
Dane techniczne 

oraz instrukcja obsługi

CEDROWA FITOBECZKA

www.cerdowefitobeczki.eu



Opis

Cedrowa fito beczka – to beczka opracowana i produkowana na Ałtaju. Wykonana 
jest  z  cedrów  syberyjskich,  które  mają  aromatyczne,  miękkie  drewno  koloru 
różowożółtego  o  pięknej  fakturze.  Cedr  posiada  unikalne  własności 
fitoterapeutyczne:  drewno  wydziela  fitocydy  oraz  aktywne  substancje  biologicznie 
o działaniu  bakteriobójczym.  Podczas  przeprowadzenia  zabiegów  w  wysokiej 
temperaturze  beczki  następuje  wzmocnienie  własności  leczniczych  cedrowego 
drewna.  Parowe  rozgrzewanie  drewna  oddziałuje  korzystnie  na  cały  organizm. 
Polepsza się ukrwienie skóry, mięśni, stawów i organów wewnętrznych. Intensyfikują 
się  procesy  przemiany  materii,  zachodzi  ogólne  oczyszczenie  oraz  szybkie 
wyprowadzenie toksyn z całego organizmu.  
Ważnym atutem beczki jest to, że podczas zabiegu głowa pozostaje na zewnątrz, 
dzięki czemu „cedrowa fito beczka” jest znacznie lepiej tolerowana przez organizm w 
porównaniu  z  klasyczną  sauną,  łaźnią  turecką  lub  rosyjską  i  jest  dostępna 
praktycznie dla każdego. 
Cedrowa fito beczka jest niezawodna i łatwa w eksploatacji, może być efektywnie 
wykorzystywana w sanatoriach, salonach kosmetycznych,  ośrodkach medycznych, 
fitness-klubach i przede wszystkim jako domowe SPA. 
Można  ustawiać  tam,  gdzie  niemożliwe  jest  umieszczenie  sauny.  Zajmuje  ona 
znacznie mniejszą powierzchnię (1,5 m²). Jest to znakomite rozwiązanie dla małych 
pomieszczeń, gabinetów odnowy biologicznej a zwłaszcza dla warunków domowych.
Zabieg w fito beczce trwa około 15 – 20 minut. Doskonałym uzupełnieniem zabiegu 
jest   masaż ciała ,który można wykonać bezpośrednio  po wyjściu z  beczki. Jedna 
seria składa się z 10 – 15 zabiegów. 

Informacje techniczne

Cedrowa fito beczka – to komora w postaci beczki o objętości do 200 l, wysokość 
od 130 do 135 cm, szerokość od 74 do 84 cm, długość od 84 do 90 cm, materiał – 
cedr  syberyjski  o  grubości  2-4cm.  W  konstrukcji  beczki  przewidziano  szczelnie 
zamykane drzwi oraz pokrywę z otworem na głowę. 
Beczka wyposażona jest wytwornicę pary ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2.1 l. 
z elementem grzewczym o mocy 1500 W. 
Napięcie sieci elektrycznej: 230 V 50 Hz. 
Temperatura  w beczce: do 49  stopni °C
Ciągły czas pracy: 70 min
Temp. pary: 98 °C
Czas jednego zabiegu: 15 – 20 minut. 

Skład zestawu: 

• beczka cedrowa  – 1 szt., 
• wytwornica pary  – 1 szt.,
• termoregulator    –  1 szt., 
• instalacja rozprowadzenia pary – 1 szt., 



• regulowane siedzenie – 1 szt.,
• kratka pod nogi – 1 szt.
• pojemnik na zioła – 1 szt.,
• pojemnik na wodę – 1 szt.

Wytwornica pary EMC

Charakterystyka techniczna:

1.  Zasilanie (V)
2.  Moc (W)
3.  Pojemność zbiornika na wodę (l)
4.  Ciągły czas pracy na jednym zbiorniku
5.  Temperatura pary
6.  Długość węża do podawania pary
  

-  2.1 l.
-  70 min
-  98 °C
- 1600 mm

Charakterystyka eksploatacyjna 

-    Czas potrzebny do wylotu pary – 1 minuta 
-  Czas potrzebny do uzyskania temp. 42 – 49 °C około 20 min. w zależności od 

wielkości beczki i od temperatury zewnętrznej beczki
-    w przypadku braku wody urządzenie  wyłącza się automatycznie, po 
     dolaniu wody pracę można kontynuować. 
- Wygoda i łatwość zalewania wody i przemywania zbiornika. 
- Czujnik  temperatury  z  termoregulatorem  pozwala  na  automatyczną  kontrolę 

temperatury w beczce. 

Instrukcja eksploatacji wytwornicy pary i termoregulatora.

