
Návod na obsluhu a údržbu
přenosná parní sauna

Obj. číslo JYS-A2 / JYS-B2

Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary
Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ 
UDUŠENÍ! 

Upozornění: 
Před užitím tohoto výrobku podrobně prostudujte tento návod a držte se všech
bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí. 
Tento výrobek je určen pro soukromé používání, nejedná se o profesionální 
výrobek pro podnikatelské a komerční účely!

Návod je přeložen z originálu výrobce.
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PŔEDSTAVENÍ
Vaše nová parní sauna jistě uspokojí Vaše očekávání a plánovaný záměr použití. Je vyrobena pod 
nejpřísnějšími standardy kvality tak, aby splňovala vysoká kriteria na provoz. 

UPOZORNĚNÍ
Před použitím Vašeho nového výrobku SHARKS si pečlivě přečtěte tento Návod na obsluhu a údržbu.
Věnujte zvláštní pozornost všem UPOZORNĚNÍM a VAROVÁNÍM. 
Váš SHARKS produkt má mnoho vlastností, které Vaši práci ulehčí a zrychlí. Při vývoji tohoto 
produktu byla věnována velká pozornost bezpečnosti, provozu a spolehlivosti, s ohledem na 
jednoduchou údržbu a provoz. 

Účel bezpečnostních předpisů je připoutat Vaši pozornost k možným nebezpečím.

Bezpečnostní symboly a jejich vysvětlení vyžadují vaši důkladnou pozornost a porozumění. 
Bezpečnostní varování samy o sobě nebezpečí nesnižují. Vygenerované instrukce nebo varování 
nenahrazují odpovídající preventivní opatření.

VÝSTRAŽNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOL
Indikuje nebezpečí, výstrahu nebo varování. Může být použit ve spojení s jinými symboly nebo 
obrázky. 
Neuposlechnutí bezpečnostního varování může mít za následek vážné zranění vaše nebo jiných 
osob. Vždy dodržujte bezpečnostní instrukce, abyste snížili riziko požáru, elektrického zkratu a úrazu 
osob.
Nepokoušejte se provozovat saunu, dokud jste důkladně nepřečetli a úplně neporozuměli 
bezpečnostním předpisům atd. obsaženým v tomto manuálu. Nečinnost může skončit nehodou 
zahrnující požár, elektrický zkrat nebo vážné poranění osob. Uložte tento Návod na obsluhu a údržbu, 
pravidelně jej, ke kontinuálnímu zajištění bezpečného provozu a instruování dalších osob, které 
mohou toto zařízení používat, procházejte.

VAROVÁNÍ:
Toto zařízení je vyrobeno v souladu s relevantními bezpečnostními požadavky. K zajištění 
bezpečností a spolehlivost, by měly být všechny opravy prováděny autorizovaným servisním 
střediskem nebo jinou kvalifikovanou servisní organizací.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Předcházejte kontaktu Vašeho těla s 
uzemněnými povrchy a předměty jako jsou vodní potrubí, radiátory, sporáky a lednice.

ZABRAŇTE NEBEZPEČNÉMU PROSTŘEDÍ. Nepoužívejte elektrický výparník na vlhkých nebo 
mokrých místech, nevystavujte jej dešti. Nepoužívejte jej v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů, 
protože běžné jiskření motoru může výpary zapálit. Udržujte prostor použití dobře suchý a nekluzký.

ZABRAŇTE NÁHODNÉMU STARTU. Před zapojením elektrického výparníku do napájení vždy 
zkontrolujte, jestli je ovládací spínač v poloze VYPNUTO. 

SKLADUJTE SAUNU BEZPEČNĚ. Pokud zařízení nepoužíváte, mělo by být skladováno na suchém, 
vysokém a uzamčeném místě, mimo dosah dětí.

NEPOUŽÍVANÉ ODPOJTE. Vypněte napájení a odpojte zástrčku ze zdroje napájení před prováděním
servisu nebo pokud není sauna používána.

DRŽTE DĚTI DÁL. Malé děti by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od prostoru používání. 
Nedovolte jiným osobám kontakt s výparníkem nebo prodlužovacím kabelem.

