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1. OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 
1 Podłączenie pieca do zasilania elektrycznego może wykonać tylko posiadający 

aktualne uprawnienia elektryk. 
2 Piec saunowy Mondex jest przeznaczony do instalacji w saunach rodzinnych, 

jeden (1) piec na saunę. 
3 Instrukcję należy zachować. 
4 Zawsze weryfikować odległość pieca od elementów palnych! 
5 Następstwa nieprzestrzegania instrukcji podłączania powodują zagrożenie 

pożarowe! 
6 Zawsze przed włączeniem pieca sprawdzać stan pomieszczenia! 
7 Zawsze sprawdzać, czy sterownik po nastawionym czasie odłączył zasilanie 

elektryczne! 
8 Z uwagi na zagrożenie pożarowe nie wolno wykorzystywać sauny jako suszarni 

do prania. 
9 Przy piecu należy zachowywać szczególną ostrożność, ponieważ rozgrzane 

kamienie i części metalowe mogą poważnie poparzyć skórę. 
10 Para nad piecem jest bardzo gorąca – zagrożenie poparzeniem. 
11 W saunie należy zwracać szczególną uwagę na dzieci, osoby z ograniczoną 

mobilnością i osoby chore. 
12 Drewniane siedziska i podłoga mogą być śliskie – należy zachować ostrożność. 
13 Nie wchodzić do nagrzanej sauny będąc pod wpływem alkoholu lub substancji 

psychoaktywnych (leki, środki odurzające itp.). 
14 Zasobnik na kamienie należy wypełnić do końca – niedopełniony powoduje 

zagrożenie pożarowe. 
15 Nie zakrywać pieca – groźba pożaru. 

 

Do użytkowania pieca mogą być dopuszczane tylko osoby w pełni sprawne fizycznie i psychicznie, lub 
mające odpowiednie doświadczenie i wiedzę, o ile działają pod nadzorem i przeszły przeszkolenie z 
bezpiecznej obsługi urządzenia oraz rozumieją związane z użytkowaniem pieca saunowego potencjalne 
zagrożenia. Zabrania się dzieciom zabawy piecem. Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia ani bez 
nadzoru wykonywać przy nim czynności konserwacyjnych. 
 
W związku z ciągłym rozwojem produktu, Mondex zastrzega sobie prawo do modyfikowania formy 
zewnętrznej i parametrów technicznych bez potrzeby uprzedniego informowania o takich zamiarach.  
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2. PIEC DO SAUNY AURA 

 

1. Do czasu zainstalowania pieca w saunie należy go 
magazynować w pozycji pionowej, w suchym i 
ciepłym pomieszczeniu. 

 
2. Sprawdzić wizualnie stan pieca, a w razie 

stwierdzenia braków, poinformować o tym 
sprzedawcę lub wysłać wiadomość na adres 
biuro@dobrasauna.pl. 

 
3. Przy instalacji pieca należy go oprzeć o ścianę 

przy wykorzystaniu stanowiącej komplet z 
urządzeniem ramy (rysunek wymiarowany na 
stronie 8). 

 
4. Dla ułatwienia instalacji regulowane nóżki należy 

wykręcić na 8-9 cm. 
 

UWAGA! Między podłogą z dnem pieca należy 
zachować odstęp 5 cm!  
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3. MONTAŻ I INSTALACJA PIECA 

Załadunek kamieni 

Uwaga! W piecu Aura należy stosować zwykłe 
przeznaczone do saun diabazy oliwinowe frakcji do 10 cm. 
Nie umieszczać w piecu kamieni ceramicznych. Do 
układania kamieni w piecu zaleca się stosować rękawice 
ochronne. Przy układaniu kamieni zwrócić uwagę, by 
kamienie nie spowodowały wzajemnego stykania się ze 
sobą grzałek. Zabrania się doginania grzałek w sposób, 
który spowodowałby ich styczność z elementami metalowymi 
pieca.  

UWAGA! Znajdujące się na grzałkach stalowe spinki 
należy pozostawić na swoich miejscach. Jeśli występują 
w liczbie 2 sztuk, jedna jest 20 cm od dołu, a druga 10-15 
cm od góry. Zapobiegając wzajemnemu stykaniu się 
grzałek ze sobą, chronią je przed uszkodzeniem. 

