
 Fit&Fun saunatæppe
Brugermanual

Model:  BASIC



Tak fordi du har købt et Fit&Fun saunatæppe. Vi er glade for, at 
du har valgt os som leverandør, og vi anbefaler, at du læser denne 
manual grundigt igennem inden brug af Fit&Fun saunatæppet.

LÆS DETTE INDEN BRUG
Af hensyn til din egen og produktets sikkerhed bør du læse og følge 
vejledningen, inden du skal bruge saunatæppet - for at undgå per-
sonskade eller at beskadige Fit&Fun saunatæppet.

Vi anbefaler ikke at bruge Fit&Fun saunatæppet ved følgende neden-
stående tilstande. Tal altid først med egen læge, hvis du på nogen 
måder er i tvivl;

BRUG IKKE SAUNATÆPPET HVIS DU HAR/ER;

• Hudsygdomme
• Hudområder der er skadet, hævet eller forbrændt
• Overfølsomhed overfor varme/høje temperaturer
• Hjertesygdomme
• Brækkede knogler
• Blevet opereret indenfor 3 måneder
• Feber (herunder svimmelhed, hovedpine eller kvalme)
• Forhøjet blodtryk
• Gravid eller ammer
• Pacemaker
• Bløder patient
• Kræft
• Fået kobberspiral eller andet metal indopereret indenfor 3 måneder
• Knogleskørhed eller anhidrose/hypdrose



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ELEKTRISK SIKKERHED

ADVARSEL - Alle anvisninger SKAL læses. Hvis de nedenståen-
de anvisninger ikke overholdes kan det forårsage elektriske stød, 
brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Før du bruger apparatet, skal du sørge for at tæppet passer til din 
adapter og/eller strømforsyning.

Forsøg ikke at reparere, afmontere eller ændre apparatet.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en ceretificeret 
fagperson. 

Sørg for, at strømkablet holdes frit for knuder

Stik ikke genstande ind i massageapparatet, da dette kan medføre 
skader på de interne funktioner
 
Brug ikke apparatet i nærheden af vand eller i vådt / fugtigt miljø.
 
Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, 
eller inden rengøring. 

Tag ikke stikket ud af den påmonterede enhed, imens tæppet op-
varmes
 
Brug ikke apperatet i nærheden af andre elektriske produkter eller 
steder med en høj temperatur.



PERSON SIKKERHED

Dette apparat er ikke et legetøj, så sørg for, at hverken børn eller 
kæledyr bruger tæppet eller kommer for tæt på tæppet, når det er 
i brug.

Fold ledningen pænt sammen efter brug.

Opbevar eller placér ikke andre genstande ovenpå tæppet for at 
undgå funktionsfejl eller personskade.

Saunatæppet må ikke bruges i mere end 60 minutter pr. dag.



TEKNISK INFO

Antal varmezoner: 1

Tilkobling til strøm: 
Via strømkabel samt via en en påmonterede enhed på selve tæp-
pet - den kaldes for tilslutningsenheden. Med et simpelt tryk af-
kobles boksen delvis fra tæppet. (se side 6)

Betjening: Fjernbetjening

Spænding: 100-240 Volt / 50, 60Hz

Strøm: 600W

Tidsindstilling: 0-60 minutter

Temperatur indstilling: 30-80 grader

Størrelse: Plano: 180 x 180 cm

Varme element: Varmeresistent kulfiber kabel

Garanti: 2 år

Vægt: 8 kg.

STRØMTILSLUTNINGSENHED FJERNBETJENING



INSTRUKTIONER

Forberedelse inden brug

Inden brug, sørg altid for at tjekke om tæppet, fjernbetjening, til-
slutningsenheden, strømstik eller ledningerne er beskadiget. Hvis 
det er beskadiget må det ikke bruges, og skal repareres af certifi-
ceret elektriker.

HVAD SKAL JEG HAVE PÅ I SAUNATÆPPET?

Vi anbefaler, at du har noget på, som føles afslappet. Gerne ånd-
bart materiale.

HVOR KAN JEG BRUGE SAUNATÆPPET?

Fit&Fun Saunatæppet kan bruges alle steder - f.eks på din sofa, i 
en stol eller i din seng. 

Sørg blot for, at overfladen er varme resistent.

Hvis du har lyst kan du placere en pude i nakken for ekstra komfort. 





BRUGSANVISNING

ADVARSEL
Fit&FUN saunatæppet må ikke bruges i mere end 60 minutter pr. 
dag. Placér ikke tæppet direkte ovenpå en overflade lavet af syn-
tetisk materiale eller andet materiale, som ikke er varmeresistent. 
 
Hvis du får AKUT behov for at stoppe for saunatæppet fordi du 
føler dig dårlig eller utilpas, skal du bare trykke på TÆND/SLUK 
KNAPPEN. 

1. Placér tæppet på en plan overflade (seng, gulv, stol eller andet) 
Tæppet må ikke rynke.

2. Tilslut tæppet via tilslutningsenheden (se foto modsatte side) og 
tilslut strøm til kablet.

3. Tryk på TÆND/POWER knappen for at aktivere fjernbetjening.

POWER / 
TÆND /SLUK

TILFØJ TID
ØG 
TEMPE-
RATUR

SÆNK 
TEMPE-
RATUR

TRÆK TID FRA

4. Tryk på TEMP knappen 
for at indstille den ønskede 
temperatur. MAX tempe-
ratur er 80 grader og MIN. 
på 30 grader. Temperaturen 
kan indstilles med 1 grad 
ved at holde knappen nede, 
og 5 grader ved at trykke 1 
gang på knappen. 

