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KUISKE  
12765M   /   12765R   piec   elektryczny   6,6   kW  
12775M   /   12775R   piec   elektryczny   8   kW  

 
 

INSTRUKCJA   MONTAŻU   I   OBSŁUGI  
 

USTAWIANIE   PIECA   W   POMIESZCZENIU   SAUNY  
W   jednej   saunie   można   instalować   tylko   jeden   piec.   Nie   obudowywać   pieca   ściśle.   Przy   wyborze   lokalizacji   pieca  
uwzględniać   bezpieczne   odstępy   od   powierzchni   łatwopalnych.  

 
● Minimalna   odległość   od   boków   i   przodu   pieca   do   ściany:   15   cm  
● Minimalna   odległość   od   tyłu   pieca   do   ściany   15   cm  
● Minimalna   odległość   od   górnej   powierzchni   pieca   do   sufitu:   90   cm  

 
Nie   ma   potrzeby   wykonywania   dodatkowe   osłony   podłogi   pod   piecem   –   piec   można   ustawiać   na   drewnianej   podłodze  
bezpośrednio.   Jeśli   jednak   chcemy   umieścić   piec   pod   ławkami,   specjalne   osłony   należy   zastosować.  

 
INSTALOWANIE   PIECA  
Poziomowanie   pieca   odbywa   się   bezpośrednio   przy   użyciu   regulowanych   nóżek.   Jeśli   to   możliwe,   zaleca   się   zastosowanie  
stanowiącego   komplet   z   piecem   uchwytu   ściennego.   Pozwoli   to   uzyskać   stały   odstęp   między   piecem   a   ścianą.   Uchwyt  
zamocować   w   ścianie   maksymalnie   20   cm   poniżej   górnej   krawędzi   pieca,   przy   użyciu   dwóch   wkrętów.   Przeciwny   koniec  
uchwytu   posiada   wyżłobienia,   w   których   osadza   się   siatkę   pieca.  

 
Wkręty   i   śruby   w   komplecie  
Do   montażu   pilota:   2   szt.   wkręt   uniwersalny   z   łbem   skośnym   Zn   4x30   mm   +   kołek   z   tworzywa.   Do   montażu   czujnika  
termostatu:   1   szt.   wkręt   uniwersalny   z   łbem   walcowym   A2   4x50   mm   +   kołek   z   tworzywa.   Do   montażu   listew   maskujących:  
25   szt.   wkręt   uniwersalny   z   łbem   walcowym   Zn   3x25   mm.   Do   montażu   pieca:   2   szt.   wkręt   uniwersalny   z   łbem   walcowym   A2  
5x30   mm.  
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INSTALACJA  
 

PODŁĄCZANIE   PIECA   DO   SIECI   ELEKTRYCZNEJ  
Podłączenie   może   wykonywać   wyłącznie   profesjonalny   elektryk,   posiadający   odpowiednie   uprawnienia.  
Przestrzegać   obowiązujących   przepisów.    Przewód   pieca   podłączyć   do   gniazdka   w   ścianie   sauny.   Do   wykonania  
podłączenia   stosować   przewód   w   izolacji   gumowej,   typu   H07RN-F   lub   podobny.   Parametry   przewodu   podaje   tabela   1.  
UWAGA!   Zabrania   się   stosować   przewody   w   izolacji   PCV   (Stm   19§2E).  

 
Tabela   1.  

PIEC  MOC  ZABEZP.   GŁ.  PRZEWÓD   ZASIL.  KUBATURA   SAUNY  
12765M   /   12765R  6,6   kW  3   x   10A  5   x   1,5mm²  min.   5   m³   -   max.   9   m³  
12775M   /   12775R  8   kW  3   x   16A  5   x   2,5mm²  min.   6   m³   -   max.   13   m³  

 
Zdemontować   dno   pieca.   Przewód   zasilania   prowadzić   do   listwy   przyłączeniowej   przez   przejście   wyposażone   w  
odciążenie.   Przewody   do   przyłączania   czujnika   pilota   zdalnego   sterowania   i   termostatu   przeprowadzić   przez  
odpowiednie   przejścia.   Osobne   przejście   przewidziano   również   dla   przewodu   sterowania   grzałkami   elektrycznymi.   Po  
wykonaniu   podłączeń   ponownie   zamocować   dno   pieca.   Piec   jest   fabrycznie   przeznaczony   do   podłączenia   do   napięcia  
400   V   3N~.   Klasa   ochrony   skrzynki   przyłączeniowej   to   IPX4.  

