stranu podlahy pomocou skrutiek pripevníte výstuhy. Podlahu položte na miesto, 

kde bude infrasauna stáť.  

   

   

 

2. Osadenie zadnej 

steny 

Zadnú stenu umiestnite 

pomocou vodiacej lišty 

v zadnej časti podlahy.  

 

3. Osadenie pravej 

steny 

Pravú stenu pripevnite 
k zadnej stene pomocou 
vodiacej drážky a pera a 
obidve strany zaistite  
skrutkami.  
 

 

 

4. Umiestnenie lavice  

Pomocou vodiacich líšt umiestnite držiak lavice a sedák lavice. Lavicu priskrutkujte.  
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5. Osadenie ľavej steny a tyče 

Ľavú stenu umiestnite k zadnej stene podľa vodiacich líšt a 

pripevnite skrutkami.  Uistite sa, že pero a drážky sú vo 

všetkých rohoch do seba zakliesnené. Tyč umiestnite do 

závesu vo vnútri infrasauny – slúži ako držiak na uteráky.  

 

 

 

 

 

6. Osadenie prednej steny a pripevnenie madla dverí 

Osaďte prednú stenu infrasauny k bočným stenám a zaistite 

skrutky. Priskrutkujte madlo k skleneným dverám. Všetky spoje 

skrutiek, zakryte dodanými krytkami.  

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

7. Osadenie stropu a prepojenie káblov žiaričov a ovládacieho panela  

Pred umiestnením stropu odskrutkujte kryt stropu, aby ste po osadení stropu mohli 

pretiahnuť káble cez neho na hornej časti stropu. Strop priskrutkujte k infrasaune.  

Po prepojení káblov (rovnaké názvy) a vyskúšaní infrasauny,  môžete kryt stropu 

znovu priskrutkovať späť.  

 

 

Zoznam káblov 

 

Označenie Význam Ako zapojiť 

POWER Napájací kábel Zapája sa do zásuvky el. siete 

HT1, HT2 …. Napájací kábel žiaričov Zapája sa do hlavnej jednotky, s označením HT, 

jednotlivé čísla sa môžu zameniť pokiaľ je z 

výroby zapojené inak(HT1HT2 zdierka) 

READING LAMP Konektor čítacej lampy  Väčšinou pripojené z výroby  

CTRL Zapojenie ovládacieho panela Zapájajú sa dva rovnaké konektory k sebe 

BUZZER Zásuvka bzučiaka Zapoja sa dva rovnaké konektory k sobe 

TEMP SENSOR Teplotný senzor Väčšinou pripojené z výroby 

CD/SIG Hlavné zapojenie teplotného senzora, 

bzučiaku, rádia apod. 

Väčšinou pripojené z výroby 
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13. Hotovo. Vaša infrasauna je pripravená k použitiu 

 

 

Máme postavené 

Ovládanie infrasauny 
Tlačidlo ON/OFF slúži k zapnutí nebo 

vypnutí infrasauny 

Tlačidlá Temperature so šípkami 

nahor a dolu sú určené k nastaveniu 

teploty. Podržaním sa hodnoty na displeji 

posúvajú rýchlejšie. Pokiaľ ukazovateľ 

teploty bliká, ukazuje nastavenú hodnotu. 

V opačnom prípade ukazuje skutočnú 

teplotu vo vnútri infrasauny. ukazuje 

aktuálnu teplotu. Poznámka: Teplota 

okolí a umiestnenie teplotného čidla majú vplyv na rozdiel medzi skutočne nameranou 

teplotou v infrasaune a teplotou nastavenou na ovládacom panely a to až o 5°C. Teplotný 

rozsah je možné nastaviť v rozmedzí 30 a 65 stupňov Celzia.     

Tlačidlo Timer so šipkami nahor a dolu slúži k nastaveniu dĺžky saunovacieho cyklu. 

Podržaním tlačidla sa čas posúva rýchlejšie.  

Tlačidlo na strope vo vnútri infrasauny  je určené k zapnutiu/vypnutiu svetla 

 

 
 

Bezpečnostné pokyny používania infrasauny 

 
• Pred každým zapnutím infrasaunu prezrite či nie je poškodená či sa vo vnútri 

nenachádzajú nevhodné predmety. 
 
• Infrasaunu neopravujte svojpomocne. V prípade akéhokoľvek problému sa obráťte 

priamo na predajcu. Neoprávnené pokusy o opravu môžu viesť k porušeniu 
bezpečnostných zásad a neplatnosti záruky.  

 
• Pokiaľ príde k poškodeniu napájacieho kábla, je treba zaistiť okamžitú výmenu zástupcom 

výrobcu alebo inou kvalifikovanou osobou. Horúci napájací kábel znamená problém s 
napájacím zariadením. V takomto prípade kontaktujte výrobcu alebo kvalifikovaný servis. 
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• V prípade výmeny náhradných dielov sa uistite, či sú kompatibilné s daným typom 
infrasauny a majú rovnaké parametre ako pôvodné diely. Použitie neautorizovaných 
dielov môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečím. Po 
oprave poverte servisného technika bezpečnostnou kontrolou. Až potom je možné 
infrasaunu znovu používať.  

