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NAVODILA 

UPORABE GOZDARJEVE KOČE NAD RIMSKIMI 
TOPLICAMI 

 

PROSIMO, DA SE NASLEDNJA NAVODILA DOSLEDNO UPOŠTEVAJO, DA LAHKO ZMANJŠAMO 
MOŽNOST OKVAR. 

ZA DODATNO POMOČ LAHKO POKLIČETE NA 030 210 410  

 

1. JAKUZZI 

Pred uporabo: se vsi stuširamo BREZ MILA. 

- Odprete pokrivalo jakuzzija in pokrivalo postavite na severno stran na rob lesa 
- Za vklop: tipka MODE  Standard  WARM  izbereš željeno temperaturo  

med 33 ᵒC in 35ᵒC.  
- Po želji so vam na voljo tipke Blower, Light, Jets 2 

Uživajte 

Po uporabi:  

- Tipka COOL  daš na temperaturo 26 ᵒC 
- Pokrijete Jakuzzi s prevleko  
- Leseno stopnico, ki jo najdete pred vstopom v jakuzzi na južni strani dvignite in 

postavite na sredino pokrivala, zaradi zaščite pred vetrom 

Po uporabi se stuširajte z milom, tudi če greste naprej v savno.  

 

V primeru napake: 

 Če napiše FLO sta dva možna problema: 
- Premalo vode  
- Umazan filter 

 
 Če jakuzzi ne greje vode: 

- Preveriti, če ste pri začetni nastavitvi nastavili MODE v Economy namesto v Standard 
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2. SAVNA 

Savna se lahko uporablja na Finski način.  

- Vedno se sedi na brisačah 
- Ena tipka za lučko se uporablja za oba načina uporabe 
- Vedno se pred uporabo stuširate (priporočeno je s hladnejšo vodo za boljši učinek) 

četudi ste bili prej v jakuzziju 

Obrnite si peščeno uro in po 10 minutah nujno ugasnite savno, se stuširajte in ostanite v 
mirovanju.  

Uživajte 

Navodila za digitalni krmilnik za savne CON4 

I. Krmilnik (diagram 1) 

1. Stikalo za luč za savno: vklopite in izklopite luč za savno, ki je povezana s krmilnikom. 
Lučka za savno zasveti, ko se prižge luč za savno; Indikator luči za savno ugasne, ko je lučka 
za savno ugasnjena. 

2. Tipka za VKLOP/IZKLOP: vklop in izklop krmilnika in tudi grelnika savne. 

Opomba: Krmilnik samodejno preide v delovni način A vsakič, ko je krmilnik vklopljen, 
delovanje tirne prikaže zadnjo nastavitev. 

 

II. Nastavitve (diagram 1) 

1. NAČIN DELA: 

Work mode A: 

Ko indikatorska lučka "A" sveti, je sistem v delovnem načinu A. V načinu A ima funkcijo 
čakanja. Čas ogrevanja je do štiri ure, čas prednastavitve (čakanja) pa do osem ur. Nastavitev 
časa v razdelku 0:30-4:00 omogoča, da grelec začne delovati takoj brez kakršne koli zamude. 
Nastavitev časa v razdelku 1 s od 4:30 do 12:00, da grelec počaka od pol ure do 8 ur in nato 
greje 4 ure. 
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Na primer: 

Nastavitev časa na 2:00 pomeni, da se bo grelnik neprekinjeno segreval 2 uri brez kakršne 
koli zamude. 

Nastavitev časa na 6:30 pomeni, da bo grelnik počakal 2 uri in pol, nato pa začel 
neprekinjeno segrevati preostale 4 ure. 

 

S funkcijo čakanja lahko zakasnite vklop grelnika savne za določeno uro. 

 

Work MODE B: 

Ko indikatorska lučka "B" sveti, je sistem v načinu B. V načinu B nima funkcije čakanja. Grelec 
se takoj segreje do 12 ur. 

Na primer: 

Nastavitev časa na 6:30 pomeni, da se bo grelnik neprekinjeno segreval 6 ur in pol brez 
zamika. 

 

Opomba: 

1) Razpon nastavitve tirne za način A in B je enak: 0:30 12:00. 

2) V načinu A je prednastavitev tirne izračunana kot (nastavitev tirne - 4:00), zato je vsaka 
nastavitev tirne manjša od 4:30 nima prednastavitve in grelec se bo zagnal takoj. 

3) Prikazani tirne odšteva. 

 

2. Nastavitev časa: 

Pritisnite tipko za nastavitev tirne, da spremenite nastavitev delovne tirne (pritisnite tipko 
navzgor "A" ali tipko navzdol "'f'"). Nastavitev bo samodejno potrjena 3 sekunde po nobeni 
operaciji. Zaslon začne odštevati z nastavitvijo tirne in krmilnik se bo samodejno izklopil, ko 
bo odštevanje končano, na zaslonu pa bo prikazano 0:00. Tovarniška privzeta nastavitev je 
2:00. 

 

3. Nastavitev temperature: 

Pritisnite tipko za nastavitev temperature, da spremenite nastavitev temperature (pritisnite 
tipko navzgor "A" ali tipko navzdol "'f'" ). Zaslon utripa in prikazuje nastavljeno temperaturo. 
Nastavitev bo samodejno potrjena 3 sekunde po nobeni operaciji, nato pa bo prikazana 
temperatura okolja. Grelnik preneha greti, ko temperatura okolja doseže nastavljeno 
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temperaturo. Območje nastavitve temperature je 40-105 °C (104-221 °F), dejansko je moja 
privzeta nastavljena temperatura 75 °C (167 °F). 