  
Ohjain   –   sterownik   Lämmityksen   ohjaus   –   Sterowanie   grzaniem  

 
 
 

Układ   podłączania   przewodów   czujnika   termostatu   i   pilota:  
Czujnik   termostatu  Pilot  

1  2  3  4  1  2  3  4  5  6  
Niebieski  

(brązowy,   stary  
przewód   LIYY)  

Biały  Czerwony  
(zielony,   stary  
przewód   LIYY)  

Żółty  Brązowy  Niebieski  Różowy  Biały  Zielony  Żółty  
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MONTAŻ   CZUJNIKA   TERMOSTATU  
Czujnik   termostatu   umieszczać   na   ścianie   sauny   z   zachowaniem   wymogu,   aby   minimalna   odległość   górnego   skraju  
czujnika   od   sufitu   wynosiła   30   cm.   Ponadto   czujnik   musi   się   znajdować   w   odległości   przynajmniej   60   cm   od   ścian   bocznych  
pieca.   Czujnika   nie   montować   w   pobliżu   okna   lub   drzwi.   Ewentualna   kratka   podająca   powietrze   zewnętrzne   musi   się  
znajdować   przynajmniej   100   cm   od   czujnika.   Montaż   czujnika   do   ściany   następuje   przy   użyciu   znajdujących   się   w  
komplecie   wkrętów.   Podłączenie   do   pieca   w   zacisku   śrubowym   według   schematu   kolorów   podanego   na   str.   2.   Przewód  
czujnika   można   dla   estetyki   zasłonić   listwą   maskującą.  

 
MONTAŻ   PILOTA  
Pilot   zdalnego   sterowania   jest   przeznaczony   do   instalacji   w   pomieszczeniu   sauny.   W   razie   potrzeby   można   go   zamontować  
także   na   zewnątrz   sauny,   w   zasięgu   przewodu.   Przewodu   pilota   nie   wolno   sztukować.   W   saunie   pilota   zlokalizować   tak,   by  
odstęp   jego   górnej   krawędzi   od   podłogi   wynosił   do   100   cm.   Ponadto   minimalna   odległość   pilota   od   bocznej   ściany   pieca   to  
50   cm.   Mocowanie   pilota   do   ściany   wykonać   przy   zastosowaniu   znajdujących   się   w   komplecie   wkrętów.  
 
Montaż:  
-   znaleźć   właściwe   miejsce   dla   pilota  
-   wkręcić   wkręty   montażowe   w   ścianę  
-   wkręcić   wkręty   na   taką   głębokość,   by   łebek   wystawał   od   powierzchni   ściany   na   3   mm  
-   osadzić   pilota   na   wkrętach,   łby   wkrętów   muszą   wejść   w   wycięcia   w   obudowie   urządzenia  
-   ściągnąć   pilota   ku   dołowi,   wówczas   obudowa   osiądzie   na   wkrętach  
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KAMIENIE   I   ICH   UKŁADANIE  
Kamienie   do   pieca   muszą   być   czyste   i   odporne   na   silne   ścieranie,   zaleca   się   np   perydotyt   Misa,   nr   produktu   19211   (25  
kg/pudełko).   Przed   umieszczeniem   w   piecu   kamienie   należy   umyć.   Jeśli   przy   pierwszym   grzaniu   zanieczyszczenia  
wnikną   w   kamienie,   będę   jeszcze   przez   długi   czas   emitowały   nieprzyjemny   zapach.   Przy   układaniu   kamieni   używać  
rękawic   ochronnych.   Z   uwagi   na   sporą   wysokość   komory,   nie   należy   wrzucać   kamieni   bezpośrednio   z   górnej   krawędzi  
pieca   na   dno   komory.   Najpierw   ułożyć   na   dnie   warstwę   o   grubości   około   10   cm.   Przed   przystąpieniem   do   upuszczania  
kolejnych   kamieni,   warstwę   dolną   w   miarę   możliwości   zacieśnić.   Następnie   przez   siatkę   osłonową   wyrównywać   kolejne  
warstwy   przy   pomocy   długiego   narzędzia   (np   śrubokrętu).   Tę   samą   operację   powtarzać   przy   kolejnych   warstwach.  
Kamieni   nie   należy   umieszczać   w   prowadzonej   centralnie   rurze   napowietrzającej.   Kolejne   warstwy   układać   w   ten   sam  
sposób.   Należy   ułożyć   tyle   kamieni,   by   na   górze   uformowała   się   łagodna   kopuła.   Przy   prawidłowym   załadunku   piec  
mieści   około   80   kg   perydotytu.  

 
Skuteczna   wentylacja   pomieszczenia   sprzyja   nagrzewaniu   sauny,   kamieni,   a   jednocześnie   chroni   grzałki  
przez   przegrzaniem.  

 
Steatyt   dopuszcza   się   tylko   w   warstwie   wierzchniej.   Z   kamieni   ceramicznych   zalecamy   stosowanie   tylko   kamieni   Kerkes   i  
postępowanie   zgodnie   z   instrukcją   ich   wytwórcy.   Także   przy   stosowaniu   materiału   ceramicznego   należy   postępować   według  
podanych   w   niniejszej   instrukcji   zaleceń.  

