
 

Import Digikor Oy,  info@saunacube.eu / saunacube.eu  

 

Saunacube S -model stove 

S-koon kiuas kooltaan 50 cm syvä, 27 cm leveä ja  
47 cm korkea + 15cm kivikori. Piippuelementit 2,33 metriä 
 
Alla kuvia sisällöstä, joka on: 

 vesivaraajan 8 litraa, leventää 8cm kiuasta  

 kuivausritilät, hanskoille ja sukille 

 tulen kohentimen 

 kivikehän 

 työkalut 

 piippuadapteri 

 lasiluukku 

 tuhkapelti 

 kantokassi 

Aloita kiukaan käyttö pienellä tulella 

Materiaali RST metallia joka kuumenee käytössä, käytä varoen äläkä jätä vartioimatta. Liiallinen kuumentaminen voi 
vahingoittaa kiusta. Tuhkaluukkuun on pakattu erikseen kuvan mukaan luukku, nupit ja työkalut. Tulipesässä on 
piippuelementit 6kpl, sekä piipunlähtö adaperi joka asennettaan kiukaseen ensimmäsiellä kerralla. Piippu tulee säännöllisesti 
nuohota, vedon ja toimivuuden takaamiseksi. Merivesi käytön jälkeen tulee tuote huuhdella ns. makealla vedellä, muutoinkin 
älä jätä tuotetta säilytyksessä märäksi. 

 

 

The S-size stove is 50 cm deep, 27 cm wide and 
47 cm high + 15 cm stone basket. Pipe elements 2.33 meters 
 
Below are pictures of the content, which is: 

 water storage tank 8 liters, widens 8cm from the stove 

 drying/safety racks, for gloves and socks 

 fire pick 

 stone basket 

 tools 

 barrel adapter 

 glass door 

 ash tray 

 carrying bag 

Start using with low flame 

Material RST metal that gets hot during use, use with care and don't leavy it alone. Excessive heating can damage stove. In 
the ash tray you find door, knobs and tools as shown in the picture. The firebox has 6 pipe elements, as well as a pipe outlet 
adapter that is installed in the stove the firstly time. The pipe elements should be regularly cleaned, to guarantee draft and 
functionality. After using seawater, the product must be rinsed with with fresh water, do not leave the product wet during 
storage. 
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S-suuruses ahi on 50 cm sügav, 27 cm lai ja 47 cm kõrge + 15 cm kõrge kivikorv. Toruelemendid kokku 2,33 meetrit. 

 

Kerise komplekt sisaldab: 

 veepaak 8 liitrit, asub kerise küljel laiusega 8cm 

 kuivatus-/ohutusrestid kinnaste ja sokkide jaoks 

 ahjuroop 

 kivikorv 

 abivahendid 

 korstna adapter 

 klaasuks 

 tuhaalus 

 kandekott 

Alustage kasutamist madala leegiga.  

Materjaliks on RST metall, mis kuumeneb kasutamise ajal, kasutage ettevaatlikult ja ärge jätke tuld üksi. Liigne kütmine võib 

ahju kahjustada. Tuhasahtlist leiate pildil näidatud ahjuukse, nupud ja tööriistad. Kerise sees küttekoldes on 6 korstna 

toruelementi, samuti esmakordsel kerise paigaldamisel korstnatoru väljalaskeadapter. Toruelemente tuleb regulaarselt 

puhastada, et tagada tõmbejõud ja funktsionaalsus. Peale merevee kasutamist tuleb toodet värske veega loputada. Ärge 

ladustage toodet märjana. 

 

 