Załadunek kamieni zacząć od dna pieca i układać warstwami. 
Kamienie w środkowej części pieca układać z w 
większych odstępach od siebie, a dogęszczać je ku 
obwodowi. Załadunek można uznać za zakończony po 
wykorzystaniu wszystkich kamieni. 

UWAGA! Nie dopuszczać do bezpośredniego zetknięcia 
się grzałek z siatką obudowy pieca – między tymi 
elementami zawsze muszą się znajdować kamienie. 
Nieosłonięte powierzchnie grzałek stanowią zagrożenie 
poparzeniem, dlatego kamienie przy grzałkach należy 
układać jak najściślej. 

Gwarancja Mondex nie obejmuje szkód spowodowanych 
przez użytkownika, nie są one także ujęte w zakresie innych 
form odpowiedzialności wytwórcy za produkt. Przy układaniu 
kamieni w piecu należy uważać, by nie spowodować 
deformacji ani uszkodzeń powierzchni metalowych.  



6 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PIECA AURA    9/2017 

 
 

4. DANE TECHNICZNE 
 

PIEC 

Moc 

Napięcie 

Przewód przyłączeniowy 

Zabezpieczenie 

Wysokość (mm) 

Szerokość (mm) 

Głębokość (mm) 

Kubatura sauny 

Ilość kamieni 

AURA 6.6 

6,6 kW 

400 V 3N~ 

5 x 1,5 mm2 

3 x 10 A 

1010 

405 

310 

5-9 m3 

70 kg 

AURA 9.0 

9,0 kW 

400 V 3N~ 

5 x 2,5 mm2 

3 x 16 A 

1010 

405 

310 

8-15 m3 

70 kg 

MINIMALNE ODSTĘPY OD MATERIAŁÓW PALNYCH 

 

 
 

UWAGA! Przy montażu kołnierza ochronnego zachować odległość D między ścianą przednią pieca a 
elementami drewnianymi!  
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5. OGÓLNE ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA PIECA AURA 
 

Elementy wymagające szczególnej uwagi 

Podłączenie pieca do instalacji elektrycznej może wykonać tylko elektryk posiadający wymagane aktualnie 
obowiązującymi przepisami uprawnienia. Piec saunowy Mondex jest przeznaczony do sauny rodzinnej, 
jeden (1) piec na saunę. Instrukcję należy zachować. 

Przewód instalacyjny 

Przewód H07RN-F w izolacji gumowej. 

Opcja dodatkowych przyłączy 

Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym sprzężonym z piecem – przewód sterowania ogrzewania 
elektrycznego podłączyć bezpośrednio do gniazda przyłączeniowego pieca, a od gniazda dalej 
wzmacnianym kablem gumowanym do kostki zaciskowej pieca. 

UWAGA! Nieprzestrzeganie instrukcji przy wykonywaniu podłączenia elektrycznego może 
spowodować zagrożenie pożarem! 
UWAGA! Przed uruchomieniem pieca usunąć wszelkie elementy z folii! 

6. ISTOTNE KWESTIE PRZY UŻYTKOWANIU PIECA 

Pierwsze nagrzewanie 

Przy pierwszym uruchomieniu grzałki mogą emitować dym, w związku z czym należy zadbać o 
odpowiednie wietrzenie. UWAGA! Zapoznać się również z instrukcją jednostki sterowania! 

Pomieszczenie sauny 

Zawsze przed włączeniem pieca sprawdzić, czy w pomieszczeniu sauny wszystko jest w należytym 
porządku! Zawsze sprawdzać, czy wyłącznik czasowy po upływie nastawionej zwłoki odłączył zasilanie! 

Regulacja temperatury 

Żądaną temperaturę nastawia się na panelu obsługowym (patrz: strona 13). Rzeczywisty czas 
nagrzewania się pieca zależy od takich czynników, jak kubatura pomieszczenia, rodzaj konstrukcji budynku 
oraz jego termoizolacja. Temperaturę w saunie podtrzymuje na zadanym poziomie układ z termostatem. W 
przypadku, gdyby temperatura wzrosła do poziomu niebezpiecznego, ogranicznik odłączy zasilanie 
elektryczne pieca. Zawsze w takiej sytuacji należy określić przyczynę przegrzania. Zasilanie załącza się 
ponownie przez wciśnięcie przycisku zerowania ogranicznika temperaturowego (patrz: strona 13). 

