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NIE WOLNO UŻYWAĆ SAUNY BEZ ZAPOZNANIA SIĘ Z
INSTRUKCJĄ!!!
Firma Life Polska nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z sauny czy balii ogrodowej. Kąpiel w saunie czy balii podejmujesz na własną
odpowiedzialność. Przed kąpielą skonsultuj się z lekarzem by wykluczyć jakiekolwiek przeciwwskazania. Zabrania się dotykać jakichkolwiek
rozgrzanych elementów metalowych gdyż może to grozić poparzeniem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI BALI (gorąca kąpiel).
Zasady ogólne: Przed skorzystaniem z bali należy mieć pewność czy jest to dla nas bezpieczne oraz czy istnieją choćby najmniejsze przesłanki
ażeby z niej nie skorzystać dlatego najlepiej skontaktować się z lekarzem lub innym specjalistą. Do korzystania z bali nie należy przystępować
na czczo lub po zbyt obfitym posiłku (gorących kąpieli w bali należy zażywać jedną lub dwie godziny po posiłku – zależnie od obfitości). Z bali
nie powinno się również korzystać bezpośrednio po wzmożonym wysiłku psychicznym czy fizycznym lub kiedy nie jest się w pełnej dyspozycji
fizycznej lub psychicznej. Przed kąpielą ani w czasie jej trwania bezwzględnie nie powinno się pić napojów alkoholowych, pragnienie możemy
gasić wodą, herbatami ziołowymi lub sokiem.
1. Nie należy korzystać z bali samemu. W trakcie przygotowania, kąpieli, oraz po zakończeniu użytkowania bali należy przebywać w
towarzystwie przynajmniej jednej osoby.
2. Balia wykonana jest z drewna i jak inne produkty wykonane z tego materiału narażona jest na uszkodzenia mechaniczne i pożar.
3. W balii nie należy stawać (nadmiernie obciążać) na ławkach, osłonach pieca ani na żadnych elementach które przez to mogą zostać
uszkodzone. Za uszkodzenia odpowiada użytkownik.
4. Balie powinny znajdować się na utwardzonym i równym podłożu oraz zostać odpowiednio wypoziomowane. (lekki spad w kierunku korka,
szpuntu ok. 2 °).
5. Balia bez laminatowego wypełnienia podczas pierwszego napełniania wodą może przeciekać nawet do 72 godzin i więcej aż do pełnego
napęcznienia drewna, należy kontrolować opaski zaciskowe podczas rozszerzania aby nie zostały uszkodzone ( ściągnąć lub zwolnić lecz
najczęściej nie należy nic robić). Balia może nie osiągnąć 100% szczelności (maksymalny dopuszczalny ubytek wody na dobę to około 25
litrów kiedy balia jest napełniona do 75-80 cm lustra wody od dna). Balia powinna być szczelna 100% kiedy lustro wody nie przekracza 25
cm od dna.
6. Balie należy napełniać wodą do 4/5 tak, aby woda nie wylewała się podczas wchodzenia do niej oraz nie wlewała się do pieca..
7. Przed rozpaleniem piec powinien znajdować się w 4/5 w wodzie, w przeciwnym razie na skutek temperatury może ulec uszkodzeniu.
Pokrywa pieca jest tak skonstruowana że służy do regulacji wlotu powietrza podczas palenia.
8. Piec opalany powinien być drewnem. Zaleca się suche drewno typu buk, dąb, grab itp. lub brykiet drzewny.
9. Nie należy nadmiernie rozpalać pieca, a pokrywa powinna być przymknięte zgodnie z przeznaczeniem.
10. Podczas rozpalania pieca należy zachować najwyższą ostrożność, stosujemy ubranie ochronne, rękawice i okulary chroniące oczy. Na
wyjętym z wnętrza pieca pojemniku na popiół „popielniku” rozpalamy najpierw małą ilość drewna a następnie wkładamy go do pieca i
dopiero po wstępnym jego rozgrzaniu można palić normalnie.
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11. Nie należy zaglądać do pieca równocześnie go rozpalając – grozi poparzeniem.
12. Temperaturę reguluje się odpowiednim ustawieniem pokrywy.
13. Nie należy dotykać elementów pieca w balii tych wystających ponad powierzchnie jak i tych zanurzonych w wodzie, mogą być one bardzo
gorące !!!
14. W balii za optymalną bezpieczną temperaturę dla użytkownika przyjmuje się 35 ÷42 °C. Czas korzystania z balii jest indywidualny dla
każdego użytkownika lecz należy pamiętać żeby nie był zbyt długi. (może to być niebezpieczne dla zdrowia).
15. Podczas kąpieli w rozgrzanej bali występuje bardzo duża wilgotność a gęstość wody jest większa od powietrza, zatem oddziaływanie
temperatury jest bardzo intensywne, więc spełnia ona również funkcje sauny i te kuracje nie powinny być łączone bezpośrednio.
16. W bali należy utrzymywać cały czas wodę by nie dopuścić do jej rozeschnięcia. Podczas występowania mrozów, nieużytkowaną balie należy
opróżnić z wody by nie zamarzła. Pozostawiamy około 2-3 cm wody na dnie. W bali z wkładem laminatowym wode wylewamy całkowicie.
17. Balia bez wody może uleć rozszczelnieniu. W takim przypadku należy polewać ją wodą by zyskała poprzednią wilgotność oraz w razie
potrzeby za pomocą śrub ściągnąć opaski zaciskowe i na odwrót.
18. By utrzymać higienę wody stosuje się środki chemiczne jak w przypadku basenu zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją ich producenta.
19. Raz w roku lub częściej, w zależności od intensywności użytkowania, należy wnętrze balii zabezpieczyć środkiem bakteriobójczym. Do
konserwacji zewnętrznej używa się impregnatów lub środków typu bejca z woskiem lub teflonem przeznaczonych do drewna. Można też
zewnętrzną powierzchnię balii lub sauny pomalować odpowiednią farbą do drewna z przeznaczeniem zewnętrznym.
20. Nie należy zbyt mocno rozpalać pieca oraz pozostawiać go bez kontroli. Po zakończonym seansie należy sprawdzić czy piec wygasł oraz
sprawdzić czy nie ma zagrożenia pożarem..
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