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Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik: Waarschuwing (opstelling en gebruik):







Er is een deugdelijke elektrische aarding vereist
Er mogen geen stopcontacten in de ruimte worden aangebracht
Geen enkel verwarmingselement mag met water worden overgoten
Breng geen sluiting of vergrendeling aan op de deur
De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd
Kinderen moeten in de sauna te allen tijde in de gaten worden gehouden

Voorzichtig met elektriciteit: sluit de voedingskabel van de ruimte pas aan op een stopcontact als
het opbouwen is voltooid!
a. Waarschuwing (menselijke beperkingen):
Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen kan hyperthermie veroorzaken (lichaamstemperatuur
enkele graden boven 37˚C)
Symptomen van hyperthermie zijn: Duizeligheid, apathie, sufheid en flauwvallen
Hyperthermie kan het volgende veroorzaken:
Letsel aan de foetus bij zwangere vrouwen
Fysiek niet meer in staat zijn het vertrek te verlaten
Verlies van bewustzijn
N.B.: bij het gebruik van alcohol of drugs neemt het gevaar van dodelijke hyperthermie toe
Indien u gezondheidsproblemen of aandoeningen heeft, neemt u eerst contact op met uw huisarts voordat u
de sauna gebruikt. Stop met het saunagebruik bij nervositeit, trillingen, hoofdpijn, misselijkheid of
duizeligheid.
b. Waarschuwing (brandgevaar):
Gebruik de saunaruimte niet voor het drogen van kleding, zwemgoed en dergelijke
Hang geen handdoeken of andere objecten op verwarmingsroosters
Gebruik deze saunaruimte niet als het snoer of de stekker is beschadigd

Informatie voor voorbereiden van montage:
a. Er zijn twee (2) volwassenen nodig voor het opbouwen en monteren van de ruimte.
b. Montagegereedschap: Kruiskopschroevendraaier
c. De dozen zijn gelabeld in de montagevolgorde
d. Opmerking: Het glazen voorwandpaneel is zwaar en kwetsbaar.
Doos 1: Vloer, plafond, bankstuk, bank, handleiding en deurhandgreepset
Doos 2: Linker- en rechtervoorwanden
Doos 3: Achterwanden
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Elektrische vereisten: De IR-saunaruimte is bedoeld voor een stroomonderbreker van 230 volt AC/10
amp!

Een (aparte) stroomkring van 230 volt AC wordt aanbevolen ter voorkoming van onnodig
uitschakelen door de onderbreker.

Neem het modelnummer en serienummer voor het geval u contact moet opnemen met uw
dealer of de technische ondersteuning.

Serienummer ______________________________
Modelnummer ______________________________
Dealernaam________________________________
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Instructies voor het monteren van de sauna
_________________________________________________________________________
Vloerpaneel (doos 1):



Zet het vloerpaneel op een horizontal vlak 8-15 cm van de wand en hooguit 150 cm van een
apart stopcontact voor 230 volt AC/10 amp.
Plaats het vloerpaneel zo dat de keramische tegels/IR-vloerverwarming aan de voorkant van
de ruimte komen.

Opmerking: zet het plafond, bankstuk en de bank terzijde tot ze aan de beurt zijn.

Opmerking: leg de voedingskabel op de grond aan de zijkant van de vloer; let erop dat alle bedrading
en aansluitstukken op de saunavloer niet boven de sleuven liggen.

Opmerking: sluit nog NIET de voedingskabel voor de saunaruimte aan op het wandcontact
voor 230 V AC 10 Amp!
3‐persoons infraroodsauna
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Rechterachterwand (doos 3):



Plaats het rechtachterwandpaneel in de achterste sleuf van het vloerpaneel.
Het rechterachterwandpaneel moet op zijn plek worden gehouden tot het
linkerachterwandpaneel is aangebracht.

Linkerachterwand (doos 3):



Plaats de linkerachterwandsectie in de linkersleuf van het vloerpaneel.
Bevestig de linkerachterwand aan de rechterachterwand door de schuifstrook van de
linkerwand omhoog te brengen in de hoekvergendelingsbeugels.
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Houten linker- en rechtervoorwanden (doos 2):





Plaats de linkervoorwandsectie in de linkersleuf van het vloerpaneel.
Bevestig de linkerachterwand aan de linkervoorwand door de schuifstrook van de
linkervoorwand omhoog te brengen in de hoekvergendelingsbeugels.
Plaats de rechtervoorwandsectie in de rechtersleuf van het vloerpaneel.
Bevestig de rechterachterwand aan de rechtervoorwand door de schuifstrook van de
rechtervoorwand omhoog te brengen in de hoekvergendelingsbeugels van de rechterwand.