Czas nagrzewania 

Zbyt długotrwałe nagrzewanie powoduje nadmierne zużycie energii i nie przyczynia się do optymalizacji 
komfortu korzystania z sauny. Najlepsze warunki uzyskuje się przy względnie krótkim czasie nagrzewania 
– około 30-60 minut (w zależności od kubatury pomieszczenia i mocy pieca). Dłuższy czas nagrzewania 
sugeruje się wówczas, jeśli sauna jest duża, posiada szklane drzwi, okno, lub zastosowane do jej budowy 
materiały mają słabsze właściwości termoizolacyjne. 

Woda 

Woda do polewania kamieni powinna być letnia. Stosuje się wodę kranową. Efekt parowania jest 
delikatniejszy przy polewaniu kamieni z niższych warstw przez ścianę boczną pieca. Jeśli chcemy uzyskać 
bardziej gwałtowny efekt, należy polać piec większą ilością ciepłej wody od góry.   



8 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PIECA AURA    9/2017 

 
 

Budowa pomieszczenia 

Sauna musi mieć dobrą termoizolację – zwłaszcza dachu, przez który ubytek ciepła jest największy. Z 
uwagi na obecność w pomieszczeniu wilgoci, zaleca się stosować folię aluminiową. Parametry pieca 
należy dostosować do kubatury sauny. Przy tradycyjnej konstrukcji (termoizolacja z wełny – folia – drewno) 
zapotrzebowanie mocy oblicza się następująco: jeśli w saunie znajdują się niezaizolowane powierzchnie 
kamienne, ceramiczne lub betonowe, bądź ściany z bali, moc pieca należy zwiększyć. Zapotrzebowanie 
mocy rośnie w odniesieniu do każdego metra kwadratowego niezaizolowanej terminie powierzchni o tyle, o 
ile rośnie dla 1,2 kubika kubatury, a przy konstrukcjach z bali o tyle, o ile rośnie przy dodatkowym 1,5 m3 
kubatury. Także jeden metr kwadratowy powierzchni szklanych (ściany szklane, drzwi szklane i 
niezaizolowane powierzchnie kamienne) uwzględnia się w obliczeniach jako odpowiednik 1,2 m3 kubatury. 
W sytuacjach granicznych należy wybierać piece o większej mocy. 

Wentylacja sauny musi być na tyle efektywna, by gwarantować właściwe stężenie tlenu i odczucie 
świeżego powietrza. Liczba pełnych wymian powietrza w pomieszczeniu sauny musi wynosić 6 na 
godzinę. W saunach wyposażonych w piec elektryczny najlepiej sprawdza się wentylacja mechaniczna. 
Powietrze z zewnątrz doprowadzane jest przynajmniej 500 mm powyżej pieca wlotem zlokalizowanym w 
ścianie lub w suficie. Odprowadzanie powietrza odbywa się ze ściany przeciwległej, możliwie jak najniżej 
przy podłodze lub pod drzwiami od strony szatni. Zaleca się zawsze instalowanie w saunie klapki powietrza 
wylotowego również w suficie, ponieważ zwiększa to skuteczność odprowadzania wilgoci po zakończeniu 
korzystania z pomieszczenia. 

Dalsze informacje podają wytyczne i przepisy budowlane. 

7. MONTAŻ RAMY ŚCIENNEJ 
 

 
 

Minimalne odstępy pieca od materiałów palnych podano na stronie 6. 

UWAGA! Uwzględnić dodatkową wysokość pieca powstałą w następstwie regulacji nóżek.  
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8. INSTRUKCJA INSTALACJI 

Instalacja pieca 

Podłączenie pieca do zasilania elektrycznego może wykonać wyłącznie posiadający aktualne uprawnienia 
elektryk. Wskazówki do wykonania podłączeń elektrycznych podano w schemacie połączeń na stronie 11 
instrukcji. Piec podłącza się do sieci elektrycznej przewodem półsztywnym H07RN-F lub podobnym. 

