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1. Úvod 

Vážení zákazníci firmy FinTec, 

děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit výrobek od firmy FinTec. Jsme hlavním výrobcem 

saunových kamen na dřevo v Německu, a proto na naše výrobky klademe vysoké nároky.  

Věnujte, prosím, čas pečlivému přečtení tohoto návodu k použití, než začnete s montáží 

kamen do sauny. Návod obsahuje důležité pokyny a instrukce týkající se montáže a údržby 

saunových kamen.  

Přejeme Vám, abyste byli s novým výrobkem spokojeni.  

Váš tým FinTec 

UPOZORNĚNÍ! 

Nárok na zákonnou záruku vzniká pouze v případě, že montáž byla provedena podle 

tohoto návodu.  

 → Výslovně upozorňujeme na informace uvedené na straně 36! 
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2. Rozsah dodávky, obal, recyklace 

2.1. Rozsah dodávky 

Obsahem dodávky jsou saunová kamna s ovládáním a teplotní čidlo s přívodním kabelem.  

2.2. Obalový materiál a recyklace 

Obal výrobku je koncipován jako nezbytně nutný a je tvořen výhradně z recyklovatelného materiálu.  

Součásti obalu a přístroje jsou označeny dle aktuálních předpisů/možností, takže je možné později 

bez problémů provést recyklaci nebo řádnou likvidaci.  

Likvidace starých přístrojů! 

Staré elektrické i elektronické přístroje obsahují řadu cenných materiálů. Mohou 

však obsahovat také škodlivé látky, které byly původně nezbytné pro funkčnost a 

bezpečnost výrobku. V komunálním odpadu nebo při nesprávné manipulaci mohou 

poškodit životní prostředí. Pomozte nám chránit životní prostředí! Starý přístroj 

nikdy nevyhazujte do komunálního odpadu. Starý přístroj zlikvidujte dle místně 

platných předpisů.  
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3. Omezení ručení 

Veškeré údaje a pokyny uvedené v tomto návodu jsou uvedeny s ohledem na platné 

normy a předpisy, které odpovídají stavu technických poznatků a našim dlouholetým 

znalostem a zkušenostem. Výrobce neručí za následné škody vzniklé v důsledku: 

• nedodržování montážního návodu a návodu k obsluze 

• nesprávného používání 

• svévolných konstrukčních změn 

• technických změn 

• používání vlastních montážních prostředků 

(povoleny jsou pouze dodávané montážní prostředky) 

• používání neschválených náhradních dílů nebo použitých dílů. 

Skutečný rozsah dodávky se může v případě zvláštního provedení, dalších objednávek 

nebo na základě nejnovějších technických změn lišit od popsaných vysvětlivek a obrázků. 

Jinak platí povinnosti dohodnuté v dodací smlouvě, obecné obchodní podmínky a dodací 

podmínky výrobce a zákonná ustanovení platná v okamžiku uzavření smlouvy.  
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4. O tomto návodu 

Pečlivě si přečtěte tento montážní návod a návod k použití a 

uchovávejte jej v blízkosti saunových kamen. Budete tak mít vždy k 

dispozici informace týkající se Vaší bezpečnosti a obsluhy výrobku.  

 

4.1. Symboly ve výstražných pokynech 

V tomto montážním návodu a návodu k použití je před popisem činností, při kterých hrozí 

nebezpečí, uveden výstražný symbol. Tyto symboly vždy respektujte. Zabráníte tak vzniku věcných 

škod a zranění, které mohou mít v krajním případě za následek i úmrtí.  

U výstražných symbolů jsou uvedena signální slova, která mají tento význam: 

Nebezpečí! 

... upozornění na bezprostředně hrozící vznik nebezpečné situace, která může 

mít za následek úmrtí nebo těžké zranění. 

VAROVÁNÍ! 

... upozornění na možnost vzniku nebezpečné situace, která může mít za 

následek úmrtí nebo těžké zranění. 

POZOR! 