Opmerking: Wanneer de wandpanelen juist zijn verbonden moeten de hoeken bovenop horizontaal
en vlak zijn.
Bankstuk:
 Plaats het linkerbankstuk tussen de stroken van de rechter- en linkervoorwandpanelen.
 Schuif het bankstuk helemaal tot op de vloer. Let op dat er geen bedrading in de knel komt
onder het bankstuk.
 Plaats het rechterbankstuk tussen de stroken van het linkerbankstuk en de rechtervoorwand.
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Bankbovenstuk (doos 1):



Schuif de lange bankzitting omlaag tegen de achterwand waarbij de aansluitdoos voor de
voeding naar u toe gericht is.
Kantel de bank tegen de achterwand zodat die blijft staan.

Elektrische aansluitingen (onder de bank, linkerzijde):
 Sluit draad L1 van de linkerdistributieplaat aan op L1 van het linkervoorwandpaneel.
 Sluit draad B1 van de distributieplaat aan op B1 van het linkerachterwandpaneel.
 Sluit draad 6 van de distributieplaat aan op 6 van het bankstuk.
 Sluit draad S2 van de distributieplaat aan op S2 van het bankbovenstuk.
 Sluit draad S4 van de distributieplaat aan op S4 van het bankstuk.
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Bankbovenstuk (linkerzijde):


Plaats het linkerbankbovenstuk door de achterkant van de bank onder de kachelbescherming
te duwen. Duw het bankbovenstuk helemaal tegen de linkerachterwand aan.



Het bankbovenstuk moet van voor naar achter gelijk lopen. Het is wellicht nodig om de
openingen in het bankstuk te gebruiken om naar voren of naar achteren druk te zetten zodat
de bank op de juiste plek komt.

Elektrische aansluitingen (onder de bank, rechterzijde):
 Sluit draad 4 van de distributieplaat aan op 4 van de achterwandkabelboom.
 Sluit draad 5 van de distributieplaat aan op 5 van de achterwandkabelboom.
 Sluit draad 6 van de achterwandkabelboom aan op draad 6 van de distributieplaat.
 Sluit draad R1 van de distributieplaat aan op draad R1 van de aansluitdoos voor de
rechterwand.





Sluit draad S3 van de distributieplaat aan op S3 van het bankstuk.
Sluit draad S1 van de distributieplaat aan op S1 van het bankbovenstuk.
Sluit draad 6 van de distributieplaat aan op 6 op het bankbovenstuk.
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Controleer of de elektrische schakelaar op de zwarte hoofdregeldoos is ingeschakeld.

Bankbovenstuk (rechterzijde):
 Plaats het rechterbankbovenstuk door de achterkant van de bank onder de
kachelbescherming te duwen. Duw het bankbovenstuk helemaal tegen de rechterachterwand
aan.
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Het bankbovenstuk moet van voor naar achter gelijk lopen. Het is wellicht nodig om de
openingen in het bankstuk te gebruiken om naar voren of naar achteren druk te zetten zodat
de bank op de juiste plek komt.

Glazen linker- en rechterzijlichten (doos 2):



Plaats het zijlichtpaneel linksvoor in de sleuf van het vloerpaneel en de sleuf van het
linkerwandpaneel ernaast.
Plaats het zijlichtpaneel rechtsvoor in de sleuf van het vloerpaneel en de sleuf van het
rechterwandpaneel ernaast.
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Plafond (doos 1):


Het plafond kan nu op zijn plaats worden gelegd.



Wanneer het plafondpaneel direct boven de wandpanelen is uitgelijnd, plaatst u de
kabelbomen van de wandpanelen in de uitsparingen in het plafondpaneel.