• Skrzynka termoregulatora powinna być powieszona na ścianie (na wieszakach 
przymocowanych  do  skrzynki  termoregulatora)  na  wysokości  takiej  na  jaką 
pozwalają przewody elektryczne. Przewody nie mogą się krzyżować i dotykać do 
gorącego przewodu parowego. 
• Umieścić czujnik temperatury ( szary kabelek ) wewnątrz beczki wkładając go 
w górny otwór znajdujący się na tylnej ścianie beczki  (ok. 40 cm powyżej dna). 
Połączyć  jeden  koniec  rury  przewodzącej  parę  z  wytwornicą  pary,  drugi  – 
naciągnąć na  wystającą białą rurkę do rozprowadzenia pary wewnątrz beczki 
( dolny otwór z tyłu beczki).
• Do koszyczka  znajdującego  się  wewnątrz  pojemnika  (  pod  ławką)  można 
włożyć zioła, które nie mogą być zbite (para musi swobodnie przepływać przez 
pojemnik). Zioła należy umieścić w woreczku z materiału ( np. flizelina) tak aby 
nie przedostawały się do przewodów.
UWAGA: pojemnik na zioła w trakcie pracy jak i  po niej  jest gorący .Nie 
należy go dotykać gołymi rękoma i nogami.
• Wlać wodę do zbiornika wytwornicy i zakręcić. Ustawić na wytwornicę pary 
nakrętką skierowaną w dół. 
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UWAGA:  nie  wolno  pryskać  wodą  na  korpus  wytwornicy  pary  oraz  na 
termoregulator.
• Włączyć termoregulator i wytwornicę pary  włącznikiem umieszczonym poniżej 
cyfrowego wyświetlacza skrzynki termoregulatora. Na wyświetlaczu wyświetlona 
zostanie temperatura w beczce. 
Naciśnij  przycisk  set  na  termoregulatorze  przez  około  2  sekundy.  Na 
wyświetlaczu pokaże się temperatura, którą możemy ustawić. Strzałkami góra – 
dół ustawiamy temperaturę jaką chcemy uzyskać w beczce ( maks. do 49 stopni). 
Po nastawieniu temperatury naciśnij krótko przycisk set.
• Po uzyskaniu  odpowiedniej temperatury  wejść do beczki. Wytwornica pary 
będzie  się  włączał  i  wyłączał  utrzymując  zadaną  temperaturę  (±  3  °C).  Na 
termoregulatorze można nastawić temperaturę w przedziale : 0 –  49 °C.
• Szczegółowa instrukcja obsługi termoregulatora jest dołączona do zestawu.

UWAGA: Rura do podawania pary w trakcie pracy jest gorąca. Podczas pracy 
nie powinna być zagięta. Należy ją wyprostować tak aby nie   ״  bulgotała  ״     w niej   
woda. W przeciwnym razie temperatura w beczce nie będzie rosła.

Instrukcja użytkowania

• Połączyć beczkę z wytwornicą pary łącząc przewód parowy z rurką wystającą 
z otworu, który znajduje się na dole tylniej ściany beczki Do zbiornika 
wytwornicy pary wlać wodę .

• Podłączyć wytwornicę pary w sposób opisany w instrukcji eksploatacji 
wytwornicy pary (ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa). 

• Do koszyczka znajdującego się wewnątrz pojemnika można włożyć zioła, 
które nie  mogą być zbite(para musi swobodnie przepływać przez pojemnik)
UWAGA:pojemnik na zioła w trakcie pracy jak i po niej jest gorący .Nie 
należy go dotykać rękoma i nogami.

• Pod otwór w dnie beczki podstawić pojemnik na wodę dołączony do zestawu 
w celu aby skroplona para mogła  swobodnie do niego spłynąć. 

• Ustawić siedzenie w beczce na odpowiednim poziomie
• Na siedzeniu i pod nogi położyć jednorazowe ręczniki 
• Poczekać do nagrzania się wnętrza beczki do określonej temperatury i dopiero 

po tym przeprowadzać zabieg. 
• Umieścić pacjenta w beczce tak, aby głowa pozostała na powierzchni. 

Zamknąć drzwiczki. Wokół szyi owinąć ręcznik tak aby para nie wydobywała 
się na zewnątrz. 

• Zabieg trwa od 15 do 20 minut. 
• Po zakończeniu zabiegu pacjent wychodzi z beczki. (Należy umyć się przed 

zabiegiem, po zabiegu założyć szlafrok i pocić się dalej). 
• Po  zabiegu  należy  odpocząć  20  –  40  minut,  jeśli  nie  ma  wyznaczonych 

następnych zabiegów (takich jak masaż, zabiegi kosmetyczne). 
• Przetrzeć beczkę 3% roztworem wody utlenionej. Przez spust w dnie beczki 

usunąć resztki wilgoci i przystąpić do następnego zabiegu. 
• Raz  dziennie  zdezynfekować  beczkę  lampą  kwarcową  (  przy  częstym 

użytkowaniu..
• Do zabiegu konieczna jest obecność drugiej osoby. 
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• W trakcie rozgrzewania beczki należy otwór na głowę zakryć tak aby para nie 
wydostawała się na zewnątrz beczki.