 
Uwaga!  
Użytkowanie   pieca   z   niedopełnioną   kamieniami   komorą   grozi   pożarem.  

 
WENTYLACJA  
Warunkiem   uzyskania   prawidłowego   komfortu   w   saunie   jest   jej   prawidłowa   wentylacja .    Skuteczna   wentylacja   przyczynia  
się   także   do   uzyskania   oszczędności   energii.     Projekt   układu   wymiany   powietrza   warto   zlecać   profesjonalistom.   Zaleca  
się,   by   wlot   powietrza   zewnętrznego   zlokalizować   w   pobliżu   pieca   –   bądź   w   ścianie   przynajmniej   500   mm   nad   piecem,  
bądź   w   podłodze.   Rurę   wyciągową   lokalizować   w   dolnej   części   przeciwległej   ściany,   przy   czym   wylot   ten   musi   być  
podczas   użytkowania   sauny   otwarty.   Znajdujące   się   przy   styku   ścian   i   sufitu   lub   na   suficie   regulowane   wyciągi,   służące  
osuszaniu   sauny,   muszą   być   w   czasie   korzystania   z   niej   zamknięte.  
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UŻYTKOWANIE   PIECA  
 

Układ   elektronicznego   sterowania   piecem   wyposażono   w   panel,  
którego   wyłącznik   główny   znajduje   się   w   dolnej   części   z   przodu.  
Sterowanie   pieca   załącza   się   przełącznikiem   układu  
elektronicznego.   Jeśli   przewidujemy,   że   nie   będziemy   używać   pieca  
przez   dłuższy   czas,   układ   elektroniczny   można   wyłączyć  
przełącznikiem   sterowania.  

 

Pierwsze   nagrzewanie  
Załączyć   układ   elektroniczny   przełącznikiem   sterowania.  
Wyświetlacz   podaje   temperaturę   w   pomieszczeniu.   Wykonać  
następujące   czynności:  
1. Wcisnąć   przycisk    Mode  

- zaświeca   się   kontrolka   z   lewej   strony  
- wyświetlacz   podaje   temperaturę   docelową  
- wartość   nastawy   można   regulować   przyciskami   ze   strzałkami  
- zakres   regulacji   temperatury:   40   -   110°C  

2. Wcisnąć   przycisk    Mode  
- zaświeca   się   kontrolka   z   prawej   strony  
- wyświetlacz   podaje   żądany   czas   pracy   pieca  
- wartość   nastawy   można   regulować   przyciskami   ze   strzałkami  
- zakres   regulacji   czasu   pracy:   1.0   –   6.0   h,   skok   0,5   h  

3. Wcisnąć   przycisk    Mode  
- zaświeca   się   kontrolka   z   prawej   strony  
- wyświetlacz   podaje   czas   do   załączenia   się   pieca  
- wartość   nastawy   można   regulować   przyciskami   ze   strzałkami  
- zakres   regulacji   czasu   do   załączenia:   0.0   –   24.0   h,   skok   0,5   h  
- jeśli   z   funkcji   nie   korzystamy,   wyświetlacz   podaje   0.0  

4. Wcisnąć   przycisk    Mode  
- Wyświetlacz   podaje   temperaturę   w   saunie   (kontrolki   się   nie   świecą)  

5. Wcisnąć   przycisk    On/Off  
- jeśli   nie   wybrano   funkcji   nastawy   czasu   do   załączenia   się   pieca,   zaświeca   się   środkowa   kontrolka  
- jeśli   wybrano   funkcję   nastawy   czasu   do   załączenia   się   pieca,   środkowa   kontrolka   zaświeca   się   i   gaśnie  
- piec   zaczyna   nagrzewać   saunę   do   żądanej   temperatury,   o   załączeniu   się   grzałek   informuje   punkt   w   prawym  

dolnym   rogu   wyświetlacza  
- piec   pozostaje   załączony   przez   nastawiony   czas  
- jeśli   wybrano   funkcję   nastawy   czasu   do   załączenia   się   pieca,   nagrzewanie   rozpoczyna   się   po   upływie   nastawionego  

czasu  
- podczas   nagrzewania   /   oczekiwania   na   załączenie   pieca   żądaną   nastawę   temperatury   poprzez  

powtarzanie   czynności   1,   2,   3   i   4   można   zmieniać   lub   weryfikować,   sprawdzać   pozostały   czas   pracy  
pieca   oraz   pozostały   czas   do   momentu   załączenia   się   pieca   

- w   razie   potrzeby   można   wyłączyć   piec   przed   upływem   zadanego   czasu   jego   pracy.   W   tym   celu   należy   wcisnąć  
przycisk   On/Off.  

