
Instrukcja Obsługi Skandynawskich gorących balii 
1. Gorące Balie są wykonane z drewna i są narażone na uszkodzenia mechaniczne 
jak każde inne produkty pochodzenia drzewnego. 
2. Gorące Balie dostarczane są jako gotowy i fabrycznie zmontowany produkt i są 
gotowe do użytku po odpowiednim ich ustawieniu. 
3. Balie powinny być ustawione na utwardzonym i wyrównanym gruncie oraz 
wypoziomowane. 
4. Balie napełnia się wodą do poziomu 4/5 tak, aby zakrywały całkowicie rury grzewcze 
pieca i piec ponad poziom łączenia z kominem. 
5. UWAGA – piec przed odpaleniem musi być zanurzony w wodzie właściwie, inaczej może 
ulec zniszczeniu!!! 
6. Rozpalać piec można przy pomocy zwykłej rozpałki grillowej. Piec powinien być opalany 
drewnem. W celu najwydajniejszego użycia pieca, do opalu zaleca się suche drewno twarde 
np. buk, dąb, grab. 
7. UWAGA!!! podczas rozpalania może wystąpić efekt nagłego zapłonu, nie należy 
nadużywać rozpałki i nakazane jest zachowanie NAJWYŻSZEJ OSTROŻNOŚCI przy 
procesie rozpalania pieca. 
8. Pod żadnym pozorem nie należy dokonywać rozpalania równocześnie zaglądając do 
środka pieca!!! MOŻE TO GROZIĆ POPARZENIEM!!! 
9. Sile natężenia ognia w piecu a tym samym temperaturę reguluje się pokrywą pieca 
odpowiednio ustawiając dostęp powietrza w komorze 
powietrznej. 
10. UWAGA!!! wszystkie elementy pieca wystające ponad poziom wody są bardzo gorące i 
należy zachować ostrożność. Również elementy pod woda mogą być gorące i pod żadnym 
pozorem nie powinno się ich 
dotykać. 
11. Dla bezpieczeństwa użytkowników, temperatura wody nie powinna przekraczać 42 
stopni C. 
12. Podczas kąpieli występuje 100% wilgotności i bardzo duże parowanie. 
Gorąca Balia spełnia funkcje sauny parowej i jest doskonała również w 
aromaterapii. 
13. Gorąca Balia jako sauna parowa wywołuje podobne reakcje w organizmie jak sauna 
sucha i te kuracje (Sauna i Gorąca Balia) nie powinny być ze sobą łączone bezpośrednio.  
14. Gorąca Balia to produkt całoroczny, woda może być podgrzewana do dowolnej 
temperatury wg. upodobań użytkowników w celach kuracyjnych lub czysto rekreacyjnych. 
latem może przejąć funkcję basenu ogrodowego z chłodną wodą.  
15. W Balii należy utrzymywać wodę cały czas aby nie dopuścić do rozeschnięcia drewna. 
Podczas mrozów, jeśli Balia jest nieużywana, należy odprowadzić wodę aby nie dopuścić do 
jej zamarznięcia. Należy przetrzeć wnętrze Balii w miarę możliwości do sucha, usuwając 
maksymalnie nadmiar wilgoci.  
16. Balia bez wody może ulec rozeschnięciu i rozszczelnieniu, należy wtedy polewać ją 
wodą, aby nabrała odpowiedniej wilgotności; napełnić ją wodą i ewentualnie naciągnąć 
opaski zaciskowe za pomocą śrub. To powinno przywrócić Balii jej maksymalną szczelność. 
Przywrócenie szczelności trwa od kilku do kilkunastu godzin od napełnienia Balii wodą.  
17. W celu utrzymania higieny wody w Balii stosuje się takie same środki jak w basenach 
(regulatory Ph, Ozon, Chlor)  



18. W celu konserwacji Balii należy raz w roku zabezpieczyć ją od wewnątrz środkiem 
bakteriobójczym lub olejem parafinowym.  
19. Z zewnętrznej strony Balii najlepiej stosować środki typu bejca z woskiem lub z teflonem. 
Środki te występują w rożnych kolorach.  
20. Zimą w Gorącej Balii należy mieć na głowie czapkę w celu maksymalnego zatrzymania 
ciepła w organizmie oraz ochrony głowy przed wyziębieniem.  
21. Ciało należy chłodzić poprzez wstanie, wyjście na ławeczkę lub wyjście z Balii np. na 
śnieg. W przypadku nie zastosowania się do instrukcji, dobrasauna.pl nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki kąpieli w Balii. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt 
przed uruchomieniem/użytkowaniem naszych produktów. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń mechanicznych oraz innych wynikłych z niezastosowania się do instrukcji. 
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