 
• Nepoužívajte infrasaunu počas búrky, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 
 
• Nelejte vodu ani iné kvapaliny na infračervené výhrevné jednotky alebo iné elektrické 

zariadenia. Do výhrevných jednotiek nenarážajte tvrdými predmetmi, hrozí skrat, 
výpadok elektrickej siete či dokonca požiar. 

 
• Pokiaľ je infrasauna v pracovnom režime, nikdy v nej nespite. 
 
• Opakovane nezapínajte a nevypínajte napájací a výhrevný systém, hrozí poškodenie 

elektrického zariadenia.  
 
• Niektoré modely infrasáun sú vybavené strešnými svetlami, ktoré počas prevádzky 

dosahujú vysoké teploty. Pri svietení sa ich nedotýkajte, hrozí popálenie. Buďte opatrní aj 
cca 20 minút po zhasnutí.  

 
• Za prevádzky infrasauny sa nedotýkajte infračervených žiaričov, ich teplota presahuje 

70°C a hrozia popáleniny. Žiariče nezakrývajte, môže vzniknúť požiar.  
 
• Deti môžu infrasaunu používať len pod dohľadom dospelých.  

 
• Neukladajte žiadne predmety na hornú alebo vnútorné steny sauny. Do sauny nepúšťajte 

domáce zvieratá, kovové predmety. Sauna nie je určená na sušenie prádla.  
 

Kedy infrasaunu nepoužívať 

 
Infrasauna nie je vhodná pre osoby: 
 
-so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie je zajistený   
 ich dohľad a instruktáž 
 
-ktoré nie sú zoznámené s obsluhou v rozsahu tohoto návodu 
 
-pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov a pod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie 
 
• Nepoužívajte infrasaunu po náročnom fyzickom výkone. Počkajte cca 30 minút, pokiaľ sa 

vaše telo neochladí.  
 
• Pri používaní infrasauny hrozí prehriatie organizmu. Myslite na to, že telesná teplota by 

nemala presiahnuť 39°C (103°F). Medzi príznaky nadmerného prehriatia organizmu patria 
závrate, letargia, ospalosť a mdloby. Následky nadmerného prehriatia organizmu môžu 
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zahŕňať neschopnosť vnímať teplo, telesnú neschopnosť opustiť saunu, neuvedomenie si 
hroziaceho nebezpečia, stratu vedomia a poškodenia plodu u tehotných žien. Pri 
nastavovaní teploty infrasauny buďte preto mimoriadne opatrní.  

 
• Vysoké teploty môžu negatívne pôsobiť na osoby s roztrúsenou sklerózou, systémovým 

lupusom erythematodes, diabetickou neuropatiou, Parkinsonovou chorobou, nádory 
centrálneho nervového systému alebo adrenalinovou nedostatočnosťou (napr. 
Addisonova choroba).  

 
     Používanie infrasauny by sa mali vyvarovať osoby trpiace hemofiliou či krvácajúcimi 
stavmi.   
     Infrasaunu neodporúčame osobám s horúčkou či alergiou na teplo. Kovové skrutky,  
     kĺbové náhrady a ďalšie implantáty obvykle dlhovlnné infračervené žiarenie odrážajú, k  
     ich zahrievaniu teda nedochádza.  
 
     Silikonové implantáty naopak infračervené žiarenie absorbujú, preto môže dôjsť k      
zahriatiu implantátov či okolitých tkanív. Vzhľadom k tomu, že sa silikón taví pri teplotách 
väčších  ako 200°C, infračervené žiarenie by na nich nemalo mať negatívny vplyv. Pacient 
s akýmikoľvek implantátom by mal použitie infrasauny konzultovať zo svojím lekárom.  
 
• Pokiaľ beriete akékoľvek lieky použitie infrasauny konzultujte s lekárom alebo 

farmakológom. Niektoré lieky môžu ovplyvniť schopnosť tela regulovať teplotu. Sem 
patria napríklad diuretika, antihistamíny, betablokátory alebo barbituráty.  

 
     Infračervená terapia je nevhodná pre pacientov s niektorými srdcovými chorobami 
vrátane hypertenzie, hypotenzie, chronického srdcového zlyhania alebo problémy s 
koronárnou cirkuláciou. Pokiaľ trpíte jednou z týchto nemocí, dlhé vystavovanie vysokým 
teplotám pre vás môže byť nebezpečné.  
    
 
     Táto kontraindikácia sa týka aj pacientov s liekmi na úpravu tlaku alebo s   
     kardiostimulátorom. Vybrané modely infrasáun obsahujú magnety, ktoré môžu jeho   
     činnosť ovplyvniť.  
 