... upozornění na možnost vzniku nebezpečné situace, která může mít za 

následek drobné nebo lehké zranění. 

 

gemieden wird. 
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UPOZORNĚNÍ! 

... upozornění na možnost vzniku nebezpečné situace, která může mít za 

následek drobné nebo lehké zranění. 

5. Obecné bezpečnostní pokyny 

5.1. Zatížení stěny 

Dodržujte maximální povolené zatížení stěny sauny. Hmotnost saunových kamen nesmí povolené 

zatížení překročit.  

5.2. Bezpečnostní vzdálenost od hořlavého materiálu 

Dodržujte platnou bezpečnostní vzdálenost uvedenou v návodu. 

5.3. Obecné bezpečnostní předpisy 

V případě bezpečnostní vzdálenosti uvedené na typovém štítku se jedná o minimální vzdálenost 

z hlediska požární bezpečnosti. Tyto vzdálenosti neberou v úvahu změny materiálu v důsledku trhlin, 

změny barvy apod. 

 

VAROVÁNÍ! 

Kamna nikdy nezakrývejte ani na ně nezavěšujte předměty,  

hrozí nebezpečí vzniku požáru. 
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VAROVÁNÍ! 

Saunová kamna nikdy nepoužívejte bez kamenů, může dojít ke vzniku požáru. 

Vždy používejte pouze kvalitní saunové kameny. 

Provoz s méně kvalitními kameny může mít za následek ukončení záruky.  

VAROVÁNÍ! 

Je zakázáno používat saunová kamna k jiným účelům. 
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6. Technické údaje 

6.1. Saunová kamna 

 

Model 
Výkon Napětí Rozměry (mm) Počet topných 

prvků 

Kapacita 

kamenů 

(kg) 
(kW) 1N 3N šířka hloubka výška 

6 kW 6,0 230 V 
400 

V 
410 280 562 3 16-18 

9 kW 9,0 230 V 
400 

V 
410 280 562 3 18-20 

Tabulka 1: Technické údaje pro saunová kamna 

6.2. Ovládání kamen 

Model 

Vstupní  

napětí 

Výstupní  

napětí 
Spínací výkon Rozměry (mm) 

1N 2N 1N 3N (kW) L W H 

ST1 230 V 400 V 230 V 400 V 4,5 - 9,0 230 220 80 

Tabulka 2: Technické údaje pro ovládání kamen 

6.3. Teplotní čidlo 

Model 
Pracovní rozsah 

Sepnutí pojistky  

při  
Rozměry (mm) 

°C °F °C °F L W H 

ST1 0 -110 32 * 230 120 248 76 42 27 

Tabulka 3: Technické údaje pro teplotní čidlo 
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6.4. Schéma zapojení saunových kamen: 

4,5 kW Saunová kamna do 9,0 kW saunová kamna 

6.5. Schéma zapojení ovládání 

Schéma zapojení ovládání sauny 
 
 
 
 
 
 
 
 
I El. proud 
II Saunová kamna 
III Saunové světlo 
IV Teplotní čidlo 
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7. Popis funkce 

7.1. Saunová kamna 

Obrázek 3: Saunová kamna 

Č. Označení 

1 Vnitřní rám 

2 Koš na kameny 

3 Ocelový rám 

4 Topné prvky 

5 Upevňovací nosník 

6 Kryt 

7 Svorky 

8 Pojistka proti přehřátí 

Tabulka 4: Popis saunových kamen 
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7.2. Ovládání 
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Č. Označení Funkce 

1 Pojistka proti přehřátí 

Pojistka proti přehřátí kamen se sepne a musí být ručně 

vrácena zpět. Nejprve zjistěte příčinu sepnutí pojistky a 

pokuste se ji odstranit.  

2 LED „Wait" 
Signalizuje, že spínací časové hodiny byly naprogramovány a 

že běží odpočítávání. 

3 Pojistka proti přehřátí 

Pojistka proti přehřátí kamen se sepne a musí být ručně 

vrácena zpět. Nejprve zjistěte příčinu sepnutí pojistky a 

pokuste se ji odstranit.  