Instalacja czujnika temperatury termostatu 

Przewód czujnika temperatury podłączyć do gniazda na płytce drukowanej. Kolejność przewodów, od 
lewej: niebieski, biały, czerwony, żółty. Kolejność przewodów wskazuje też schemat połączeń na stronie 
11. Wtyki osadzać w gnieździe karty delikatnie, do końca. 

Instalacja czujnika temperatury termostatu na ścianie 

- odstęp od sufitu do górnego skraju czujnika: 100 mm 
- odstęp od zewnętrznej krawędzi pieca: ponad 500 mm 

Instalacja czujnika temperatury termostatu na suficie 

- odstęp od zewnętrznej krawędzi pieca: 100-400 mm 

Ponadto czujnik należy montować w odległości przynajmniej 1000 mm od wlotu powietrza, który nie jest 
skierowany w kierunku głowy, lub przynajmniej 500 mm od wlotu skierowanego w stronę głowy. Szczegóły 
na stronie 10. Przewód termostatu montować za panelem ściennym w szczelinie powietrznej. Jeśli nie ma 
takiej możliwości, umieszczać przewód w listwie montażowej. Powietrze wlotowe nie może zakłócać 
odczytów czujnika temperatury. 

UWAGA! Nie odcinać przewodu od strony termostatu. Sztukowanie lub ponowne podłączenie przewodu 
powoduje, że termostat nie zadziała. Jeśli konieczne jest skrócenie przewodu, należy do zrobić od strony 
złącza. W innych przypadkach poinformować dział wsparcia technicznego. 

INSTALACJA PANELU OBSŁUGOWEGO 

 

1. Zapoznać się z instrukcją instalacji i wymaganymi 
odstępami – strona 10. 

2. Wywiercić otwór potrzebny do przeprowadzenia 
przewodu panelu, a jeśli korzysta się z gniazda – 
otwór do montażu gniazda. Przy wierceniu uważać na 
warstwy izolacji – w razie uszkodzenia panelu izolacji 
/ folii, uszkodzenie naprawić taśmą aluminiową. 

3. Poprowadzić przewody od pieca na przykład wzdłuż 
dolnego skraju panelu do otworu i wyciągnąć 
przewody przez otwór / gniazdo. 

4. Podłączyć przewody w puszce (patrz: strona 11). 
Puszkę zamocować na ścianie / w gnieździe. Płytkę 
przednią puszki zamocować dwoma zatrzaskami z 
tworzywa. Pod przejrzystym tworzywem mogą być 
wersje różnokolorowe. 

5. Podłączyć sterownik do pieca zgodnie z opisem na 
stronie 11. 

 

PRZYŁĄCZA NA PŁYTCE STEROWNIKA 

 
N. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

OPIS 

+5V 

GND 

LIGHT 

TR2 

TR1 

RELAY 

TEMP 

EXT 

KOLOR 

Różowy 

Szary 

Czerwony 

Niebieski 

Zielony 

Biały 

Brązowy 

Żółty 

 

UWAGA! PODŁĄCZENIE DO SIECI MOŻE WYKONYWAĆ TYLKO UPRAWNIONY ELEKTRYK.  
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INSTALACJA TERMOSTATU I PANELU OBSŁUGOWEGO  

 
A) Minimalny odstęp termostatu od krawędzi zewnętrznej pieca 

wynosi 500-1000 mm. Uwzględniać lokalizację wlotu powietrza 
zasilającego! Nie wolno montować czujnika termostatu w 
odległości mniejszej niż 1000 mm od wlotu powietrza, jeśli nie ma 
możliwości skierowania strumienia tego powietrza w kierunku od 
termostatu. Wówczas należy zachować odstęp 500-1000 mm. 