KONTROLUJTE POŠKOZENÉ ČÁSTI. Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nemá poškozené 
některé části. Pokud je díl poškozen, pečlivě vyhodnoťte, zda bude pracovat správně a provádět svoji 
určenou funkci. Zkontrolujte sestavení a spojení hybných částí, poškození dílů, správnou montáž a 
jakékoliv jiné stavy, které mohou ovlivnit provoz zařízení. Poškozený díl by měl být okamžitě opraven 
nebo vyměněn autorizovaným servisním střediskem, pokud není v tomto Návodu uvedeno jinak. 
Defektní spínače musí být vyměněny autorizovaným servisním střediskem. Nepoužívejte zařízení, 
pokud jej spínač správně nezapíná a nevypíná.
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POUŽÍVÁNÍ PRODLUŽOVACÍCH KABELŮ VENKU. Když je zařízení používáno venku, používejte 
pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití a jsou tak označeny.

BUĎTE OSTRAŽITÍ A VYZKOUŠEJTE SI OVLÁDÁNÍ. Sledujte co děláte, používejte tzv. selský 
rozum. Nepoužívejte nářadí, když jste unavení. Nespěchejte.

PEČLIVĚ SE O SAUNU STAREJTE. Pro zajištění lepšího a bezpečnějšího výkonu, udržujte saunua a
výparník čisté. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabely 
zařízení, a pokud jsou poškozené, musí být vyměněny autorizovaným servisním střediskem. 
Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a vyměňte je, pokud jsou poškozené. Udržujte madla 
zařízení suchá a čistá. 

POPIS A POUŽITÍ
Přenosné parní sauny JYS-A2 nebo JYS-B2 výborně kombinují starověkou parní léčebnou kůru s 
moderní technologií. Saunování pomáhá odstraňovat nadbytečný podkožní tuk, sůl nebo vlhkost, 
stimuluje krevní oběh a slouží jako prevence nemoci srdce. Výparník vytváří díky ohřevu vody horkou 
páru blahodárně působící na organismus, mj. umožňuje detoxikaci, posiluje dýchání, podporuje chuť k
jídlu, regeneraci svalů a kloubů a obecnou relaxaci. Naše parní sauny mají funkci časového nastavení 
saunování až do jedné hodiny. Není třeba žádné speciální instalace, pouze zajistit přívod 220 V a 
vlastní židličku na sezení (doporučuje se nerezová, nejlépe PVC).
Pobytem v sauně dochází k výraznému uvolnění svalů, zvyšuje se kloubní ohebnost, zvyšuje se 
látková výměna, zlepšuje se tepelná regulace a člověk si odpočine jak po fyzické, tak i po psychické 
stránce.

Jako regenerační prostředek se doporučuje saunu zařazovat maximálně jednou do týdne. U sportovců
není vhodné ji zařadit bezprostředně po náročném tréninku. Rovněž se nedoporučuje zařazovat saunu
den před náročným tréninkem. Ideální je použít tento prostředek na regeneraci na konci týdne před 
dnem volna. Délka pobytu v sauně je individuální. Obecně se doporučuje 10 až 20 minut pro jednu 
návštěvu. Po 10 až 20-timinutovém prohřátí by měla následovat fáze rychlého ochlazení. Doporučuje 
se zchlazení v bazénu s teplotou vody 8 až 12 ° C. 

Popis dílů:

VAROVÁNÍ:
Saunování není vhodné pro lidi náchylné na srdeční příhodu, těhotné ženy, lidi s nemocnou štítnou 
žlázou, ledvinami, diabetiky a pro lidi se zvýšeným krevním tlakem. Pokud nejste v adekvátní kondici 
je vhodné se před použitím sauny poradit se svým lékařem.
Tato přenosná parní sauna se nedoporučuje užívat na toaletách, malých místnostech se špatnou 
cirkulací vzduchu (větravost) anebo v místnostech s vysokou vlhkostí. 
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1. VYBALENÍ. Zkontrolujte veškeré příslušenství potřebné ke zprovoznění parní sauny. Model JYS-A2
je nafukovací, v balení výparník a parní hadice. U modelu JYS-B2 je v balení skládací parní sauna, 
výparník a parní hadice. V případě, že některá z těchto částí chybí kontaktujte neprodleně svého 
prodejce.