4 Kontrolní světlo topení LED svítí, pokud kamna topí. 

5 Standby LED ukazuje připravenost kamen k provozu. 

6 LED „Provozní režim A" Ovládání se nachází v provozním režimu „A" -> přímý provoz 

7 LED „Provozní režim B" 
Ovládání se nachází v provozním režimu „B" -> spínací časové 

hodiny 

8 
Kontrolní světlo osvětlení 

sauny 
LED svítí, pokud je osvětlení v sauně zapnuté. 

9 Zobrazení teploty 
Zobrazuje aktuální teplotu a během programování také 

požadovanou teplotu. 

10 Zobrazení času 

V provozním režimu „A" zobrazuje zbývající čas do 

automatického vypnutí a v provozním režimu „B" odpočet do 

automatického zapnutí kamen. 

11 Tlačítko volby času + Zvýší počet minut 

12 Tlačítko volby času - Sníží počet minut 

13 Změna provozního režimu Přepíná mezi režimem „A" a „B" 

14 Tlačítko °C / °F  Přepíná teplotu mezi °C a °F 

15 Světlo  Zapne nebo vypne světlo sauny 

16 ON/OFF Zapnutí a vypnutí 

17 
Tlačítko pro volbu teploty 

+ 
Zvýší požadovanou teplotu 
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18 Tlačítko pro volbu teploty Sníží požadovanou teplotu 

19 Kryt  

Tabulka 5: Popis ovládání 

7.3. Teplotní čidlo 

Obrázek 5: Teplotní čidlo 

 

Č. Označení Funkce 

1 Platina  

2 Kryt  

3 Kryt Chrání elektroniku 

4 Teplotní čidlo Měří aktuální teplotu v sauně 

5 Ochrana proti přehřátí 
Sepne se při teplotě nad 120 °C / 248 °F  

a zastaví topení 

Tabulka 6: Popis teplotního čidla 
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7.4. Obnovení funkce pojistky proti přehřátí 

Po sepnutí pojistky proti přehřátí můžete pojistku vrátit do původního nastavení tak, že krátce 

stisknete tlačítko na pojistce proti přehřátí „šipka 5". 

Nejprve však zjistěte příčinu sepnutí pojistky a pokuste se ji trvale odstranit. V případě potřeby se 

obraťte na elektrikáře.  

8. Montáž 

8.1. Bezpečnostní pokyny 

Saunová kamna, řídicí přístroj a jiné elektrické provozní prostředky musí být zapojeny dle tohoto 

návodu.  

Upozornění! 

Zkontrolujte, zda se Vámi vybraná kamna vejdou do kabiny Vaší sauny. Viz tabulka v tomto 

návodu.  

Upozornění! 

Zajistěte, aby byly vždy dodrženy: nezbytná minimální bezpečnostní vzdálenost, 

velikost sauny a větrací průřezy.  

Upozornění! 
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Povrch saunových kamen je z nerez oceli a během provozu se silně zahřívá, proto 

se povrchu nedotýkejte. Viz obr. 7. 

Upozornění! 

Kamna nesmí volně stát, je nutné přišroubovat je ke stěně sauny.  

Upozornění! 

Elektrická saunová kamna fungují na trojfázový střídavý proud 400 V, který 

vyžaduje příslušnou přípojku včetně pojistky.  

Příslušnou specifikaci najdete v technické dokumentaci.  

Před montáží se informujte u svého dodavatele elektřiny a vyžádejte si případně 

jeho písemný souhlas.  