 
B) Odległość czujnika termostatu od sufitu musi wynosić 100 mm 
 
C) Odległość panelu obsługowego od pieca: min. 500 mm 
 
D) Wysokość montażu nad podłogą: maks. 1000 mm 

 
UWAGA! Długość przewodu termostatu to 5 m, długość przewodu sterownika to 10 m. Przewodów tych nie 
wolno sztukować! 
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9. SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

  

Termostat pokojowy 

OŚWIETLENIE 

DANE STEROWANIA OŚWIETLENIEM: 
230 V AC, maks. 100 W / 0,5 A 

GRZAŁKI 

ELEKTRONIKA 

STEROWANIE 
OGRZEWANIEM 

(230 V (AC) 

KELTAINEN – ŻÓŁTY 
RUSKEA – BRĄZOWY 
VALKOINEN – BIAŁY 
VIHREÄ – ZIELONY 
SININEN – NIEBIESKI 
PUNAINEN – 
CZERWONY 
HARMAA – SZARY 
PINKKI – RÓŻOWY 
 

UWAGA! 
Przyłącze nie jest 1:1 
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10. DZIAŁANIE STEROWNIKA I PIECA 
 

 

 

Załączanie / wyłączanie pieca 
Wciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie lub wyłączenie pieca. Jeśli nastawiono 
czas na timerze, wciśnięciem przycisku uruchamia się timer i po upływie zadanego czasu 
sauna się nagrzewa. 
Uwaga: wciśnięcie przycisku na dłużej powoduje pominięcie nastawy czasowej i 
natychmiastowe załączenie grzania. 
 

 

Menu 
Wciśnięcie tego przycisku skutkuje przejściem do kolejnych okien menu w następującej 
kolejności: (Stan wyjściowy -> Żądana temperatura -> Czas nagrzewania -> Nastawa 
timera -> Stan wyjściowy) 
 

 

Zmniejszanie 
Przycisk do obniżania wartości nastawianych parametrów. 
 

 

Zwiększanie 
Przycisk do podnoszenia wartości nastawianych parametrów. 
 

 

Sterowanie oświetleniem 
Jeśli z piecem sprzężono oświetlenie, wciśnięcie tego przycisku powoduje jego 
zaświecenie. Kolejne wciśnięcie gasi lampy. 
 

 

Kontrolka ogrzewania / timera 
Lampka świeci się stale wówczas, gdy piec jest załączony. Przy aktywnym timerze – 
lampka świeci ze zmiennym natężeniem. Gdy piec jest wyłączony kontrolka się nie 
świeci. 
 

 

Kontrolka oświetlenia pieca 
Świecenie tej kontrolki oznacza, że można zmieniać nastawę żądanej temperatury. 
 

 

Kontrolka ustawień menu 
Kontrolka świeci się przy wprowadzaniu nastaw w menu (timer, czas załączenia, żądana 
temperatura pieca). 
 

 

Wyświetlacz 
Wyświetlacz 3-pozycyjny. 
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STRUKTURA MENU PANELU OBSŁUGOWEGO 

Dalej przedstawiono strukturę menu obsługowego pieca. Przechodzenie między poszczególnymi oknami 
odbywa się przez wciśnięcie przycisku MENU. 
 
 

TEMPERATURA ŻĄDANA TEMP. CZAS GRZANIA TIMER 

    

Parametr 

Zakres nastaw 

Precyzja regulacji 

Nastawa fabryczna 

Żądana temperatura 

40 - 110°C 

1°C 

60°C 

Czas grzania 

1,0 - 4,0 godz. 

0,5 godz. (30 min) 

1 godz. 

Timer 

0,0 - 24,0 godz. 

0,5 godz. (30 min) 

0 godz. (brak) 

 
 

ŻĄDANA TEMPERATURA 

Żądaną temperaturę w saunie można nastawiać z dokładnością do jednego stopnia Celsjusza. Nastawa 
minimalna wynosi 40 stopni, a maksymalna to 110 stopni. Nastawa zostaje zapisana w pamięci. 
 
Do nastaw żądanej temperatury można wejść na dwa sposoby: 
 
1. Wcisnąć przycisk Menu, co spowoduje wywołanie okna nastawy żądanej temperatury. 
 

Wciskając przyciski  (Zwiększanie / +) i  (Zmniejszanie / –) zmieniamy nastawę żądanej wartości. 
Jeśli nie wciśniemy żadnego przycisku przez około 10 sekund, sterownik samoczynnie wyjdzie z trybu 
nastawa żądanej temperatury. Można też wymusić wyjście z tego menu wciskając wielokrotnie przycisk 

  (Menu). 
 

