
Gebruiksaanwijziging Harvia opgietsauna 
 
Oven inschakelen 
Zet de tijdschakelaar in de stand “aan” (sectie A, 0–4 uur). De oven wordt onmiddellijk opgewarmd. 

Vooraf ingestelde tijd (getimed inschakelen) 
Zet de timerschakelaar in de stand “vooraf instellen” (sectie B, 0–8 uur). De oven wordt opgewarmd 

wanneer de timer de schakelaar weer in de stand “aan” heeft gezet. De oven blijft daarna ongeveer 

vier uur ingeschakeld. Houd er rekening mee dat de oven ongeveer 1 uur nodig heeft om op te 

warmen. 

Temperatuur instellen 
De thermostaat is ervoor om de temperatuur in de saunaruimte op een gewenst niveau te houden. U 

kunt verschillende instellingen uitproberen om de meest geschikte instelling te bepalen. Begin 

daarbij op de hoogste stand. Als de temperatuur tijdens het baden te hoog wordt, draait u de 

schakelaar iets linksom. Houd er rekening mee dat slechts een klein verschil binnen het maximale 

gebied de temperatuur van de sauna aanzienlijk doet wijzigen. 

Oven uitschakelen 
De oven schakelt uit wanneer de timer de schakelaar weer in de stand nul heeft gezet. U kunt de 

oven op elk gewenst moment uitschakelen door de timerschakelaar zelf in de stand nul te zetten.           

Schakel de oven uit na het baden.  

Water op de verwarmde stenen gooien 

De lucht in de saunaruimte wordt droog als ze wordt opgewarmd. Daarom is het nodig, water op de 

verwarmde stenen te gooien om een geschikte vochtigheidsgraad in de sauna te krijgen. De invloed  

van hitte en stoom op mensen loopt uiteen – door te experimenteren kunt u nagaan welke 

temperatuur en vochtigheidsniveaus u het beste bevallen. 

De hoeveelheid water die per keer op de stenen wordt gegooid, mag niet meer zijn dan 2 dl( 1 lepel); 

als er een bovenmatige hoeveelheid water op de stenen wordt gegooid, zal slechts een deel daarvan 

verdampen terwijl de rest als kokend heet water op de saunagangers terecht kan komen. Gooi nooit 

water op de stenen wanneer er zich personen vlakbij de saunaoven bevinden. 

Het water dat op de hete stenen wordt gegooid, moet voldoen aan de normen voor schoon 

huishoudwater. Er mogen alleen geurstoffen worden gebruikt die voor saunawater zijn 

samengesteld.  

Oververhittingsbeveiliging 
Als de temperatuur in de saunaruimte gevaarlijk hoog wordt, schakelt de beveiliging tegen 

oververhitting de voeding van de oven blijvend uit. De beveiliging kan pas worden gereset als de 

oven afgekoeld 