Za věcné škody, které prokazatelně vzniknou v důsledku neodborné instalace nebo 

montáže v rozporu s normou, neručíme.  
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8.2. Bezpečnostní vzdálenosti a velikost sauny 

Model 

I 

Velikost sauny 

Bezpečnostní vzdálenost  

od kamen k  

(mm) 

Objem (m3) 
Výška stropu 

(min. v mm) 

Ochranná 

mřížka kamen 

(mm) 

Strop (mm) Podlaha (mm) 

Min Max 

6 kW 5 8 1900 50 1100 180 

8 kW 7 11 1900 50 1100 180 

9 kW 8 12 1900 50 1100 180 

Tabulka 7: Vzdálenost 

8.3. El. napájení 

Model 

Průřez kabelu (mm2) El. proud (A) Pojistka (A) 

230 V 

1 N 

400 V 

3 N 

230 V 

1 N 

400 V 

3 N 

230 V 

1 N 

400 V 

3 N 

6 kW 3x4 5x1,5 27 9 40 16 

9 kW 3x6  5x2,5 
39 13 

60 20 

Tabulka 8: El. napájení 
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R

8.4. Montáž saunových kamen 
 
 
Rozměr: mm 
 
 
 
 
    

Šroub 6 x 40 (4 ks) 

Obrázek 6.1: Šablona pro vrtání Obrázek 6.2: Šrouby   Obrázek 6.3: Vzdálenosti 

Obrázek 6.4: Vzdálenosti 2 

1. Krycí deska 

2. Připojovací svorky 

3. Silikonové vedení 

4. Svorkovnice 

5. Připojovací vedení 

6. Ovládání 

Obrázek 6.5: Schéma připojení 

Model 

Bezpečnostní vzdálenost 
(mm) 

A 8 c D 

6 kW 100 120 280 150 

8 kW 130 150 290 200 

9 kW 130 150 290 200 

Tabulka 9: Vzdálenosti 

1. Montáž saunových kamen proveďte dle obr. 6.1 až 6.5. Nejprve upevněte dva šrouby do zdi 

a nechte je cca 3 mm vyčnívat. Saunová kamna na oba šrouby zavěste. Dále kamna 

zajistěte dvěma dalšími šrouby.  

FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH 

Návod k použití Saunová kamna IRMINA + Ovládání | © 2018 
19 

Šroub 6 x 40 (4 ks)

Rozměr: mm

1.Krycí deska
2. Připojovací svorky
3. Silikonové vedení
4. Svorkovnice
5. Připojovací vedení
6. Ovládání



2. Nyní sundejte kryt ze svorkovnice a odstraňte zaslepení z kabelových průchodek. Podle toho, 

zda budou kamna v provozu na 230 V nebo 400 V, odstraňte jednu (400 V) záslepku nebo 

obě záslepky (230 V). 

Upozornění! 

Neodborné elektrické připojení může způsobit výboj elektrického proudu nebo 

požár. Kabel musí být typu SIHF nebo rovnocenný.  

Používání PVC izolovaného kabelu je z důvodu tepelného proudění zakázáno.  

Upozornění! 

Je nutné dbát na to, aby byla saunová kamna správně uzemněna. Uzemnění  

by mělo mít větší průřez než přívod el. proudu.  
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8.5. Montáž ovládání 

Montáž ovládání je povolena výhradně na místě, kde to okolní poměry umožňují.  

Označení FinTec Saunová kamna - Ovládání 

Okolní teplota 0 až +40 °C 

Rel. vlhkost  max. 80 % r. vlh., nekondenzující  

Tabulka 10: Požadavky na místo instalace 

1. Ovládání by se mělo nacházet mimo kabinu sauny. Ovládání upevněte ve výšce od 1200 do 

1500 mm. Nejprve zašroubujte do dřeva upevňovací šroub, nechte jej cca 3 mm vyčnívat. 

Nyní zavěste ovládání a sejměte přední umělohmotný kryt. Otevřené ovládání upevněte 

dalšími dvěma šrouby na stěnu kabiny. Použijte otvory předem vytvořené v krytu.  

2. Dále odstraňte kryty z kabelových průchodek.  

3. Přívodní šňůru připojte dle obr. 8 a 9. 

4. Kryt zavřete a zajistěte jej šroubem na spodní straně krytu.  

UPOZORNĚNÍ! 