2. Gdy na wyświetlaczu podawana jest temperatura w saunie, wciśnięcie  lub  powoduje przejście 
sterownika bezpośrednio do nastaw żądanej  temperatury. Wyjście z tego trybu odbywa się według 
opisu w punkcie 1. 
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Czas timera 

Czas timera nastawia się po wejściu do właściwego trybu ze Stanu wyjściowego, co następuje przez 

trzykrotne wciśnięcie przycisku   (Menu). 

Nastawę żądanej wartości zmieniamy wciskając przyciski  (Zwiększanie / +) i  (Zmniejszanie / –).  
 
Zakres regulacji wynosi 0,5 - 24 godz., a dokładnością do 0,5 godziny. Przy nastawie na wartość 0 timer 
jest wyłączony. Nastawę tę można zmieniać tylko przy wyłączonym urządzeniu. 
 

Włączanie sauny 

Podłączyć zasilanie elektryczne pieca włącznikiem głównym, znajdującym się w dolnej części pieca. Na 

sterowniku wcisnąć przycisk  Zał. / Wył. co powoduje rozpoczęcie nagrzewania pieca do nastawionej 
wartości żądanej temperatury. 
 
Na sterowniku zaświeca się kontrolka potwierdzająca grzanie. Dla potwierdzenia załączenia grzałek w 
dolnym prawym rogu wyświetlacza świeci się symbol przecinka. (Jeżeli nastawiono czas timera, odliczanie 
uruchamia się wciśnięciem przycisku Zał. / Wył. Wówczas piec zaczyna się nagrzewać dopiero po upływie 
nastawionego czasu.). 

Wyłączenie pieca następuje po wciśnięciu przycisku  Zał. / Wył. 
 

 

Uwaga: jeśli nastawiono czas timera, ale piec nie działa, można ominąć timer wciskając na dłużek (dwie 

sekundy) przycisk  Zał. / Wył.. Skutkuje to natychmiastowym uruchomieniem grzania pieca. 
Nastawa timera pomimo tego pozostaje w pamięci urządzenia. 
  

Zaświecenie się symbolu przecinka w prawym rogu 
wyświetlacza oznacza, że grzałki działają. Po 
wyłączeniu się grzałek, symbol przecinka gaśnie. 

Kontrolka grzania 
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Kody awarii w panelu obsługowym 

W razie zakłóceń w działaniu urządzenia, na wyświetlaczu pojawia się kod awarii. Kod ten znika z 
wyświetlacza po usunięciu przyczyny awarii. Jeśli tak się nie dzieje, należy poinformować serwis. 
 

 

ER1 
ER1 = brak czujnika temperatury lub temperatura zbyt niska. 
Sprawdzić podłączenie przewodu czujnika temperatury i prawidłowość 
jego montażu. 

 

ER2 
ER2 = zwarcie w czujniku temperatury lub temperatura zbyt wysoka. 
Sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia przewodów czujnika 
temperatury i czy nie ma w nim zwarć. Zweryfikować również 
podłączenie centralki sterowania według schematu na stronie 11. 

 

PCB 
PCB = przegrzanie elektronicznego układu sterowania urządzeniem. 
Zweryfikować podłączenie centralki sterowania według schematu na 
stronie 11. 

WYŚWIETLACZ NIE PODAJE 
KODÓW AWARII, ALE SAUNA 
NIE NAGRZEWA SIĘ 

Sprawdzić, czy nie doszło do aktywacji zabezpieczenia przed 
przegrzaniem. Jeśli tak, błąd można skasować ostrożnie wciskając 
przyciska na obudowie czujnika temperatury. 

OŚWIETLENIE NIE DZIAŁA Zweryfikować prawidłowość połączeń i styki w piecu i w lampach. 

PIEC NIE NAGRZEWA SIĘ 
PRAWIDŁOWO 

Poinformować działa wsparcia technicznego. 
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11. ZAKŁÓCENIA 

PIEC SIĘ NIE NAGRZEWA 

Czy podłączono zasilane elektryczne? 

Czy nastawiona temperatura jest wyższa od temperatury sauny? 

Czy aktywowało się zabezpieczenie przed przegrzaniem? 

Czy nie doszło do przepalenia bezpieczników? 

Czy na wyświetlaczu panelu obsługowego wyświetla się kod awarii? 