2. SESTAVENÍ SAUNY. Model JYS-A2 je nafukovací.
Otevřete vzduchový ventil (viz. obrázek vpravo), připojte
vzduchové čerpadlo 230V a nafoukněte saunu do
požadované stability a pevnosti. Poté uzavřete vzduchový
ventil a správně jej zajistěte uzávěrem. Model JYS-B2
jednoduše sestavte správnou modulací konstrukce do
požadovaného tvaru sauny, viz. níže.

Díly konstrukce u modelu JYS-B2
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3. NAPUŠTĚNÍ VÝPRANÍKU. Pro správné fungování přenosné sauny je potřeba napustit vodu do 
výparníku. Jeho objem je max. 1,8 litrů, což vystačí až na 60 minut saunování. Z léčivých či 
regeneračních důvodů je možné do vody výparníku přidat bylinné příměsi vhodné pro parní sauny.

4. INSTALACE PARNÍ HADICE. Parní hadici zapojte správným koncem k vývodu výparníku a druhým
koncem do sauny (viz. fota níže). Oba konce doporučujeme před spuštěním výparníku řádně 
zkontrolovat, zejména pevné zapojení, příp. neporušitelnost. Parní
hadice by měla být v napnutém, nezkrouceném stavu, aby ideálně
dodávala páru do sauny (viz. foto vlevo).

POZOR: zabraňte vytažení parní hadice
manipulací s parní saunou během procesu
saunování! Pokud přeci jen dojde k
odpojení parní hadice od sauny, opatrně
uchopte vytažený konec hadice a zasuňte
jej zpět do protikusu. Tento úkon
provádějte s nejvyšší opatrností, nejlépe s utěrkou omotanou kolem ruky - hrozí možnost opaření!

5. ZAPOJENÍ DO SÍTĚ. Zapojte výparník do elektrické
sítě napětí 220V. Nastavte si vhodný čas pro saunování
na minutovém ovladači, viz. foto vlevo nastaveno 20
minut; aktivujte se informační dioda „Work“.
Jakmile bude proces saunování dokončen výparník se
automaticky vypne a přepne do režimu „Power“ (viz. foto
vpravo). 

6. PROCES SAUNOVÁNÍ. Před samotným saunováním
doplňte dostatečně tekutiny, pokud je to možné připravte
si v dosahu vhodný objem pitného režimu. Otevřete
zipový uzávěr přenosné parní sauny a posaďte se
pohodlně na židli (není součástí balení). Doporučuje se
židle z vhodného materiálu, ideální nerez nebo PVC židle. Saunování je vhodné
bez spodního prádla nebo plavek. Uzavřete z vnitřní strany hlavní zip sauny. Jakmile se voda ve 
výparníku dostane do varu je otázka 3 až 5-ti minut k vytvoření dostatečného stavu vně sauny, při 
kterém začne proces parního saunování. Délka saunování je velmi individuální, obecně se doporučuje
10 až 20 minut s následným ochlazením ve sprše.

7. PO SAUNOVÁNÍ. Po procesu saunování doporučujeme opět vhodně a dostatečně
doplnit tekutiny. Po každém použití parní saunu vypláchněte proudem vody (sprcha,
vodní myčka apod.), k jejímu odplavení dojde uvolněním ventilu na dně sauny.
Následně nechte saunu proschnout na vhodném místě. 

8. SKLADOVÁNÍ. Pokud budete saunu používat občasně je snadné ji sbalit
obráceným způsobem viz. bod 2.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SHARKS 

Záruční  list  patří  k  prodávanému  výrobku  odpovídajícího  čísla  jako  jeho  nedílná  součást.  Ztráta  originálu
záručního  listu  bude  důvodem  k  neuznání  záruční  opravy.  Na  výrobky  je  zákazníkovi  (soukromé  osobě)
poskytována  záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Pro firemní zákazníky (IČO) je poskytována záruční
doba 12 měsíců ode dne nákupu. V případě zboží, jehož součástí je aku baterie, je na ni garantována životnost 6
měsíců.
V záruční době autorizovaný servis Sharks bezplatně odstraní veškeré vady produktu způsobené výrobní 
závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a 
jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu.