Dodatečné odstranění fólie není bez opětovného otevření ovládání možné.  
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8.6. Provoz saunových kamen s ovládáním bez spínacích hodin 

Provoz saunových kamen bez spínacích hodin není z hlediska bezpečnosti povolen.  

8.7. Montáž teplotního čidla 

1. Teplotní čidlo by mělo být umístěno v kabině sauny ve výšce cca 1500 až 1800 mm. 

2. Nejprve otevřete kryt teplotního čidla, boční stěny krytu mírně roztáhněte a vyjměte z krytu 

platinu.  

3. Nyní teplotní čidlo upevněte pomocí dvou šroubů. Použijte oba otvory, které jsou v platině 

vytvořeny. Viz obr. 7. Poté umělohmotný kryt vraťte zpět na platinu.  
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Poloha teplotní čidlo / Teplotní senzor
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8.8. Připojení elektrického vedení 

Před montáží je nutné zajistit: 

• aby zdroj proudu odpovídal požadavkům saunových kamen. 

• aby byla kamna i všechna vedení připojena bez napětí. 

• pokud bude provoz saunových kamen probíhat přes ochranný spínač (FI ochranný spínač), 

nesmí být přes FI ochranný spínač zabezpečeny žádné další elektrické spotřebiče. Jinak 

doporučujeme používat ochranný spínač (FI ochranný spínač) 

 

 

Ovládání 

 

Počet žil       Teplotní čidlo 

 

Vstupní napětí        Saunové světlo 

 

      Ochrana proti přehřátí Saunová  

         kamna 

 

      Připojovací svorky 

Obrázek 9: Schéma svorek při provozu 230 V  
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Ovládání 

Počet žil  

Teplotní čidlo 

 

Saunové světlo 

Vstupní 
napětí 

pannung 

400 V 

3N - 50/60 Hz 

Obrázek 10: Schéma svorek při provozu 400 V 

 

Ochrana proti přehřátí Saunová 

Připojovací svorky kamna 

  

8.9. Naplnění saunových kamen kameny 

Po kontrole elektroinstalace je možné koš naplnit kameny.  

Zajistěte, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost. Kameny by měly být před uložením do koše 

zbaveny uhelného prachu.  

Kameny vložte do koše rovnoměrně a mezi topná tělesa. V žádném případě by neměla vzniknout 

větší volná místa. Kameny by měly být samonosné. Hmotnost kamenů nesmí být rozložena na topné 

prvky.  

Kameny pokládejte na horní rošt. Poloha roštu se nesmí měnit.  
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Obrázek 11: Správné naplnění kameny 

Vkládání mezi topné prvky je zakázáno. Velmi malé kousky kamenů vyřaďte. Kameny musí topné 

prvky kompletně pokrýt. Používáním dochází k opotřebení kamenů. Z tohoto důvodu kameny 

nejméně jednou ročně vyměňte, při častějším používání častěji. Při této příležitosti odstraňte také 

prach a zbytky kamenů z dolní části saunových kamen a vyměňte poškozené kameny.  

Kameny by v kamnech neměly ležet příliš natěsno, jinak nedojde k účinné cirkulaci vzduchu.  

Obrázek 12: Správné naplnění kameny 

Podle používání je nutné kameny čas od času vyměnit. Každých 18 až 24 měsíců kameny kompletně 

vyměňte. V případě komerčního používání doporučujeme kameny vyměnit nejpozději po 12 měsících.  
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Vždy používejte pouze speciální saunové kameny. 

VAROVÁNÍ! 

Saunová kamna nikdy nepoužívejte bez kamenů, mohlo by dojít ke 

vzniku požáru. 

Používejte výhradně kvalitní saunové kameny. 

Provoz s méně kvalitními kameny může způsobit zánik záruky.  

8.10. Ochranná mřížka kamen 

Pro prevenci vzniku požáru doporučujeme saunová kamna ochránit ochrannou dřevěnou mřížku. 