Opmerking: Plaats de nokvergrendelingen boven op de linker- en rechterwandpanelen zoals
hierboven getoond.
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Glazen voorwand (doos 2):
 Plaats rechterzijwand/deurpaneel in de sleuf van het vloerpaneel.
Opmerking: Laat het glazen paneel niet los, maar houdt het op zijn plaats.
 Ondertussen wordt de glazen voorwand nog steeds zorgvuldig wordt ondersteund, door één
persoon aan elke zijde
 Laat het plafondpaneel zakken op de wand- en glaspanelen.
 De glaspanelen moeten worden verzonken in de sleuf van het plafondpaneel.




Zorg ervoor dat het plafond strak aansluit en vlak en horizontaal zit.
Verdraai de houten nokvergrendelingen van het plafond om dit op zijn plek te vergrendelen.

Elektrische aansluitingen (aan de binnenkant van het plafondpaneel, rechtervoorzijde):
 Open alle luiken in het plafond om de benodigde elektrische aansluitingen te vinden.


Haal de aansluitstukken tevoorschijn en sluit ze aan op de kabelboom.



Sluit draad 4 van de kabelboom voor de achterwand aan op draad 4 van het plafond.



Sluit draad 5 van de kabelboom voor de achterwand aan op draad 5 van het plafond.



Sluit draad 6 van de kabelboom voor de achterwand aan op draad 6 van het plafond.



Sluit draad 7 van de rechterwand aan op draad 7 van het plafond.
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Elektrische aansluitingen (aan de binnenkant van het plafondpaneel, linkerachterzijde):


Sluit bij de kabelboom van het aanraakscherm in het plafond draad 3 van de linkerwand aan
op draad 3 van het plafond.



Sluit draad 7 van de linkerwand aan op draad 7 van het plafond.



Sluit draad F van de linkerwand aan op draad F van het plafond.



Sluit draad E van de linkerwand aan op draad E van het plafond.

Saunaruimte voedingskabel 230 volt AC:


Sluit de voedingskabel voor de saunaruimte aan op het wandcontact van 230 V AC, 10 Amp, zoals
aangegeven op pagina 3.

Opmerking: Het is belangrijk dat de sauna wordt aangesloten op een apart stopcontact met de juiste
specificaties. Als u de sauna aansluit op een gedeeld circuit, kan dat leiden tot slechtere prestaties, het
uitschakelen door de onderbreker of oververhitting van het circuit.
3‐persoons infraroodsauna
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Deurhandgrepen:

Buitenkant

Binnenkant
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De infraroodsauna gebruiken:
Eet geen grote maaltijden of drink niet te veel alcohol voordat u de sauna gebruikt.
Rook niet, drink geen alcohol en verricht geen lichamelijke oefeningen in de sauna.
Als u medicijnen gebruikt of onder behandeling bij een dokter bent, raadpleegt u eerst uw arts voordat u de
sauna gebruikt. Neem de waarschuwingen over het gebruik in acht die in de saunaruimte zijn aangebracht
Neem voor een saunasessie, liefst vlak voor het gebruik van de sauna, een warme douche zonder u af te
drogen.
Opmerking! Voorkom het gebruik van natte kleding in de sauna, gebruik een droge handdoek of iets
soortgelijks om op zitten ter bescherming van het hout.
Kleding is optioneel, maar draag gemakkelijk zittende kleding. U kunt ervoor kiezen om te zitten of liggen op
een schone, zachte handdoek.
Stel de gewenste tijd en temperatuur in
De sauna produceert de juiste golflengten die door het lichaam kunnen worden opgenomen nadat de sauna
10-15 minuten in bedrijf is geweest. Het is niet nodig om te wachten tot de sauna de maximumtemperatuur
heeft bereikt; de absorptie van de golflengte is hetzelfde wanneer de ruimte wordt opgewarmd of de
ingestelde temperatuur heeft bereikt.
Ga de sauna in en ontspan. U kunt ook naar muziek luisteren. Raadpleeg de bovenstaande instructies voor
het kleurentherapiesysteem.
Ga op de bank zitten of liggen. Sluit de deur en open de inwendige plafondventilatie voor de circulatie van
frisse lucht.
Blijf lang genoeg in de sauna om op te warmen en een weinig transpireren op te wekken. Gewoonlijk treedt
dat op na 10 – 15 minuten. Dit verschilt per individu en de persoonlijke mate van welbevinden. Overdrijf het
niet!
Drink voldoende koud water of een verfrissende gezondheidsdrank bij gebruik van de sauna.
Verlaat de sauna om af te koelen. Douche of neem een bad om af te koelen en de huid te reinigen.
De afkoelperiode is gewoonlijk even lang als de tijd van de saunasessie.
Ga vervolgens weer terug in de sauna voor nogmaals een sessie van 10-15 minuten.
Ga door met dit proces van afwisselend sauna en afkoeling, gedurende 3 tot 4 cycli.
De lengte van de tijd in de sauna en de afkoelperiode verschilt per individu.
Na de laatste saunasessie en bij het verlaten van de sauna schakelt u de sauna uit als de timer nog steeds
actief is.
Open de deur en reinig de wanden van de sauna, de bank- en vloergedeelten met een schone, zachte en
vochtige doek.
Douch nogmaals voor de laatste keer of neem een bad om af te koelen. Ontspan in de speciale “after
sauna glow” en geniet van een gezonde snack en een koel drankje.
3‐persoons infraroodsauna
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Onderhoud / algemene reiniging
Tips:
GEBRUIK GEEN: Alcohol of agressieve chemische schoonmaakmiddelen
Opmerking: Sommige chemicaliën kunnen blanke lak en houten oppervlakken beschadigen.


