
09/2021  1 / 11

 

 

 

 
 
 
 

IINNSSTTRRUUKKCCJJAA  MMOONNTTAAŻŻUU   
I OBSŁUGI 

 
 
 
 
 
 

 
Symbolfoto 

LUNA  Sauna Infrared  H30330 



09/2021  2 / 11

 

 

Zasady korzystania i środki bezpieczeństwa 
 

Instrukcja montażu i obsługi, którą trzymasz w rękach, zawiera ważne informacje na temat użytkowania, środków bezpieczeństwa, 
instalacji i uruchomienia.  
Dlatego ważne jest, aby użytkownik uważnie przeczytał instrukcję przed instalacją i uruchomieniem. 
 
Przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa  zdrowia. Jeśli nie masz pewności, czy możesz skorzystać z kabiny na 
podczerwień, skonsultuj się z lekarzem. Jeśli podczas użytkowania poczujesz zawroty głowy lub przegrzanie, natychmiast opuść kabinę 
na podczerwień. 
 

1. Ustaw temperaturę na komfortowym poziomie, zwykle około 30-50 ° C. 
2. Przed użyciem pozostawić kabinę na podczerwień na ok. 5-10 minut. 
3. Produkcja potu zwykle zaczyna się 10-15 minut po wejściu do kabiny na podczerwień. Nie zalecamy korzystania z 

kabiny na podczerwień dłużej niż 45 minut. Idealne są 20-30 minut. 
4. Gdy kabina na podczerwień osiągnie żądaną temperaturę, elementy grzejne włączają się i wyłączają automatycznie, 

aby utrzymać temperaturę. 
5. Możesz otworzyć drzwi lub otwór w dachu podczas użytkowania, aby samodzielnie regulować temperaturę i 

wpuszczać świeże powietrze. 
6. Możesz cieszyć się wszystkimi zaletami światła podczerwonego przy otwartych drzwiach/oknie. 
7. Przed, w trakcie i po skorzystaniu z kabiny na podczerwień wypij wystarczającą ilość płynów, aby uzupełnić płyny 

tracone wraz z potem. 
8. Jeśli przed użyciem weźmiesz ciepły lub gorący prysznic, pobudzisz również gruczoły potowe. Wypróbuj wcześniej 

kabinę na podczerwień z prysznicem lub bez, aby dowiedzieć się, co wolisz. Jeśli weźmiesz prysznic wcześniej 
9. wysuszyć się całkowicie, ponieważ woda może uszkodzić drewno. Pamiętaj, aby po skorzystaniu z kabiny na 

podczerwień wziąć prysznic, aby odświeżyć się i zmyć pot. 
10. Używaj co najmniej trzech ręczników podczas korzystania z kabiny na podczerwień. Weź jeden, aby dostać się do 
11. usiądź, połóż jeden na podłodze, aby chronić drewno przed potem i użyj ręcznika, aby się wytrzeć. 
12. Nie jedz niczego przez co najmniej godzinę przed użyciem. Najlepiej stosować go na pusty żołądek, ponieważ pełny 

żołądek może powodować dyskomfort. 
13. Możesz również skorzystać z relaksującego działania kabiny na podczerwień, kładąc się spać po jej użyciu. 

Zrelaksowany stan po użyciu pomaga spać spokojniej i lepiej. 
14. Przy pierwszych oznakach przeziębienia lub grypy użycie podczerwieni może wspomóc układ odpornościowy i 

zmniejszyć ilość wirusów. Porozmawiaj jednak z lekarzem, jeśli czujesz się chory i chcesz skorzystać z kabiny na 
podczerwień. 

15. Aby wzmocnić stawy i mięśnie, przesuń je jak najbliżej elementów grzewczych. 
16. Nie idź pod prysznic zaraz po użyciu. Usiądź na chwilę w kabinie z otwartymi drzwiami, aby się pocić. Następnie 

zacznij od ciepłego prysznica i powoli obniżaj temperaturę, aby schłodzić ciało. 
17. Nie korzystaj z kabiny na podczerwień po wyczerpującym treningu lub wytężonej pracy. Odczekaj co najmniej 30 

minut, aż ciało się zrelaksuje i ochłodzi. 
18. Aby nie dopuścić do pożaru, w kabinie na podczerwień przed/obok grzejników nie należy zostawiać ubrań ani 

ręczników. 
19. Aby zapobiec pożarowi i porażeniu prądem, nie używaj metalowych narzędzi do elementów grzejnych. 
20. Jeśli żarówka wymaga wymiany, wyłącz światło, wyłącz kabinę i poczekaj, aż żarówka ostygnie. Nie dotykaj 

żarówki, gdy jest jeszcze gorąca. 
21. Nie rozpryskuj potu ani wody na elementy grzejne, ponieważ może to prowadzić do zwarć. 
22. Nie dopuszczaj zwierząt do kabiny na podczerwień.
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Powody, dla których nie powinieneś korzystać z kabiny: 
 