Podle umístění saunových kamen by měla být na dvou nebo třech stranách umístěna ochranná 

mřížka. Aby se mřížka nedostala do kontaktu s horkými saunovými kameny, dbejte na to, aby mřížka 

končila cca 25 mm pod horní hranou saunových kamen. Ochrannou mřížku lze zakoupit ve 

specializovaném obchodě. Upevňuje se na kabinu sauny.  

Obrázek 13: Ochranná mřížka kamen 
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Pozor: Ochranná mřížka musí vždy končit 25 mm pod horní hranou saunových kamen. V žádném 

případě se nesmí dostat do kontaktu s teplem, které vyzařují kameny. 

9. Test a provoz kamen 

1. Před zapnutím saunových kamen je nutné zkontrolovat, zda na kamnech není nic zavěšeno 

nebo zda nejsou zakrytá. Při prvním použití se může podle okolností stát, že topné prvky 

budou trochu kouřit nebo budou mít nepříjemný zápach. Z tohoto důvodu doporučujeme při 

prvním používání kamen nechat dveře sauny otevřené. Nastavte teplotu na 80 stupňů a 

nechte kamna topit cca 60 minut. Zbytky z výroby se odstraní, a poté se již můžete bez 

problémů saunovat.  

2. Zapněte kamna pomocí ovládání tak, že spínač nastavíte na „ON". 

Kamna začnou topit a signalizace teploty a času Vám zobrazí přednastavenou teplotu 70 °C a 

provozní dobu 2 hodiny.  

3. Norma EN 60335-2-53 „Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a 

infračervených kabin" povoluje tyto maximální délky topení: 

Max. délka topení Popis 

Více než 12 hodin Veřejné kabiny, které jsou pod dohledem 

školeného personálu. 

Max. 12 hodin Hotely, obytné bloky apod. 

Max. 6 hodin Všechny další kabiny / soukromé domácnosti 

Ovládací přístroje jsou koncipovány na maximální délku topení 6 hodin. Pokud budete 

potřebovat topit déle než 6 hodin, obraťte se na zřizovatele nebo prodejce Vaší sauny nebo 

infračervené kabiny. 

4. Po uplynutí 2 hodin se kamna i ovládání automaticky vypnou dle normy DIN EN 60335-2-53 

(VDE 0700-53) „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – díl 2-53: Zvláštní 

požadavky na spotřebiče pro vytápění saun" (IEC 60335-2-53:2002 + A1:2007).  
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5. Kamna jsou vybavena elektronickým ovládáním, které umožňuje ekonomický provoz. Nejprve 

kamna topí na přednastavenou teplotu, přičemž se používají všechny topné prvky. Po 

dosažení požadované teploty se za účelem efektivního provozu dva ze tří topných prvků 

vypnou. Třetí topný prvek udržuje požadovanou teplotu.  

Pokud se teplota zvýší o 2 °C / 4 °F nad nastavenou požadovanou hodnotu, třetí topný prvek 

se vypne.  

Pokud se naopak teplota sníží o 2 °C / 4 °F pod nastavenou požadovanou hodnotu, topí 

všechny tři topné prvky na požadovanou hodnotu.  

6. S pomocí „tlačítka světlo" je možné pohodlně řídit osvětlení v sauně.  

9.1. Provozní režim A (okamžitý provoz) 

Po zapnutí kamen se rozsvítí LED „A" a na obou displejích se zobrazí přednastavené hodnoty 70 °C a 

zbývající doba zapnutí v délce 2 hodin.  

1. Nastavení délky provozu 

Pokud chcete nastavit délku provozu, zvolte požadovanou dobu trvání stisknutím obou tlačítek 

▼ ▲ vedle symbolu hodin. Délku je možné v 5minutových intervalech měnit. Jakmile 

dosáhnete požadované hodnoty, vyčkejte 5 sekund, až začne displej blikat. Nyní je délka 

provozu úspěšně naprogramována. 