Záruka zaniká v těchto případech:
● jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje;
● výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze;
● závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem);
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● poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním 
podmínkám;
● výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska běžná údržba výrobku, 
např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu.

Servis ČR:
Servis Sharks, telefonní čísla: +420774335397; +420774416287 
e-mail: servis@sharks-cz.cz

Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (nejlépe v originálním 
balení Sharks).  Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. 
Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu, který je součástí tohoto manuálu. Záruční lhůta se 
prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání opraveného výrobku zpět 
zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu 
(náhradu) v rámci záruky. Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek 
předvést a řádně vyplnit záruční list.

Tento produkt nevhazujte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat toto 
zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo elektronických zařízení. 
Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, firmě 
zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt koupili.

 
Záruční list

Záručný list/Karta garancvina

Jótállási levél/Garantieschein

Výrobek

Výrobok

Typ/Serie 

Typ/Serie

Razítko/podpis

Pečiatka a podpis

Datum

Dátum

Číslo výrobku
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Prohlášení o shodě ES / EC Declaration of Conformity
vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Tímto prohlašujeme my (We hereby declare), 
Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary; IČ 27972949  
že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, 
odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu.
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation 
by us, comply with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)
V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou 
platnost.
Označení přístrojů (Machine description): Parní sauna 
Model výrobku (Article no).: JYS-A2; JYS-B2
Příslušná nařízení vlády (Applicable EC directive): 
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES
- Nařízení vlády č.616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108ES
- Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS)
- Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání určitých nebezpečných látek v EEE 
(RoHS) (2002/95/ES)

Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC 

Použité harmonizované normy (Applicable harmonised standards):
EN 60335-2-15:2002+A1:05
EN 60335-2-53:2003+A1:07
EN 60335-1:2002+A11,A1:04+A12,A2:06+A13:08
EN 62233:2008

Č. certifikátů (No. Certificates): 130101047SHA-001
Vydány zkušebnou (issued by): Intertek Testing Services Shanghai, China

V Karlových Varech 
dne 1. 11. 2013
J. Beneš, jednatel společnosti.
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Návod na obsluhu a údržbu
prenosná parná sauna

Obj. číslo JYS-A2 / JYS-B2

Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO 
UDUSENIA! 

Upozornění: 
Před užitím tohoto výrobku podrobně prostudujte tento návod a držte se všech
bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí. 
Tento výrobek je určen pro soukromé používání, nejedná se o profesionální 
výrobek pro podnikatelské a komerční účely!

Návod je preloženy z originálu výrobca.
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PREDSTAVENIE
Vaša nová parná sauna iste uspokojí Vaše očakávania a plánovaný zámer použitia. Je vyrobená pod 
najprísnejšími štandardmi kvality tak, aby spĺňala vysoké kritéria na prevádzku.

UPOZORNENIE
Pred použitím Vášho nového výrobku SHARKS si starostlivo prečítajte tento Návod na obsluhu a 
údržbu. Venujte zvláštnu pozornosť všetkým UPOZORNENÍM a varovaním.
Váš SHARKS produkt má veľa vlastností , ktoré Vašu prácu uľahčí a zrýchli . Pri vývoji tohto produktu 
bola venovaná veľká pozornosť bezpečnosti , prevádzky a spoľahlivosti, s ohľadom na jednoduchú 
údržbu a prevádzku.

Účel bezpečnostných predpisov je pripútať Vašu pozornosť k možným nebezpečenstvom.
Bezpečnostné symboly a ich vysvetlenia vyžadujú vašu dôkladnú pozornosť a porozumenie. 
Bezpečnostné varovanie samy o sebe nebezpečenstvo neznižujú. Vygenerované inštrukcie alebo 
varovania nenahrádzajú zodpovedajúce preventívne opatrenia.