 

Opomba: Sistem obdrži zadnje nastavitve po izklopu regulatorja s pritiskom na tipko 
ON/OFF. Nastavitve AH se ponastavijo na privzete tovarniške nastavitve, če se prekine 
napajanje. 

 

IV. Opozorilo: 

Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali 
duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (vključno z otroki), razen če 
jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe 
naprave.  

Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo. 

• Preverite savno, preden ponovno zaženete časovnik. 

• Prenehajte z uporabo grelnika savne, če grelnik savne ne deluje pravilno ali če zaznate 
nenavaden vonj. 

Uživajte 

 

3. SESALEC 

Najdete ga v spalnici za vrati.  

Pozor: nikakor ni dovoljeno sesanje mokrih površin, sesanje kurišča in sesanje okoli peči in 
kamina, saj obstaja velika verjetnost požara. 

 

4. UPORABA PEČI V GLAVNI HIŠI 
 

- Odprete dimnik  na zadnji strani najdete kaveljček, ki ga obrnete navzgor 
- Spodnji predal odprete skrajno desno (z dvema kaveljčkoma, ki jih pomaknete na 

desno) tako odprete dovod zraka v peč 
- Prečno položite treske tako, da je prostor spodaj za heppo kocko. Priporočeno je dve 

vertikalno in ostale prečno preko teh 
- Nanje položite prvo tanjša nato debelejša drva 
- 1 ali 2 heppo kocki prižgete in postavite pod treske 
- Peč zaprete 
- Ko začne goreti lahko zaprete dovod zraka pri spodnjem predalu. Dimnik pustite 

odprt. 

Na levi strani zadaj je ventilator, ki se avtomatsko prižiga in ugaša. Lahko ga tudi ugasnete. 
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5. PEČ V FEŠTA ROOMU 

Je v uporabi in so postopki enaki, kot za peč v glavni hiši. 

 

6. TOPLA VODA V FEŠTA ROOMU 

Prižgete bojler na levi strani pod umivalnikom.  

 

7. UPORABA ŠVEDSKE BAKLE 

Najdete jih na terasi. Vsaj 10 metrov naj bodo 
oddaljeni od objektov in ne preblizu gozdov ter 
postavljen v nizki travi. Na sredino z izvijačem porinete 
heppo kocko in prižgete s plinskim vžigalnikom.  

 

Uživajte  

 

 
 

8. ŽAR WEBER 
 

- Uporabite starter set kamin. Postavite eno ali      
dve heppo kocki na rešetke žara in nanj 
postavite starter set, ki ga vidite na sliki.  

- Vanj vsujte oglje (pod umivalnikom) do vrha 

- Čakajte 15-20 min, dokler se ne vžgejo vsi 
briketi in začnejo tudi na vrhu žareti 

- Rešetko dvignete in razporedite oglje 
enakomerno za enakomerno temperaturo po 
vsej površini 

- Vroč starter set postavite na travnato površino, 
da se ohladi 

- Vedno je pokrita peka  

- Temperatura se regulira na dveh mestih: z 
zgornjim zračnikom na pokrovu (odprete z 
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rotacijo v eno smer) in z rotacijo ročke spodaj, in sicer: 

 SKRAJNO LEVO  zaprto; temperatura je min.  
 2 in pol kroga  polovica moči 
 SKRAJNO DESNO  odprto; temperatura max.  

 NAOLJITE REŠETKE ZA OPTIMALEN OKUS  

Po uporabi:  

 Ko je žar še vroč, ga s ščetko podrgnite in očistite.  

 

9. VRTNO KURIŠČE 
 

- Odstavite pokrov.  
- Prečno položite treske tako, da je prostor spodaj za heppo kocko. Priporočeno je dve 

vertikalno in ostale prečno preko teh 
- Nanje položite prvo tanjša nato debelejša drva 
- 1 ali 2 heppo kocki prižgete in postavite pod treske 
- Pokrov lahko postavite nazaj gor 
-  

Po uporabi: 

Da ugasnete uporabite rokavico in odstavite pokrov. Odstavite tudi železni obroč in ga 
postavite na travnato površino. Pokrov postavite nazaj na vrtno kurišče in s tem popolnoma 
ustavite dovod zraka. Kurišče je možno uporabljati vsaj 10m vstran od hiše in ob vremenu ko 
ne piha. 

 

10.  BOJLER ZA VODO V GLAVNI HIŠI 

Lociran je v kopalnici za vrati na desni.  

- Iz 0  (obrnete tipko) na e za prižig 
- Nato stopite iz kopalnice in pritisnite srednjo tipko za luč  
- Na bojlerju bi morala zasvetiti rdeča lučka 
- Ob odhodu bojller daste na eko način delovanja 

 

11.  ZAKLEPANJE 

Pri odhodu zaklenite vse objekte. Posebnost je pri vratih v Fešta Room. Te morate namreč 
obrniti močno navzgor. 
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12. SMETI 

Smeti odlagate na smetišču lociran na naslednjih koordinatah: 46ᵒ10'15''N 15ᵒ10'40''E  
oziroma na poti iz gozdarjeve koče, boste našli najbližje smetišče kakšnih 10 minut stran na 
desni v gozdu cca 3 km oddaljeno. 

Navodila do lokacije najdete na linku: 

https://goo.gl/maps/1vsj8Q2fsbqkV3gw6 

 

13. VODA 

Voda na našem posestvu je pitna. 

 

Želimo vam prijetno bivanje na našem posestvu in v tej čudoviti naravi   