Binnenkant: Transpiratie en vuil kunnen in het hout trekken, dus periodiek reinigen is
noodzakelijk. Het is gewoonlijk voldoende om de banken, rugleuning, vloerplanken en wanden
met een harde borstel en een mild reinigingsmiddel te schrobben. Licht schuren is ook een
optie voor het reinigen van de oppervlakken in de sauna.

 Buitenkant: Gebruik een vochtige doek met een milde zeepoplossing in warm water.
Tips voor probleemoplossing:
a. Lampjes aanraakscherm van hoofdbediening lichten niet op:
Controleer de elektrische verbindingen tussen plafond en achterwand, en tussen plafond en
voorwand
Controleer of de voedingskabel is aangesloten op een deugdelijk stopcontact en een aparte
stroomonderbreker
Controleer of de hoofdstroomonderbreker (lichtnet) niet is uitgeslagen (voeding op het
stopcontact)
Controleer of de hoofdstroomonderbreker van de ruimte (onder de bank) niet is uitgeslagen en
op AAN staat
b. Ruimte warmt niet op:
Controleer of de voedingskabel is aangesloten op het stopcontact
Controleer of de hoofdstroomonderbreker (lichtnet) niet is uitgeslagen (voeding op het
stopcontact)
Controleer of de hoofdstroomonderbreker van de ruimte (onder de bank) niet is uitgeslagen en
op AAN staat
Let erop dat de gewenste temperatuur van de ruimte hoger is dan de werkelijke temperatuur
van de ruimte (controller vraagt warmte)
Let erop dat er geen tijd staat aangegeven voor de timervertraging als u de start niet wilt
uitstellen
c. Deurrubber of -band:
Zorg dat de ruimte goed in elkaar is gezet De wanden en het plafond moeten allemaal in
elkaar grijpen.
Zorg dat de vloer vlak is door een waterpas tegen het plafond van de ruimte te houden. Het
kan nodig zijn om gebruik te maken van een deur- of raamplaatje om het niveau onder de
vloer aan te passen.

-------------------------------------------------------------------------------------------
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Bediening IR2-regeling
Bedieningsinstructies
Standaardinstellingen voor temperatuur zijn vooraf ingesteld op 65°C, de tijd
staat ingesteld op 60 minuten. U kunt deze instellingen aanpassen, zoals
hieronder wordt beschreven. Wijzigingen worden onthouden door de cabine
voor uw volgende bad. Als de stroom van de cabine uitvalt en weer wordt
ingeschakeld, keren de instellingen terug naar de standaardwaarden.
IR2 STARTEN
Druk eenmaal op het startpictogram

.

De standaardinstelling is dat alle verwarmingen actief zijn. U hebt de
mogelijkheid verwarmingen in of uit te schakelen door te drukken op

(vloer),

(bankstuk) en/of
(bank). De wandkachels zijn altijd aan wanneer de
startknop wordt geactiveerd.