VÝSTRAŽNÝ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOL
Indikuje nebezpečenstvo, výstrahu alebo varovanie. Môže byť použitý v spojení s inými symbolmi 
alebo obrázkami.
Neuposlúchnutie bezpečnostného varovania môže mať za následok vážne zranenie vaše alebo iných 
osôb . Vždy dodržujte bezpečnostné inštrukcie, aby ste znížili riziko požiaru, elektrického skratu a 
úrazu osôb .
Nepokúšajte sa prevádzkovať saunu, kým ste dôkladne neprečítate a úplne neporozumeli 
bezpečnostným predpisom atď obsiahnutým v tomto manuáli. Nečinnosť môže skončiť nehodou 
zahŕňajúce požiar, elektrický skrat alebo vážne poranenia osôb. Uložte tento Návod na obsluhu a 
údržbu, pravidelne ho ku kontinuálnemu zaistenie bezpečnej prevádzky a inštruovanie ďalších osôb, 
ktoré môžu toto zariadenie používať, prechádzajte.

VAROVANIE:
Toto zariadenie je vyrobené v súlade s relevantnými bezpečnostnými požiadavkami. Na zabezpečenie
bezpečnosťou a spoľahlivosť, by mali byť všetky opravy vykonávané autorizovaným servisným 
strediskom alebo inou kvalifikovanou servisnou organizáciou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
OCHRANA pred úrazom elektrickým prúdom. Predchádzajte kontaktu Vášho tela s uzemnenými 
povrchmi a predmetmi ako sú vodné potrubie, radiátory, sporáky a chladničky.
ZABRÁŇTE NEBEZPEČNÉMU PROSTREDIE. Nepoužívajte elektrický odparovač na vlhkých alebo 
mokrých miestach, nevystavujte ho dažďu. Nepoužívajte ho v prítomnosti horľavých kvapalín alebo 
plynov, pretože bežné iskrenie motora môže výpary zapáliť. Udržujte priestor použití dobre suchý a 
nešmykľavý.
Zabráňte náhodnému ŠTARTU. Pred zapojením elektrického výparníka do napájania vždy 
skontrolujte, či je ovládací spínač v polohe VYPNUTÉ.
SKLADUJTE SAUNU BEZPEČNE. Ak zariadenie nepoužívate, malo by byť skladované na suchom, 
vysokom a uzamknutom mieste, mimo dosahu detí.
NEPOUŽÍVANÉ ODPOJTE. Vypnite napájanie a odpojte zástrčku zo zdroja napájania pred 
prevádzaním servisu alebo pokiaľ nie je sauna používaná.
DRŽTE DETI ĎALEJ. Malé deti by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od priestoru 
používania . Nedovoľte iným osobám kontakt s výparníkom alebo predlžovacím káblom.
KONTROLUJTE POŠKODENÉ ČASTI. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či nemá poškodené 
niektoré časti. Ak je diel poškodený, starostlivo vyhodnoťte, či bude pracovať správne a vykonávať 
svoju určenú funkciu. Skontrolujte zostavenie a spojenia hnacích častí, poškodenie dielov, správnu 
montáž a akékoľvek iné stavy, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku zariadenia. Poškodený diel by mal byť 
okamžite opravený alebo vymenený autorizovaným servisným strediskom, pokiaľ nie je v tomto 
Návode uvedené inak. Defektné spínače musia byť vymenené autorizovaným servisným strediskom. 
Nepoužívajte zariadenie, ak ho spínač správne nezapína a nevypína.

POUŽÍVANIE predlžovacích káblov VONKU. Keď je zariadenie používané vonku, používajte iba 
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predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie a sú tak označené.
Buďte ostražití A VYSKÚŠAJTE SI OVLÁDANIE. Sledujte čo robíte, používajte tzv. 'sedliacky rozum'. 
Nepoužívajte náradie, keď ste unavení. Neponáhľajte.
STAROSTLIVO SA O SAUNU STARAJTE. Pre zabezpečenie lepšieho a bezpečnejšieho výkonu, 
udržujte Saunujeme a výparník čisté. Dodržujte pokyny pre mazanie a výmenu príslušenstva. 
Pravidelne kontrolujte káble zariadenia, a ak sú poškodené, musia byť vymenené autorizovaným 
servisným strediskom. Pravidelne kontrolujte predlžovacie káble a vymeňte ich, ak sú poškodené. 
Udržujte madlá zariadenie suchá a čistá.