2. Nastavení teploty 

Pokud chcete nastavit teplotu, zvolte požadovanou teplotu stisknutím obou tlačítek ▼ ▲ 

vedle symbolu teploměru. Teplotu je možné regulovat po 1 °C / 2 °F. Jakmile dosáhnete 

požadované teploty, vyčkejte 5 sekund, až začne displej blikat. Nyní je teplota úspěšně 

naprogramována.  
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9.2. Provozní režim B (spínací hodiny) 

Ovládání je vybaveno spínacími hodinami. Můžete tak předem nastavit, aby se kamna za 0 až 12 hodin 

automaticky zapnula a saunu ohřála na požadovanou teplotu.  

1. Nastavení spínacích hodin 

Pokud chcete spínací hodiny nastavit, stiskněte po zapnutí nejprve tlačítko „Modus". LED „A" 

zhasne a rozsvítí se LED „B". Současně se zobrazí na displeji standardní hodnota 4:00. To by 

znamenalo, že kamna se po uplynutí 4 hodin automaticky zapnou.  

Stisknutím obou tlačítek ▼ ▲ vedle symbolu hodin nastavte začátek. Jakmile nastavíte 

požadovaný čas, počkejte 5 sekund, dokud displej nepřestane blikat a dokud se Vámi 

nastavený čas nezačne odpočítávat. Jakmile se odpočet dostane na 0:00, ovládání se přepne 

do provozního režimu „A" a začne topit. 

 

Upozornění: 

Jakmile kamna zapnete, můžete v provozním režimu „A" nastavit požadovanou dobu zapnutí a 

požadovanou teplotu.  

Poté změňte provozní režim na „B" a naprogramujte spínací hodiny.  

Po odpočtu se ovládání změní zpět na provozní režim „A" a začne se topit na zvolenou teplotu. 

Stane se tak v přednastaveném časovém úseku.  

Upozornění: 

Jakmile spínací hodiny jednou naprogramujete, je možné kamna zapnout až po uplynutí 

nastaveného času a přepnutí ovládání do provozního režimu A. 
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Upozornění:  

Nutné vypnutí 

Saunová kamna mají funkci nutného vypnutí, která po 2 hodinách saunová kamna i ovládání 

automaticky vypne.  

V souladu s požadavky normy DIN EN 60335-2-53 (VDE 0700-53) „Elektrické spotřebiče pro 

domácnost a podobné účely – část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun 

a infračervené kabiny" (IEC 60335-2-53:2002 + A1:2007). 

10. Polévání 

Pro zvýšení vlhkosti vzduchu je možné horké kameny polévat vodou. Množstvím vody se reguluje 

vlhkost. Doporučujeme nejprve polévat kameny malým množstvím vody, aby bylo vidět účinek vlhkosti 

na pokožce. Příliš vysoká teplota může způsobit nepříjemné pocity. Příliš dlouhá doba pobytu v horké 

sauně vede ke zvýšení tělesné teploty, což může být nebezpečné.  

 

VAROVÁNÍ! 

Pokud se někdo nachází v bezprostřední blízkosti, nelijte na kameny vodu. Horká 

pára by mohla způsobit popáleniny.  

Pro polévání používejte pouze kvalitní vodu z vodovodního řadu. Do vody používané k polévání 

používejte pouze vonné látky určené k těmto účelům. Nepolévejte kameny studenou vodou. 
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11. Problémy a jejich odstraňování 

Porucha Příčina 

 

Odstranění (odborník elektro) 

Po zapnutí kamen  

nesvítí kontrolní světlo 

Možný problém: 

1. Zásobování napětím 

2. Pojistky 

3. Ovládání 

1. Zkontrolujte zásobování el. 

proudem. Pokud svítí LED L1 

(červená), zkontrolujte kabel. 

2. Vyměňte ovládání. 

Ovládání je zapnuté – 

kamna netopí 
1. Saunová kamna nebyla 

propojena s ovládáním. 

2. Ovládání je vadné. 

1. Zkontrolujte připojení kamen. 

2. Vyměňte ovládání. 

Svítí LED „high 1" 1. Teplotní čidlo nebylo správně 

propojeno s řídicím 

přístrojem. 