W razie zakłóceń w działaniu urządzenia, na wyświetlaczu pojawia się kod awarii. Opisy znaczeń 
poszczególnych kodów podano na stronie 15. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać w oparciu o zalecenia 
z instrukcji, należy powiadomić dział wsparcia technicznego lub serwis. 

Kody znikają z wyświetlacza po usunięciu przyczyny awarii, na przykład jeśli zlikwidowano przyczynę 
zwarcia w czujniku lub jeśli urządzenie po przegrzaniu odpowiednio ostygło. Wówczas można ponownie 
uruchomić piec. 

OSTRZEŻENIA 

- z uwagi na zagrożenie pożarowe nie wolno wykorzystywać sauny jako suszarni do prania, 
- przy piecu należy zachowywać szczególną ostrożność, ponieważ rozgrzane kamienie i części 

metalowe mogą poważnie poparzyć skórę, 
- para nad piecem jest bardzo gorąca – zagrożenie poparzeniem, 
- w saunie należy zwracać szczególną uwagę na dzieci, osoby z ograniczoną mobilnością i osoby chore, 
- drewniane siedziska, jak i podłoga mogą być śliskie – należy zachować ostrożność. 
- nie wchodzić do nagrzanej sauny będąc pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych (leki, 

środki odurzające itp.). 
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GWARANCJA 

Przy użytkowaniu do celów prywatnych, gwarancja na piec i urządzenia sterujące obowiązuje przez 
dwadzieścia cztery (24) miesiące. Przy użytkowaniu do celów publicznych / profesjonalnym, gwarancji 
udziela się na dwanaście (12) miesięcy. Pod pojęciem użytkowania do celów publicznych rozumie się 
sytuację, w której piec pozostaje stale nagrzany – na przykład w siłowniach, na pływalniach, we 
wspólnotach mieszkaniowych i w tym podobnych miejscach. Nie zaleca się załączania pieca jednorazowo 
na okres ponad sześciu (6) godzin. Dowód zakupu i kartę gwarancyjną należy zachować. Gwarancja nie 
obejmuje zewnętrznych ani wewnętrznych uszkodzeń spowodowanych mechanicznie, na przykład wskutek 
uderzenia kamienia lub przewrócenia pieca. Gwarancja nie obejmuje również szkód będących 
następstwem zjawisk naturalnych, jak uderzenia pioruna, czy też przepięcia. Patrz również: rozdział 
Wymiana pieca. Zakresem ewentualnego serwisu gwarancyjnego nie jest objęte wyjmowanie z pieca 
kamieni i ich ponowny załadunek. 

SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE 

W razie wystąpienia w piecu awarii o nieznanej przyczynie, należy o tym poinformować dystrybutora 
urządzeń. Części zamienne sprzedają sklepy z asortymentem Mondex, jak i producent. Przy zamawianiu 
części zamiennych należy podać nazwę pieca, jego moc, numer seryjny i datę produkcji, gdyż pomoże to 
zagwarantować, że do zamawiającego trafią właściwe części. 

STOSOWANIE KAMIENIA NATURALNEGO 

Od wykorzystywanych w piecu kamieni mogą się odrywać kawałki lub okruchy. Nie ma wówczas mowy o 
nieprawidłowości działania urządzenia, gdyż jest to naturalna cecha kamienia. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne następstwa takich zdarzeń. 

WYMIANA KAMIENI 

Kamienie w piecu należy przekładać, a uszkodzone wymieniać, raz na rok (przy użytkowaniu w saunach 
publicznych / profesjonalnym – co kwartał). Ważny jest szczególnie stan i właściwa gęstość ułożenia 
kamieni w bezpośrednim sąsiedztwie grzałek, gdyż gwarantuje właściwy przepływ powietrza pomiędzy 
nimi. Nieprzestrzegania wymogu corocznego przekładania kamieni grozi zakłóceniem prawidłowego 
obiegu powietrza w piecu, co z kolei może spowodować przedwczesne uszkodzenie grzałek. Gwarancja 
nie obejmuje takiej okoliczności. 
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HISTORIA SERWISOWA PIECA 

Zalecamy co roku wymieniać kamienie w piecu. 

 
 