POPIS A POUŽITIE
Prenosné parné sauny JYS - A2 alebo JYS - B2 výborne kombinujú starovekú parné liečebnú kúru s 
modernou technológiou. Saunovanie pomáha odstraňovať nadbytočný podkožný tuk, soľ alebo 
vlhkosť, stimuluje krvný obeh a slúži ako prevencia choroby srdca. Výparník vytvára vďaka ohrevu 
vody horúcu paru blahodárne pôsobiaci na organizmus, oi umožňuje detoxikáciu, posilňuje dýchanie, 
podporuje chuť do jedla, regeneráciu svalov a kĺbov a všeobecnú relaxáciu. Naše parné sauny majú 
funkciu časového nastavenia saunovanie až do jednej hodiny. Nie je potrebné žiadne špeciálne 
inštalácie, len zabezpečiť prívod 220 V a vlastnú stoličku na sedenie (odporúča sa nerezová, najlepšie
PVC).
Pobytom v saune dochádza k výraznému uvoľneniu svalov, zvyšuje sa kĺbová ohybnosť, zvyšuje sa 
látková výmena, zlepšuje sa tepelná regulácia a človek si oddýchne ako po fyzickej, tak aj po 
psychickej stránke.
Ako regeneračný prostriedok sa odporúča saunu zaraďovať maximálne raz do týždňa. U športovcov 
nie je vhodné ju zaradiť bezprostredne po náročnom tréningu. Taktiež sa neodporúča zaraďovať 
saunu deň pred náročným tréningom. Ideálne je použiť tento prostriedok na regeneráciu na konci 
týždňa pred dňom voľna. Dĺžka pobytu v saune je individuálna. Všeobecne sa odporúča 10 až 20 
minút pre jednu návštevu. Po 10 až 20-timinutovém prehriatie by mala nasledovať fáza rýchleho 
ochladenia. Odporúča sa schladenie v bazéne s teplotou vody 8 až 12 °C. 

Popis dielov:

VAROVANIE:
Saunovanie nie je vhodné pre ľudí náchylné na srdcovú príhodu, tehotné ženy, ľudí s chorou štítnou 
žľazou, obličkami, diabetikov a pre ľudí so zvýšeným krvným tlakom. Ak nie ste v adekvátnej kondícii 
je vhodné sa pred použitím sauny poradiť so svojím lekárom.
Táto prenosná parná sauna sa neodporúča užívať na toaletách, malých miestnostiach so zlou 
cirkuláciou vzduchu (vetravosť) alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou.
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1. VYBALENIE. Skontrolujte všetkým príslušenstvom potrebným na sprevádzkovanie parnej sauny. 
Pri modeli JYS-A2 je k dispozícii zložená nafukovacie parná sauna, výparník a parnej hadice. Pri 
modeli JYS-B2 je v balení skladací parná sauna, výparník a parnej hadice. V prípade, že niektorá z 
týchto častí chýba kontaktujte okamžite svojho predajcu. 

2. ZOSTAVENIE SAUNY. Model JYS-A2 je nafukovacie.
Otvorte vzduchový ventil (viď. obrázok vpravo), pripojte ele.
vzduchové čerpadlo 230Vu a nafúknite saunu do
požadovanej stability a pevnosti. Potom uzavrite vzduchový
ventil a správne ho zaistite uzáverom. Model JYS-B2
jednoducho zostavte správnu moduláciou konštrukcie do
požadovaného tvaru sauny (viz. diely a postup na str. 4).

3.  NAPUSTENIE VÝPRANÍKU. Pre správne fungovanie
prenosné sauny je potreba napustiť vodu do výparníka. Jeho
objem je max 1,8 litrov, čo vystačí až na 60 minút saunovania. Z liečivých či regeneračných dôvodov 
je možné do vody výparníka pridať bylinné prímesi vhodné pre parné sauny. 