Hvis det er første gang du prøver et sauna-
tæppe bør du starte med en lav temperatur. 
Øg gradvis varmen, for at finde det mest 
optimale niveau for dig. 



5. Tryk på TIME knappen og vælg den ønskede tid. Tæppet slukker 
automatisk efter 60 minutter. Tiden vil øges eller formindskes med 
5 minutter for hver gang der trykkes på en af knapperne.

Hvis det er første gang du prøver et saunatæppe bør du starte stille og  
roligt op. Øg gradvis tiden, for at finde det mest optimale niveau for 
dig.

6. Når tid og temperatur er indstillet, så tryk på POWER knappen 
for at starte din infrarøde Fit&Fun saunatur.

EFTER BRUG
Når tiden er gået, skal du du trykke på POWER knappen, slukke for 
strømmen og hive stikket ud af tilslutningsenheden.

VIGTIGT
Saunatæppet må ikke foldes sammen, før det er 100% afkølet. Dette 
er meget vigtigt for ikke at ødelægge tæppet og for at overholde ga-
rantien.

TILSLUTNINGSENHED
SAMLET

TILSLUTNINGSENHED
ADSKILT





RENGØRING

Fit&FUN saunatæppet er vandtæt, men vi anbefaler, at tæppet 
køler helt ned og rengøres efter hver brug, så det kan holde i 
ekstra lang tid.

RENGØRINGS TIPS

• Hvis du sveder meget, så læg et håndklæde inde i saunatæp-
pet inden brug, til at absorbere sveden. 

• Til at fjerne sveden fra tæppet, brug et håndklæde eller andet 
blødt tekstilmateriale

• Til rengøring af tæppet, brug en mild sæbe eller vores OPTIM 
desinficernde servietter

Der må ikke bruges alkohol eller andre stærke rengøringsmidler til at 
rengøre tæppet med.

OPBEVARING

Sørg for at Fit&FUN saunatæppet er HELT afkølet, inden det ren-
gøres og pakkes sammen.

Opbevar Fit&FUN saunatæppet i tasken, et tørt og relativt køligt 
sted

Placér ikke noget ovenpå tæppet

Fit&FUN saunatæppet MÅ IKKE komme i vand, vaskemaskine 
eller til rens hos renseri.



INFRARØD VARME - HVORDAN VIRKER DET?

Vores infrarøde saunatæppe anvender infrarød stråleteknologi 
til at give en dyb, gennemtrængende varme, der varmer kroppen 
både indvendigt og udvendigt, hvilket resulterer i en dybtrensen-
de sved. Infrarød varmeenergi bruges til at blødgøre og opløse 
dine fedtceller. Varmeenergien virker cellefornyende og forbedrer 
kroppens immunforsvar, blodcirkulation og stofskifte. 

Saunatemperaturen i Fit&Fun Saunatæppet er fleksibel, således at 
du kan tilpasse temperaturen alt efter behov. 

I temperaturlaget 30 til 35 grader virker varmen afslappende og 
stimulerende, ligesom du vil opnå en fantastisk følelse af velvære. 

Ved 40 til 50 graders varme sættes en fedtforbrændingsproces i 
gang, og denne type af varme kan ligeledes benyttes som et sup-
plement til fysioterapi. 

Kort fortalt kan vores infrarøde saunatæpper anvendes til mange 
forskellige formål - og ikke mindst til opnåelse af uovertruffet vel-
være. Se et udpluk af fordelene på næste side.

Med det infrarøde saunatæppe lige ved hånden hjemme i din stue 
kan du tilpasse brugen efter dine behov. Det står dig frit for, om 
din afstressende og terapeutiske saunasession skal ske en gang 
om ugen, hver anden weekend eller hver eneste dag.







GAVNLIGE EFFEKTER VED ET SAUNATÆPPET

Der findes mange gavnlige effekter ved vores infrarøde saunatæp-
pe, som spænder sig over alt fra generel følelse af velvære, reduk-
tion af stress eller vægttab til skader fra sport, gigt eller overbe-
lastning. 

De mange fordele gør også saunatæppet prismæssigt rentabelt, 
da det vil kunne anvendes i mange forskellige situationer og med 
forskellige formål. 

Se et udpluk af de gavnlige effekter her nedenfor.

Vi håber, at du bliver rigtig glad for dit Fit&Fun Saunatæppe, og 
alle de fordele, som det kan tilbyde. Læs mere på vores website 
www.fitfun.dk

BEDSTE HILSNER FRA TEAM FIT & FUN

• Smertelindring, bl.a. ved Gigt og Fibromyalgi
• Vægttab og øget stofskifte
• Sænkning af forhøjet blodtryk og kolesterol
• Boost af immunsystemet
• Lindrer ledsmerter og stivhed
• Afgiftning af kroppen (detox)
• Forbedrer blodomløb
• Forbedrer hudens elasticitet
• Reduktion af stress og træthed
• Øger produktionen af hvide blodceller
• Restituerer kroppen efter skader eller hård sport
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