TIJD EN TEMPERATUUR INSTELLEN
Druk voor het instellen van de saunatijdsduur op het pictogram
en
vervolgens op de pictogrammen “"+" of "-" om de tijd voor de gewenste instelling te verlengen of te verkorten. De
maximumtijd bedraagt 60 minuten.
Druk voor het instellen van de temperatuur op
en vervolgens op de pictogrammen "+" of "-" om de temperatuur
voor de gewenste instelling te verhogen of te verlagen. De minimumtemperatuur is 25°C en de maximumtemperatuur
65°C.
Bedieningsinstructies voor verlichting
gedurende 3 seconden
Druk op het pictogram
om de verlichtingsopties te doorlopen. Houd het pictogram
ingedrukt om de verlichting uit te schakelen. De verlichting gaat automatisch uit 10 minuten nadat de saunacyclus is
voltooid.
-

Kleurvolgorde: Wit – Rood – Groen – Blauw – Geel – Aqua – Paars – Rotatie van kleuren – Uit

Kies de gewenste kleur en stel vervolgens de helderheid van de verlichting in. De helderheid staat gedurende 3
seconden op het display. Druk op het pictogram “+” of “-“ om de instelling voor verlichting te verhogen of verminderen.
Instellingsopties zijn 25, 50, 75 en 100% lichtsterkte.

BEDIENING VAN AUDIO
Audio inschakelen


Druk op het pictogram

om het Bluetooth-systeem in of uit te schakelen.

Opmerking: De regeling hoeft niet actief te zijn om het geluidssysteem te bedienen.
3‐persoons infraroodsauna
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Koppelen



Raadpleeg uw mobiele apparaat om de eenheid te koppelen.
De apparaatnaam van de cabine is TyloHelo Audio

Bediening



Alle bedieningen worden geregeld door het mobiele apparaat
Volume wordt geregeld door het mobiele apparaat
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Snelstartgids SaunaLogic-app:

De IR2-regeling koppelen aan SaunaLogic-app
Met de SaunaLogic-app kunt u de sauna in-/uitschakelen, de temperatuur instellen, Bluetooth inschakelen, de
verlichting aanpassen en meer handige functies van uw smartphone of tablet gebruiken. Hieronder volgen de stappen
voor het koppelen van uw IR2-regeling met de SaunaLogic-app.

N.B.: DE SAUNAVERWARMING EN IR2-REGELING MOETEN ZIJN GEÏNSTALLEERD EN
OPERATIONEEL ZIJN VÓÓR HET KOPPELEN MET DE SAUNALOGIC-APP.
1) Download de SaunaLogic-app en installeer deze op uw smartphone of tablet door de onderstaande
QR-code te scannen of te zoeken naar “SaunaLogic” in de desbetreffende app store.

2) Een nieuw account registreren: Wanneer u de SaunaLogic-app de eerste keer opent, ziet u de optie
Register (Registeren) of Login with Existing Account (Inloggen met bestaand account). Selecteer
Register (Registreren) en volg de aanwijzingen om de registratievereisten te voltooien. Er is een geldig
e-mailadres of een mobiel nummer vereist om het registratieproces te voltooien.

3‐persoons infraroodsauna
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3) Inloggen met uw account: Na het voltooien van de vereisten voor accountregistratie, kunt u inloggen met
uw gegevens die u tijdens dit proces heeft opgegeven.
N.B.: VOORDAT U VERDER GAAT NAAR DE VOLGENDE STAP (Apparaat toevoegen) MOET U ERVOOR
ZORGEN DAT DE TELEFOON OF TABLET DIE U GAAT GEBRUIKEN OM DE IR2-REGELING TE KOPPELEN
AAN DE SAUNALOGIC-APP IS VERBONDEN MET EEN WIFI-NETWERK DAT IS GECONFIGUREERD VOOR 2,4
GHz EN DAT EEN STERK SIGNAAL GEEFT VOOR DE LOCATIE VAN DE IR2-REGELING.

4) Apparaat toevoegen: Tik op het startscherm in de
SaunaLogic-app op Add Device (Apparaat
toevoegen) of op het plussymbool (+) in de
rechterbovenhoek om een apparaat toe te voegen.

5) Selecteer Sauna: Op het scherm Add Manually
(Handmatig toevoegen) in de SaunaLogic-app tikt
u op het bedieningspictogram Sauna.