4. INŠTALÁCIA PARNEJ HADICE. Parné hadicu zapojte správnym koncom k vývode výparníku a 
druhým koncom do sauny (viz. foto nižšie vpravo). Oba konce odporúčame pred spustením výparníka 
riadne skontrolovať, najmä pevné zapojenie, príp. neporušiteľnosť.
Parná hadica by mala byť v napnutom, nezkroucenou stave, aby ideálne
dodávala paru do sauny (viz. foto vľavo). 

POZOR: zabráňte vytiahnutiu parnej
hadice manipuláciou s parnou saunou
počas procesu saunovania! Ak predsa len
dôjde k odpojeniu parnej hadice od sauny,
opatrne uchopte vytiahnutý koniec hadice a
zasuňte ho späť do protikusu. Tento úkon
robte s najvyššou opatrnosťou, najlepšie s utierkou omotanú okolo ruky - hrozí možnosť obarenia! 

5. ZAPOJENIE DO SIETE. Zapojte výparník do
elektrickej siete napätie 220V. Nastavte si vhodný čas
pre saunovanie na minútovom ovládači, viz. foto vľavo
nastavené 20 minút; aktivujte sa informačná dióda 
"Work".
Akonáhle bude proces saunovania dokončený výparník
sa automaticky vypne a prepne do režimu "Power" (viz.
foto vpravo).  

6. PROCES SAUNOVANIA. Pred samotným
saunovaním doplňte dostatočne tekutiny, ak je to možné
pripravte si v dosahu vhodný objem pitného režimu.
Otvorte zipsový uzáver prenosné parnej sauny a
posaďte sa pohodlne na stoličku (nie je súčasťou balenia). Odporúča sa stoličky z
vhodného materiálu, ideálne nerez alebo PVC stoličky. Saunovanie je vhodné bez spodnej bielizne 
alebo plaviek. Uzavrite z vnútornej strany hlavnej zips sauny. Akonáhle sa voda vo výparníku dostane 
do varu je otázka 3 až 5-tich minút k vytvoreniu dostatočného stavu mimo sauny, pri ktorom začne 
proces parného saunovania. Dĺžka saunovania je veľmi individuálna, všeobecne sa odporúča 10 až 20
minút s následným ochladením v sprche. 

7. PO SAUNOVANIA. Po procese saunovaní odporúčame opäť vhodne a
dostatočne doplniť tekutiny. Po každom použití parnú saunu vypláchnite prúdom
vody (sprcha, vodná umývačka a pod), k jej odplaveniu dôjde uvoľnením ventilu na
dne sauny. Následne nechajte saunu preschnúť na vhodnom mieste. 

8. SKLADOVANIE. Ak budete saunu používať občasne je jednoduché ju zbaliť
obráteným spôsobom viď. bod 2. 
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Záručný list patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho čísla ako jeho neoddeliteľná súčasť. 
Strata originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy. Na výrobky je 
zákazníkovi (súkromnej osobe) poskytovaná záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu. Pre 
firemných zákazníkov (IČO) je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov odo dňa nákupu. V prípade 
tovaru, ktorého súčasťou je aku, je na ňu garantovaná životnosť 6 mesiacov.
V záručnej dobe autorizovaný servis Sharks bezplatne odstráni všetky vady produktu spôsobené 
výrobnou závadou alebo chybným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie zodpovedajúcich 
funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku iba v prípade realizácie všetkých servisných 
zásahov na náradí v autorizovanom servise.

Záruka zaniká v týchto prípadoch:
● ak ide o prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja;
● výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu;
● závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným 
servisom);
● poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením 
strojenevhodným poveternostným podmienkam;
● výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska bežná 
údržba výrobku, napr premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu.

Servis SK:
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle: 0918 999402.
e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu 
(najlepšie v originálnom balení Sharks).
Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. 
Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu, ktorý je súčasťou tohto manuálu českej 
verzie.
Záručná lehota sa predlžuje o čas od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po odovzdaní 
opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z 
hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky.
Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a 
riadne vyplniť záručný list.

Tento produkt nevyhadzujte do komunálneho zmiešaného odpadu. Spotrebiteľ je 
povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje 
recyklácia elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o 
separovaný zber a recykláciu získate na miestnom obecnom úrade, firme 
zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok 
kúpili.
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