• Deti a ľudia vyššieho veku by mali používanie infrasauny konzultovať s lekárom. Telesná 

teplota sa u detí zvyšuje veľmi rýchlo a ich telesná termoregulácia nie je ešte tak vyvinutá 
ako u dospelých. Naopak u starších osôb sa schopnosť udržiavania optimálnej telesnej 
teploty a funkcie potných žliaz postupom času znižuje.  

 
• V prípade úrazu kĺbov neodporúčame navštevovať infrasaunu minimálne 48 hodín alebo 

pokiaľ opuch a začervenanie neodznie. U chronických opuchov kĺbov hrozí, že na tepelnú 
terapiu nebudú reagovať priaznivo.  

 
• Počas tehotenstva (alebo aj pri podozrení) používanie infrasauny neodporúčame. Pri 

zvyšovaní telesnej teploty môže totiž dochádzať k zvyšovaniu teploty abiotickej tekutiny, 
čo by v extrémnych prípadoch mohlo viesť k poškodeniu plodu a vrodeným vadám. Pri 
tehotných ženách je zvýšené riziko prehriatia organizmu a následného bezvedomia.  
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Upozornenie 
Infračervené lúče produkované vašou infrasaunou ponúkajú široké spektrum možných 
terapeutických prínosov a účinkov. Tieto prínosy sú  prezentované len pre referenčné účely a 
neznamenajú, že by z týchto výrokov plynulo, že infračervené sauny vytvárajú prostriedok na 
liečbu alebo starostlivosť pri akejkoľvek chorobe. Takéto závery by sa z uvedených tvrdení 
nemali vyvodzovať. 
 

Odporúčanie - starostlivosť o infrasaunu, príslušenstvo, 

používanie infrasauny 
 

Starostlivosť o infrasaunu 

 
• Na drevených častiach infrasauny, ktoré sú pohľadovo skryté, sa môžu vyskytovať drobné 

poškodenia vzniknuté pri výrobe (vrypy, škrabance aj.), ktoré nemajú vplyv na funkciu 
sauny ani neznižujú jej konečný vzhľad. 

 
• Počas používania infrasauny môžu v dreve vznikať drobné trhliny. Nejedná s o vadu, ale o 

bežnú vlastnosť použitého dreva. 
 
• Dvere infrasauny nie sú konštruované pre hermetické uzavretie. Ak používate infrasaunu 

na chladnem mieste, môžete dvere vybaviť vhodným tesnením. 
 
• K čisteniu infrasauny nepoužívajte kvapalné čistiace prostriedky ani aerosolové čistidlá 

pokiaľ nie sú k tomu priamo určené. 
 
• V infrasaune pravidelne zametajte alebo vysávajte podlahu a lavice. 
 
• Miesta vystavené častému kontaktu s ľudským telom (okolie dverí, ovládací panel, steny 

nad lavicami, atď.) utierajte čistou vlhkou handričkou.  
 
• Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré môžu drevo zafarbiť alebo dokonca zanechať 

stopy. Vhodné nie sú ani prípravky, ktoré sa vplyvom tepla uvoľňujú. Používajte výhradne 
prípravok Saunareiniger. 

 
• Interiér ani vnútorné steny infrasauny nikdy nepolievajte vodou.  
 
• Pri údržbe infrasauny nepoužívajte farby, moridlá ani iné chemické nátery. Horko môže 

spôsobiť uvoľňovanie škodlivých výparov.  
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Príslušenstvo 

 
Pri infrasaunovaní môžete použiť veľa doplnkov, ako sú soľné lampy, vonné esencie či 
masážne pomôcky, ktoré zážitok ešte umocnia. Kompletnú ponuku nájdete na 
www.marimex.sk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záručné podmienky, kontakty  
 

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom na www.marimex.sk 

Uschovajte si návod a doklad o kúpe pre budúce použitie. 

 

Likvidácia obalu – Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou 

k ukladaniu odpadu. 

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení 
Použité elektrické a elektronické zariadenie nepatrí do komunálneho odpadu. 
Dodržiavajte platné predpisy. Chráňte životné prostredie. Pre správnu likvidáciu a 
recykláciu nefungujúci elektrický prístroj vráťte svojmu predajcovi alebo 
odovzdajte do určeného zberného dvora. Pokiaľ zariadenie obsahuje batériu, 
potom ju pred odovzdaním predajcovi vyberte. Tento výrobok spĺňa všetky 
základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky smerníc EU, ktoré sa na ňu 
vzťahujú.  
 

 Chyby v tlači vyhradené 

http://www.marimex./
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Kontakty 
 

http://www.marimex.sk , info @marimex.sk  
 

Zákaznicke centrum 
 

tel.: 02/330 04 194 

 
 

http://www.marimex.sk/

