
Szauna szökőkút (Solina) – Használati utasítás  

 

A szauna szökőkút elhelyezése a szauna kőre 

Helyezd el a szauna szökőkutat (Solina) a kövek között. Válaszd ki a legmelegebb részek 
egyikét, és bizonyosodj meg, hogy a tálka pereme cask kissé emelkedik a kövek szintje fölé. 
Fontos, hogy a tálka nem kerülhet közvetlen kapcsolatba a kályha ellenállásaival vagy 
füstszellőztetőjével, mivel az csökkenti a termék élettartamát. A szauna szökőkút pezsgése 
egyre nagyobb lesz ahogy emelkedik a hőmérséklet. 
Mivel minden szauna különbözik egymástól, próbáld megtalálni azt a pontot, amely 
legjobban megfelel a kályhádnak és személyes preferenciádnak. 
A zavartalan működés érdekében a tálkát vízszintesen kell elhelyezni olyan módon, hogy a 
szökőkút egyenesen felfelé mutasson. A szökőkutat tilos a szaunapadok irányában 
elhelyezni. 

A szauna szökőkút használata 

Önts meleg vizet a szauna szökőkút tálkájába. Ha a tálka forró, az először feltöltött víz 
általában elpárolog. Várj amíg az összes víz elpárolgott azelőtt, hogy a tálkát újratöltenéd. 
Ekkor fog elkezdeni a szökőkút pezsegni. Ez a hatás az elején intenzívebb, a következő 
újratöltéskor viszont egyenletessé válik. A szaunaszökőkút (Solina) ideális illóolajok 
használatára. 

ÓVATOSAN JÁRJ EL A TÁLKA ELSŐ FELTÖLTÉSEKOR. NE ENGEDD, HOGY GYEREKEK 
FELÜGYELET NÉLKÜL HASZNÁLJÁK! 

HA A SZAUNA SZÖKŐKÚT NEM MEGFELELŐEN MŰKÖDIK 

A szauna szökőkút (Solina) helyes elhelyezésekor a csodálatos szökőkút hosszú éveken 
keresztül növelni fogja a szaunaélményt. Mindig bizonyosodj meg, hogy a tálka vízszintes 
helyzetben helyezkedik el a kályha felmelegítése előtt. Amennyiben a tálka ferdén áll, a 
szökőkútból a víz a kövekre fröcskölődik, amely megrövidíti a pezsgő hatás időtartamát. 
Erősebb hatás érdekében próbáld a szökőkutat melegebb helyre tenni és/vagy mélyebben 
elhelyezni a kövek között. Illóolajok (főleg nyírfa, kátrány és hasonlók) gyakori használata a 
bemeneti csövek eldugulásához vezethetnek. Ha ez történik, használd a szökőkutat pár 
alkalommal cask tiszta vízzel. A forró víz lassab ki fogja tisztítani a csöveket. Az eljárás 
többszöri megismétlésével a dugulás meg fog szűnni és a szökőkút működése visszaáll a 
megszokottra. 

Ha a fém cső meglazul, helyezd vissza a szerelési furatába és enyhén ütögesd meg párszor. 
Bizonyosodj meg, hogy a cső szilárdan áll a helyén. 

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT SE PRÓBÁLD MEGVÁLTOZTATNI A SZAUNA SZÖKŐKÚT 
HELYZETÉT AKKOR, AMIKOR A KÁLYHA MELEG! 

 

PARTIKELLÉK WEBSHOP - WWW.PARTIKELLEKWEBSHOP.HU | +36-20-431-412 


