Brugsvejledning - Sauna
Før brug:
Montering
A) Sæt skorstensrør fast som vist på billedet.
B) Først skal den tykke del af skorstenen op igennem hullet i taget
(delen med regnkappen på skal være øverst)
C) Og den nederste tynde del af skorstensrøret skal være monteret nærmest ovnen.
(Det er kun den ene ende der passer til det tykke rør, så skorstenen kan ikke monteres forkert)

D) Sænk de fire støtteben ned og spænd dem fast.
E) Træk også bremsen til traileren.
Herefter er I klar til at opvarme saunaen.

Opvarmning af saunaen
A) Start med små pinde, papir og evt. en optændingsbriket
B) Lad herefter lidt større stykker brænde komme ind i ovnen – brændestykker bør aldrig være længere
end ca. 15 cm og 10 cm i bredden. Herudover må ovnen aldrig fyldes for voldsomt da der kan dannes så
meget varme at ovnen kan være skyld i selvantænding.
C) Temperaturen bør aldrig komme over ca. 90 grader – termometer er på væggen i saunaen.
D) Justér selv temperaturen løbende med brænde, hvis der ikke er varmt nok eller åbn døren, hvis der er
for varmt og hold igen med brænde til ovnen.

Når saunaen benyttes:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Hav altid respekt for varmen og gå ud af saunaen hvis du bliver svimmel!
Gravide bør ikke benytte saunaen i mere end 5 minutter!
Alkohol bør ALDRIG nydes i saunaen
Hæld gerne vand på stenene, dog ALDRIG saltvand da ovnen i givet fald vil ruste hurtigt.
Benyt den lille tang der er fastgjort med snor via bænkene, hvis ovnens håndtag bliver for varmt.
Rør aldrig ved skorstenen når ovnen er varm!

Efter brug:
A) Ovnen skal være slukket – sæt en hånd ind og få bekræftet der ikke er varme og luk lågen til ovnen
B) Tag skorstenen ind i saunaen – 1) løft forsigtigt det tykke rør op, så det tynde kan løftes af 2) træk
derefter det tykke rør med regnkap ned i saunaen og lade begge rør ligge på gulvet.
C) Efterlad saunaen rengjort – dvs. bænke og gulv skal være pænt og rent.
D) Luk saunadøren – Du behøver ikke låse den, men sørg for den er lukket til
E) Løft de fire støtteben – Støttebenene skal løftes helt op og fastgøres igen.
F) Sæt trailerens sider fast igen – kun hvis de har været taget ned e.l.
G) Spænd trailer til bil – husk at sætte ledningsstik og slip bremsen
H) Spændbånd - Vær sikker på de to spændbånd sidder godt fast på traileren inden du kører.