• Z pojemnika na zioła wysypać zużyte zioła. Pojemnik zostawić otwarty. 

Zalety cedrowej fito beczki

• korzystnie wpływa na stan układu nerwowego;
• pomaga w leczeniu schorzeń  mięśniowo-stawowych; 
• rozwiązuje problem „nadmiernej wagi”;
• walczy z przewlekłym zaziębieniem; 
• regeneruje i nawilża skórę; 
• znakomicie eliminuje stres, likwiduje przewlekłe zmęczenie. 

Przeciwwskazania:

1. ogólne - dla leczenia ciepłem
2. choroby sercowo – naczyniowe
3. ostre stany zapalne
4. reakcje alergiczne organizmu na zioła stosowane w cedrowej beczce

 
      Przed stosowaniem fitobeczki cedrowej zalecana jest konsultacja lekarska.

Warunki gwarancyjne eksploatacji fito beczki

1. W  pomieszczeniu,  w  którym   ustawiana  jest  fitobeczka,  wymagana  jest 
wietrzenie lub wentylacja  pomieszczenia w celu usuwania wilgoci . 

2. Fitobeczka powinna być ustawiona na równej powierzchni. 
3. Drzwi i pokrywę fitobeczki należy otwierać płynnie - bez szarpania. 
4. Należy  obowiązkowo  utrzymywać  stałą  wilgotność  wewnątrz  fitobeczki. 

Podczas przestoju wstawiać do fitobeczki szeroki pojemnik z wodą (miskę) a 
wierzch beczki nakryć  tkaniną. 

5. OBOWIĄZKOWO -  po użytkowaniu należy  z  beczki  usunąć resztki  wody i 
pozostawiać beczkę otwartą na noc w celu wyschnięcia. Rano beczkę należy 
zamknąć. 

6. Zabrania  się  myć  i  dezynfekować  fito  beczkę  środkami  chemicznymi.  Do 
mycia fitobeczki zalecana jest  3% woda utleniona. Dla dezynfekcji zaleca się 
również stosowanie lampy kwarcowej. 

7. Do  wytwornicy  pary  obowiązkowo  należy  wlewać  wodę  destylowaną  lub 
filtrowaną (usuwanie chloru i żelaza). Chlor zawarty w wodzie  wodociągowej 
powoduje czernienie drewna fitobeczki. 

8. Beczkę  od  wewnętrznej  strony  należy  smarować  roślinnym  olejem.  Przy 
częstym stosowaniu nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

9. Raz  na  kwartał  wytwornicę  pary  należy  odkamieniać  środkami  do 
odkamieniania według instrukcji załączonej do zestawu.

10. Przed rozpoczęciem użytkowania fitobeczki należy koniecznie zapoznać się z 
instrukcją  bezpieczeństwa  oraz  warunkami  gwarancji  wytwornicy  pary 
dołączonej do zestawu.

11. Niniejszy zestaw nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym 
dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby 
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nie mające doświadczenia lub znajomości zestawu, chyba, że odbywa się to 
pod  nadzorem lub  zgodnie  z  instrukcją  użytkowania  zestawu,  przekazanej 
przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. 

12. Oddzielny  sprzęt  elektryczny  (wytwornica  pary)  nie  może  być  stosowany 
wewnątrz kabiny.

13. Zestaw  uziemiony  winien  być  zasilany  poprzez  urządzenie  prądu 
szczątkowego  (różnicowo-prądowe)  mające  znamionowy  roboczy  prąd 
szczątkowy nie przekraczający 30 mA.

Ponieważ fito beczka jest wytwarzana z uwzględnieniem pęcznienia, możliwe jest 
wydostawanie  się  wilgoci  przez  szczeliny.  W  wypadku  przenikania  wody  na 
zewnątrz  można  na  czas  zabiegu  pod  tylne  nogi  beczki  podłożyć  kawałki  
drewienka. Wtedy skroplona para spłynie bezpośrednio do naczynka pod beczką. 
Po zakończonym zabiegu drewienka należy usunąć tak aby beczka stała równo.

W przypadku nieprzestrzegania warunków eksploatacji fitobeczki 
zobowiązania gwarancyjne tracą ważność.

Okres gwarancji: 

Fito beczka: 12 miesięcy od daty sprzedaży
Wytwornica pary: 12 miesięcy od daty sprzedaży

www.cedrowefitobeczki.eu

mail: info@cedrowefitobeczki.eu
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Data sprzedaży:............................................................................................................

Model beczki: „Profesjonalna”

Model wytwornicy pary: PP1/08

Termoregulator: nr.........................................
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