
Az infrasugárzókra 8 év garanciát adunk! 
U.i.: Az ember a melegből származik, keresi a meleget, és szüksége van a melegre! 

Használati utasítás 
Physiotherm infravörös fit- és egészségkabinok 

- közösségi kivitel 
 
Ez a kabin teljesen automatikus számítógép által támogatott vezérléssel rendelkezik. 
A berendezés üzembe helyezéséhez kapcsolja a főkapcsolót „Betrieb” (üzem/bekapcsolás) 
állásba. A készülék vezérlése teljesen automatikus. 
A használat után a főkapcsolóval kapcsolja ki a berendezést. 
A „Putzen” (takarítás) fokozat segítségével csupán a takarítás miatt a világítást tudja 
bekapcsolni. 
 

Az automata szabályozás működése: 
A főkapcsoló bekapcsolásával minden infravörös panel bekapcsolódik. 
Ezek az előre megadott kabinhőmérséklet elérésekor ülőhelyenként lekapcsolnak, és ha a 
hőmérséklet eléri az előre megadott hőmérséklet alsó határát, ismét bekapcsolnak. 
Ha a kabin hőmérséklete túllépi az előreprogramozott határértéket, működésbe lép a 3 
fokozatú szellőzőventillátor, amely minden felesleges meleget elvezet. 
 
Ezenfelül a berendezés biztonsági, túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely 60°C 
teremhőmérséklet esetén kikapcsolja a berendezést.  
Kérjük, ebben az esetben mindenképpen tisztázza, miért is történt ez. 
 
Minden ülőhely közelítő kapcsolóval van felszerelve, amely 3 másodperccel az után, hogy 
helyet foglalt, az adott ülőhely két infravörös elemét (elöl + hátul) bekapcsolja, majd 
használat után újból lekapcsolja azokat. 
 
A berendezés manuálisan állítható finomszabályozókkal rendelkezik: 

1. üzemi hőmérséklet 
2. szellőző fokozatok 
3. túl magas hőmérséklet 

 
A berendezés úgy van kidolgozva, hogy nem igényel különösebb szervizelést. Amennyiben 
valamilyen zavar lépne fel, forduljon közvetlenül cégünk központjához: 
 
Finnrelax 
Szauna és Szabadidő Kft. 
2220 Vecsés, Fő út 79. 
Ingyenesen hívható zöld számunk: +36 80 980 900   
Fax: +36 29 352 570 
www.finnrelax.hu 
info@finnrelax.hu 



Kabinvezérlés használati utasítás: 
 
 
Mit tudok átállítani? 

o Idő 
o Üzemi hőmérséklet 
o Szellőzőfokozat 1 
o Szellőzőfokozat 2 
o Szellőzőfokozat 3 
o Túl magas hőmérséklet 

 
 
 
Idő átállítása 
 
Alapjában véve az idő gyárilag előre meg van adva. Ha azonban valamilyek oknál fogva át kell 
állítania az időt, azt a következőképpen tegye: 
 
Nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik egy 4 pontból álló menü. Az első három 
jelszóval „Passwort” jelzett, és csak gyárilag állítható. Válassza ki az „Uhr stellen” „Idő 
beállítása” pontot, úgy hogy a vezérlés közepén található kurzort lefelé mozgatja. Elfogadásul 
nyomja meg az „OK” gombot. Az idő és a dátum beállítása szintén a kurzor segítségével 
történik. Ennek során az értékeket a „fel” (OBEN) és „le” (UNTEN) gombokkal, 
helyzetváltoztatást a „balra” (LINKS) és „jobbra” (RECHTS) adhatja meg, az egyes értékek 
megerősítése, elfogadása az „OK” gomb megnyomásával történik. 
A beállítások végeztével az „ESC” gomb megnyomásával hagyhatja el a menüt, amíg a 
kijelzőn az alapbeállítások megjelennek, a beállítások automatikusan tárolódnak. 
 
 
Üzemi hőmérséklet beállítása 
 
Az üzemi hőmérsékletet már beállítottuk 40°C-ra, és javasoljuk, hogy ezt ne módosítsa, mert 
teszteredményeink alapján ez az optimális érték. 
Ha azonban mégis szükséges lenne módosítani az üzemi hőmérsékletet, azt a 
következőképpen tegye: 
 
Az alapkijelzőtől kiindulva mozdítsa a kurzort balra. A megjelenő menüben az üzemi 
hőmérséklet látható. Ezt az értéket úgy tudja módosítani, hogy a kurzort „fel” (OBEN) vagy 
„le” (UNTEN) mozgatja. A kívánt érték beállítását úgy tudja tárolni, hogy a kurzort bal felé 
mozgatja. 
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A következő 3 pontnak akkor van jelentősége, ha elszívómotort kapcsoltak a berendezéshez. 
 
Megjelenik a következő menü „Szellőzőfokozat 1” (Lüfterstufe 1). Ez az érték azt mutatja 
meg, hogy a 3 fokozatú elszívómotor milyen hőmérsékletnél kezd a legalacsonyabb fokozaton 
működni. Szükség esetén a kurzorral az előbbiek szerint lehet módosítani, és a kurzorral balra 
lépve megerősíteni. A „Szellőzőfokozat 2” (Lüfterstufe 2) értéke azt a hőmérsékletet 
határozza meg, amikor az elszívómotor elkezd a 2. fokozaton működni. Beállítás és tárolás 
kurzor segítségével, megjelenik a „Szellőzőfokozat 3” (Lüfterstufe 3), az a hőmérséklet, 
amelynél a motor teljes teljesítménye aktiválódik. Beállítás és tárolás kurzor segítségével. 
A következő menü a „Túl magas hőmérséklet” (Übertemperatur) egy biztonsági beállítás. 
Ha a kabin tényleges hőmérséklete meghaladná ezt az értéket, a sugárzók automatikusan 
lekapcsolnak. Ha a hőmérséklet visszasüllyed a beállítás alatti értékre, a sugárzók újból 
működni kezdenek. 
 
Ha ez az eset többször előfordulna, kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot. 
 
Ha ezt az értéket meg kell változtatni, nyomja meg ismételten a kurzort. Megerősítés után 
megjelenik a menü Üzemóra számláló (Betriebsstundenzähler); amely csupán 
tájékoztatásul szolgál. 
Ezt a menüt át tudja ugrani, ha a kurzort ismét balra mozdítja, és visszakerül a főmenübe. 
 
Alapjában véve nem lenne szükségszerű a fenti értékeket megváltoztatni. Ha kérdései 
merülnének cégünk központjában bármikor szívesen állunk rendelkezésére. 
 
Finnrelax 
Szauna és Szabadidő Kft. 
2220 Vecsés, Fő út 79. 
Ingyenesen hívható zöld számunk: +36 80 980 900   
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www.finnrelax.hu 
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