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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

Farkas Dézsa Kádáripari Kft. 

3450 Mezőcsát, Árpád u. 8. 

 
 

 

 

Vásárolt termék: 

- típusa:  dézsa, kád  szauna 
  egyéb:       

 

- elhelyezése:  kültéri  beltéri 

 

- kivitel:  fűthető  nem fűthető 

 
- elektromos csatlakozási 

lehetőség  igen  nem 

 

- átadáskori állapot:  bedagasztva  bedagasztás nélkül 

 (Megfelelőt kérjük jelölni.) 
 

Köszönjük, hogy a Farkas Dézsa Kádáripari Kft. termékét választotta. 

Használat előtt, kérjük, tanulmányozza figyelmesen a használati útmutatót! 

 

Általános ismertető: 

A termék I. osztályú szárított luc- vagy borovi fenyőből (egyedi igény esetén tölgyfából) készül, 
horganyzott acélpántokkal. 

A várható élettartam felületkezelés nélkül 5-10 év. 

A termék jellegéből adódóan a fa élő természeti anyag, ami folyamatosan mozog, hő és pára hatására 

alakváltozás történik szerkezetében. Ebből kifolyólag természetes velejárója a kisebb mértékű 

csepegés, szivárgás. 
Bizonyos oldalmagasság felett külső fellépő használata javasolt. 

Kültéri használat esetén lazúr (színes vagy színtelen) bevonattal kezelt felülettel (pl. Milesi, Sadolin 

Extra, Boróka, Remmers, stb.). 

Beltéri használat esetén selyemfényű lakkbevonattal is készítjük. 

Elsősorban a kezeletlen felületű terméknél számítani kell a termék nedvesség hatására történő 

kisebb alak- és méretváltozására, mely a fa természetes tulajdonsága. (Mértéke a szélsőséges 
eseteket kivéve nem befolyásolja a termék tulajdonságait.) 

 

Biztonsági figyelmeztetés: 

DÉZSA esetén: 
A termék fűthető változatába beépített kályhában csak fával vagy fabrikettel szabad fűteni. 
A kályhaelválasztó rácsot még ideiglenesen sem szabad eltávolítani. 

A kályha része a horganyzott füstcső, melyet csak a levegő hűt, ezért annak érintését kerülni kell, 

mert égési sérüléseket okozhat. 

A kályha fedelét csak a kialakított fogantyúnál fogva szabad megfogni. 

A fűtött termék elhelyezésénél figyelembe kell venni a környezeti viszonyokat, mert a füstcsőből 

kiáramló forró levegő vagy szikra esetleg tüzet okozhat. 
FIGYELEM! SOSE GYÚJTSON TÜZET A KÁLYHÁBAN, HA A DÉZSA ÜRES, VAGY NINCS 

MEGFELELŐ MENNYISÉGŐ VÍZ BENNE, MERT EZ A KÁLYHA MEGRONGÁLÓDÁSÁHOZ VEZET! 

 

Felhasználási tanács: 

Tisztítás során puha rongy segítségével karcmentes tisztítószerek használhatóak. A károsodás 
elkerülése érdekében a tisztítószerrel érdemes egy kis területen próbát végezni. 

Használattól függően ez a felületkezelést 1-2 évente meg kell ismételni a hosszú élettartam 

érdekében. 

DÉZSA esetén: 
A dézsa lehetőség szerint legyen folyamatosan vízzel feltöltve, különben száradás léphet fel, ami a 

dézsa szivárgásához vezethet. 
Folyamatos feltöltés esetén gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről vagy a víz tisztításáról. 
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Téli időszakban történő használat esetén gondoskodni kell a fagymentesítésről (pl. parajdi fürdősó 

használatával). 

Amennyiben hosszabb ideig nem használják (jellemzően télen) és leengedik a vizet, ajánlott lefedni 

vagy zárt helyen elhelyezni. Ebben az esetben a dézsa kiszáradhat, ismételt feltöltésnél csepeghet. 

Csepegés, folyás esetén érdemes dagasztást elősegítő anyagot használni (pl. kukoricalisztet). 
Dézsát fűtött helyiségben TILOS tárolni! Fürdőszobai elhelyezését nem javasoljuk. 

 

Használati útmutató: 

DÉZSA esetén: 
A dézsákat dagasztani kell, ez eltarthat 1-2 hétig is. 