 
Kolejne   nagrzewania  

- jeśli   nie   chcemy   zmieniać   nastaw   temperatury,   czasu   pracy,   lub   czasu   do   załączenia   się,   wystarczy   uruchomić  
piec   wciśnięciem   przycisku   On/Off  

- jeśli   chcemy   zmienić   nastawę   temperatury,   czasu   pracy,   lub   czasu   do   załączenia   się,   należy   wykonać   czynności  
przedstawione   w   punkcie    Pierwsze   nagrzewanie  

- pamięć   układu   sterowania   zawsze   zapamiętuje   poprzednio   podane   parametry  
- warunkiem   działania   pieca   /   układu   sterowania   jest   załączenie   przełącznikiem   sterowania  
- piec   można   w   każdej   chwili   wyłączyć   przed   upływem   zadanego   czasu   pracy   przyciskiem   On/Off  
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Sytuacje   awaryjne:  

- komunikaty   podawane   na   wyświetlaczu:  
- Er1   =   brak   czujnika   termostatu   ->   podłączyć   do   pieca   czujnik   termostatu  
- Er2   =   zwarcie   czujnika   termostatu   ->   wymienić   czujnik   termostatu  
- PCb   =   błąd   wewnętrzny   ->   wymienić   pilota  

- piec   się   nie   nagrzewa   (wyświetlacz   sterownika   działa   normalnie)  
- sprawdzić,   czy   nie   aktywowała   się   ochrona   termiczna   zamocowanego   na   ścianie   termostatu   ->   zresetować  

zabezpieczenie   przyciskiem   na   czujniku  
- pilot   zdalnego   sterowania   nie   działa  

-   sprawdzić,   czy   układ   elektroniczny   został   załączony   przełącznikiem   sterowania  
-   sprawdzić   stan   bezpieczników  

- jeśli   podczas   nagrzewania   lub   oczekiwania   na   uruchomienie   się   pieca   nastąpiła   przerwa   w   zasilaniu,   układ  
sterowania   zatrzymuje   proces   nagrzewania   /   odliczanie   czasu   oczekiwania   na   uruchomienie.   Nagrzewanie   /  
odliczanie   czasu   nie   uruchamia   się   samoczynnie   po   ponownym   załączeniu   zasilania.   Konieczne   jest   ponowne  
aktywowanie   urządzenia   wciśnięciem   przełącznika   sterowania.  

 
SERWIS  

 
W   razie   potrzeby   kamienie   należy   przekładać   i   wymieniać.   Należy   usunąć   jak   największą   ilość   kamieni   z   komory  
pieca,   gdy   urządzenie   stoi   pionowo.   Następnie   urządzenie   można   pochylić   do   poziomu,   a   w   razie   potrzeby   do   góry  
nogami   i   w   ten   sposób   usunąć   pozostałe   kamienie.   Naprawy   elementów   elektrycznych   może   wykonywać   wyłącznie  
uprawniony   zawodowy   elektryk.  

 
GWARANCJA  

 
Okres   gwarancji   wynosi   dwa   lata,   liczone   od   dnia   realizacji   dostawy   pieca.   Gwarancja   nie   dotyczy   użytkowania  
komercyjnego.   Ujawnione   w   toku   okresu   gwarancyjnego   nieprawidłowości   wynikłe   z   wad   materiałowych   lub   błędów  
robocizny   zostają   naprawione   nieodpłatnie.   Gwarancja   nie   obejmuje   nieprawidłowości   powstałych   wskutek  
przeprowadzenia   instalacji   i   /   lub   użytkowania   pieca   niezgodnie   z   instrukcją.  

 

Jeśli   piec   się   nie   nagrzewa,   należy   sprawdzić   następujące   elementy:  
- czy   włączono   zasilanie   elektryczne  
- czy   timer   nastawiono   w   zakresie,   w   którym   piec   ma   się   nagrzać  
- czy   termostat   został   nastawiony   na   poziom   wyższy   od   temperatury   w   saunie  
- stan   bezpieczników  
- czy   nie   zadziałało   zabezpieczenie   termiczne  

 

Uwaga!  
Pieca   nie   zakrywać.   Nad   piecem   ani   w   jego   pobliżu   nie   wieszać   materiałów   palnych,   np.   prania   do   suszenia.  
Grozi   pożarem.   Naprawy   elementów   elektrycznych   może   wykonywać   wyłącznie   uprawniony   zawodowy   elektryk.  
W   okresie   gwarancyjnym   pierwszą   instancją   do   kontaktu   jest   sprzedawca   urządzenia.  

 
ŻYCZYMY   PRZYJEMNEGO   KORZYSTANIA   Z   SAUNY   WYPOSAŻONEJ   W   PIEC   MISA!  
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