6) Zet de SaunaLogic 2-regeling in de koppelstatus door op de Bluetooth-knop te drukken tot “con” op het
bedieningsdisplay verschijnt. Druk nogmaals op de Bluetooth-knop en laat los wanneer u een signaal hoort.
Tik vervolgens op de bedieningsknop Confirm “Con” is on (Bevestigen dat “Con” is ingeschakeld) in de
SaunaLogic-app.
IR2-regeling
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7) Maak verbinding met het gewenste Wi-Fi-netwerk, voer uw wachtwoord in en tik vervolgens op de knop Confirm
(Bevestigen).

8) Laat uw mobiele telefoon verbinding maken met de hotspot van de IR2-regeling die wordt aangegeven in de
SaunaLogic-app.

9) Wanneer u de hotspot van de IR2-regeling heeft geselecteerd en ermee bent verbonden, tikt u op “SaunaLogic”
linksboven in het scherm om terug te gaan naar de SaunaLogic-app en door te gaan met het koppelen.
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Pagina 22

210121
Ref. 2

10) Als u het bericht “Network is unavailable, please check the
network” (Netwerk is niet beschikbaar, controleer het netwerk)
ontvangt, betekent dit dat de verbinding is mislukt. Tik op OK
en herhaal de stappen 6 – 9.

11) Als u het bericht “Device not responding Check demerit
points and retry” (Apparaat reageert niet. Controleer
problemen en probeer opnieuw) ontvangt, betekent dit dat de
verbinding is mislukt. U moet wellicht de IR2-regeling opnieuw
in de koppelmodus zetten en de stappen 6 – 9 herhalen.

12) Wanneer de IR2-regeling is verbonden met de SaunaLogic-app, verschijnt op uw app-scherm de melding “Device
added successfully” (Apparaat toegevoegd) (afbeelding A) en kunt u de naam van de IR2-regeling bewerken.
U kunt ervoor kiezen de standaardnaam te behouden of deze te wijzigen in een andere naam van uw keuze. Bedenk
dat u deze naam het beste eenvoudig kunt houden. Als u Alexa, Google Assistant of Siri gaat configureren, is dat
gemakkelijker voor de smart assistant om u te begrijpen wanneer u de IR2-regeling met spraakopdrachten wilt starten.
Tik op Done (Gereed) als u de standaardnaam wilt behouden.
Tik op het
pictogram als u de apparaatnaam wilt wijzigen. Het schermtoetsenbord verschijnt waarmee u de
apparaatnaam kunt bewerken (Afbeelding B).
Tik op Save (Opslaan) wanneer u tevreden bent met de apparaatnaam en tik vervolgens op Done (Gereed).

Afbeelding A
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13) U kunt nu de IR2-regeling bedienen met de SaunaLogic-app. Tik op de knop
op het bedieningsscherm in
de SaunaLogic-app om de sauna in te schakelen en toegang te krijgen tot de bedieningsfuncties.

UIT

AAN

OPMERKING: DE SAUNA KAN OOK WORDEN IN-/UITGESCHAKELD VANUIT
HET STARTSCHERM
DOOR TE TIKKEN OP DE KNOP NAAST HET
PICTOGRAM IR2-REGELING (ZIE HIERONDER).

UIT
3‐persoons infraroodsauna

AAN
Pagina 24

210121
Ref. 2

N.B.: KOPPEL SLECHTS ÉÉN TELEFOON MET DE APP. ALLE ANDERE GEBRUIKERS MOETEN DEEL
UITMAKEN VAN DEZELFDE “FAMILIE”. DE TELEFOON DIE WORDT GEKOPPELD, IS VAN DE
BEHEERDER. DEZE GEEFT TOEGANG AAN DE “FAMILIE” DIE VOOR ALLE ANDERE GEBRUIKERS
IS GEMAAKT DOOR HUN ACCOUNTS TOE TE STAAN (ALLE GEBRUIKERS MOETEN EEN ACCOUNT
AANMAKEN, ZIE STAP 2)

Probleemoplossing:
-

Kan de hotspot SMARTxxx niet vinden (stap 8):
o Zorg ervoor dat u bent verbonden met een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk.
o Dit kan ook gebeuren nadat u meerdere keren hebt gekoppeld. Probeer het geheugen te
wissen door de stekker van de kamer uit het stopcontact te halen. Wacht 60 seconden en steek
de stekker weer in het stopcontact. Probeer het nu opnieuw vanaf stap 6.

3‐persoons infraroodsauna
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