Mivel fa termékekről van szó, mindig előfordulhat a melegítés és a lehűlés (hőváltozás) 
következtében kisebb mértékű deformitás a fában, ez kisebb szivárgásokat eredményezhet. 

Sós víz használatából eredően a dézsa külső felületén az abroncs átrozsdásodhat, javasoljuk 

időnként a külső pántok átfestését rozsdagátló festékkel. A dézsa belső felületén saválló csavarokat 

használunk. 

A saválló kályha kiváló minőségű és hosszú élettartamú. A nem megfelelő használatból és az oda 

nem illő tüzelőanyagok használatából keletkezett károkért nem áll módunkban felelősséget vállalni. 

A jótállási idő leteltével, a termék teljes élettartama alatt is biztosítjuk termékeink teljes körű 

szervizelését. Ebben az esetben a termék javításával összefüggő minden költség a vevőt terheli. 
A használati útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén bekövetkező károkért felelősség vállalni 

nem tudunk. 

 

Telepítési útmutató: 

A termék helyének kiválasztása előtt vegye figyelembe, hogy a fára hatással van az időjárás, 
leginkább a páratartalom. Nedves környezetben a termék falai megdagadnak, száraz helyen viszont 

valamelyest zsugorodnak (ez a fa természetes jellemzője, ettől függetlenül a szigetelés tökéletes lesz). 

A termék végleges elhelyezése előtt a szállításhoz használt raklapot el kell távolítani. 

A terméket olyan egyenletes és vízszintes helyen kell elhelyezni, ami elbírja a termék tömegét (dézsa 

esetén feltöltött állapotban), és a benne tartózkodókat is! A talaj kiegyenlítéséhez sóder, kavics, 

térkő vagy beton is használható. 
A megfelelő levegőáramlás elérése érdekében javasoljuk, hogy a termék lábai alá merőlegesen 

helyezzen el farönköket. Semmilyen esetben sem szabad a terméket közvetlenül a földre, vagy olyan 

helyre telepíteni, ahol az aljnövényzet meggátolhatja a levegő szabad áramlását. 

Dézsa esetén fontos szempont még az elhelyezésnél, hogy a dézsa ürítése ne okozzon problémát. 

 
Biztonság: 

Feltétlenül ügyeljen a terméket használó gyermekekre, idősekre. Bizonyosodjon meg róla, hogy a 

termék lépcsői biztonságosak, különösen fagypont alatti időben, amikor a lépcső jeges lehet. 

Várandósság, gyógyszeres kezelés alatt, cukorbetegséggel, fertőző bőrbetegséggel, valamint szív- és 

érrendszeri problémákkal nem javasolt a termék használata, minden esetben konzultáljon 

orvosával. 
Ne használja a terméket, ha nyílt sebe, szembetegsége, égési sérülései vannak. 

Használat közben nem javasoljuk a dohányzást, az alkoholfogyasztást. 

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják a terméket. 

Elektromos csatlakozású termék beüzemelése és használata előtt mindig kövesse a biztonsági 

előírásokat. 
SZAUNA esetén: 
Ne használja a szaunát közvetlenül kimerítő testedzés után. Várjon legalább 30 percet, mielőtt a 

szaunába ül. 

Ne tartson gyúlékony anyagokat vagy vegyszereket a szauna közelében, ne szárítson törülközőt vagy 

ruhát a szaunában. 

Kérjük, óvatosan használja a vezérlőt, ne nyomja meg erősen. 
Ne érintse meg az izzókat, amíg világítanak, ha csere szükséges, kapcsolja le és várja meg, amíg 

kihűl. A szauna működése közben ne végezzen elektromos szerelést. 

A SZAUNÁRA ZÁR VAGY LAKAT FELSZERELÉSE TILOS! 

A HASZNÁLATON KÍVÜLI TERMÉKET ÁRAMTALANÍTANI KELL! 

Azonnal hagyja el a kabint, ha szédül, álmosságot érez vagy túl hosszú ideje használja a szaunát. 

 
Hulladékkezelés: 

A fém alkatrészek újrahasznosíthatóak, a fa elemeket el lehet égetni. A vegyszerrel kezelt fa elemek 

veszélyes hulladéknak minősülnek. Minden egyéb alkatrész közönséges háztartási hulladéknak 

minősül. 