2. Pojistka proti přehřátí je 

sepnutá. 

1. Zkontrolujte spojení mezi 

řídicím přístrojem a teplotním 

čidlem. 

2. Zkontrolujte pojistku proti 

přehřátí a případně ji vraťte 

do původního stavu. 

Postupujte podle informací na 

straně 9. 

 

Svítí LED „high 2" Teplota v kamnech je  

příliš vysoká. 

1. Zkontrolujte pojistku proti 

přehřátí a případně ji vraťte 

do původního stavu. 

Postupujte podle informací na 

straně 9. 

2.  Saunová kamna případně 

vyměňte. 
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12. VAROVÁNÍ 

• Přímořské klima může na kovovém povrchu saunových kamen způsobit vznik rzi. 

• Z důvodu nebezpečí vzniku požáru kamna nikdy nepoužívejte k sušení prádla.  

• Saunová kamna jsou horká. Kameny i kovový povrch se velmi rychle zahřívají a v případě kontaktu 

může dojít k popálení.  

• Na horké kameny nikdy nelijte velké množství vody. Vzniklá pára může způsobit popálení.  

• Děti, handicapované, staré a nemocné osoby nikdy nenechávejte v sauně bez dozoru.  

• V případě zdravotních omezení nejprve informujte svého lékaře.  

• V sauně se pohybujte opatrně, lavice a podlaha mohou být v důsledku vlhkosti mokré.  

• Saunu nikdy nepoužívejte, pokud jste pod vlivem omamných látek (léky, drogy, alkohol atd.).  
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Svítí LED „Wait" Provozní režim „B" – režim Timer 

je aktivován. 

Saunová kamna se zapnou 

v přednastavenou dobu 

automaticky. Pokud chcete kamna 

zapnout ihned, přepněte ručně do 

provozního režimu „A". 

Teplotní čidlo ukazuje  

--L°C (--L°F) nebo  

--H°C (--L°F) 

1. Teplotní čidlo nebylo správně 

připojeno nebo je poškozený 

přívodní kabel.  

2. Teplota se pohybuje pod 0°C 

(32°F) 

3. Teplota se pohybuje nad 

115°C (239 °F) 

1. Zkontrolujte okolní teplotu, 

zda se nepohybuje pod 0°C 

(32°F) nebo nad 115°C 

(239°F). 

2. Zkontrolujte správné připojení 

teplotního čidla a zda není 

poškozen přívodní kabel. 

3. Teplotní čidlo případně 

vyměňte. 

Saunová kamna se po  

2 hodinách provozu 

automaticky vypnou. 

 
Saunová kamna mají funkci 

nutného vypnutí, které saunová 

kamna i ovládání po uplynutí 2 

hodin automaticky vypne dle 

normy DIN EN 60335-2-53 (VDE 

0700-53) „Elektrické spotřebiče pro 

domácnost a podobné účely – část 

2 - 53: Zvláštní požadavky na 

spotřebiče pro vytápění saun a 

infračervené kabiny" (IEC 60335-2-

53:2002 + A1:2007). 
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13. Dovoz a prodej 

FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH 

Ottostraße 15 

95213 Münchberg 

Tel: +49 (0) 9251 / 899 78 50 

Fax: +49 (0) 9251 / 899 78 50 

e-mail: kontakt@fintec.de 

Internet: http://www.fintec.de 

Reg. č. WEEE: 

DE55434464 

Vyvinuto v Německu, vyrobeno v Číně 
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14. Záruka 

Záruka činí při soukromém používání 2 roky od data zakoupení. V případě komerčního používání činí 

záruka 1 rok. Záruka se nevztahuje na opotřebitelné díly, jako jsou kameny do sauny a topné prvky.  

 

Předpoklady 

Nesprávné používání 

Záruku neposkytujeme v případě nesprávného používání našich saunových kamen nebo v případě 

používání jiným způsobem než jako klasickou saunu nebo v případě, že byla k polévání používána 

slaná voda.  
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