1. Jeśli masz otwarte rany. 
2. Jeśli masz chorobę oczu. 
3. Jeśli masz poważne oparzenia słoneczne. 
4. Zabrania się korzystania z niego osobom chorym, kobietom w ciąży i małym dzieciom. Dzieci powyżej 6. roku 

życia mogą korzystać z sauny pod opieką osoby dorosłej. 
5. Jeśli masz jakąkolwiek chorobę, zwłaszcza związaną z upałami, jeśli masz otyłość, chorobę serca, niskie lub 

wysokie ciśnienie krwi, problemy z krążeniem lub cukrzycę, powinieneś zasięgnąć pomocy medycznej. 
6. Nie korzystaj z sauny będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, ponieważ może to prowadzić do 

utraty przytomności. 

Transport i przechowywanie 
1. Nie narażaj kabiny na deszcz, śnieg lub gwałtowne kolizje podczas transportu. 
2. Nie przechowuj ich w wilgotnym środowisku (powstawanie pleśni). 

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:  
(Montaż) Podłączenie elektryczne może wykonać tylko oficjalnie licencjonowana osoba z uprawnieniami 
elektroinstalacyjnymi. Należy ściśle przestrzegać przepisów instalacyjnych lokalnego zakładu energetycznego oraz 
przepisów DIN 57100 lub ÖVE, VDE 0100 część 701. Linia zasilająca (kabel w osłonie H05VV-f3G2,5 YMM-J 
3x2,5mm² do 3500 W) musi być poprowadzona przez wyłącznik różnicowoprądowy (co najmniej 25 A 230/400 V ~ prąd 
wyzwalający I = 0,03 A) oraz z wyłącznika IN = 16 A lub 25 A typu U (w Austrii: IN = 13 A lub 16 A typu C). Obwód ten 
musi być również możliwy do wyłączenia za pomocą wyłącznika wielobiegunowego o szerokości rozwarcia styków co 
najmniej 3 mm. (Musi znajdować się w strefie ochronnej 3) linia wyrównania potencjałów (co najmniej 4 mm² miedź) 
musi być podłączona do przewidzianych punktów. Schemat obwodu w załączeniu. W przypadku większego 
całkowitego obciążenia podłączonego, np. kombinacja podczerwieni/sauny - podane usługi należy obliczyć zgodnie z 
wartościami! 
 
 
 

Informacja 
Kabiny na podczerwień potrzebują około 45 minut do osiągnięcia temperatury 50°C w normalnej 
temperaturze pokojowej. Informacje te mogą się zmieniać w zależności od temperatury otoczenia.
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Warunki gwarancji: 
Okres gwarancji trwa przez ustawowo przewidziany okres od daty zakupu. 
Musi to być poparte paragonem lub pokwitowaniem płatności - nazwą sprzedawcy i datą sprzedaży. 

Obsługa klienta w obszarze sprzedaży UE:    
Tylko zamówienia obsługi klienta zgłaszane na piśmie, takie jak B. dla stawek gwarancyjnych zrealizowanych lub 
zaakceptowanych, jeśli w dziale obsługi klienta dostępny jest pisemny raport z weryfikowalnym dowodem zakupu 
(paragon, ...). 
Gwarancja dotyczy napraw i wymiany elementów urządzenia, które muszą być uznane przez SANOTECHNIK. Opłatę 
interwencyjną ponosi klient, który wysyłany jest bezpośrednio do klienta. Nie dotyczy to jednak kosztów instalacji i 
usunięcia, jak również wszystkich innych kosztów następczych, są one wyłączone. Odgłosy pracy nie uzasadniają 
reklamacji. Wadliwe części są wyłączone z gwarancji, których wady mogą wynikać z zaniedbania, niewłaściwego 
użytkowania, zużycia związanego z użytkowaniem, nieprawidłowej instalacji, konserwacji przez nieupoważniony personel, 
uszkodzeń transportowych, takich jak B. bezpieczniki, elementy dekoracyjne itp. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji 
obsługi producent odrzuca jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią odpowiedzialność za szkody na osobach lub mieniu. 
Poprzez uszkodzenia pośrednie, m.in. B. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze spowodowane 
niewystarczającym użytkowaniem lub ewentualnym usunięciem. W przypadku napraw po upływie okresu gwarancyjnego, 
wymienione części, koszty robocizny i podróży ‐ zgodnie z obowiązującymi stawkami ‐ zostaną zafakturowane. Aktualne 
stawki wydatków można uzyskać w dziale obsługi klienta. 
 

Drewno to produkt naturalny 
Drewno jest popularnym materiałem budowlanym i charakteryzuje się dużą wytrzymałością, lekkością i wszechstronną 
obrabialnością. Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, w praktyce pomimo starannego doboru materiałów i 
najnowocześniejszych technik produkcji nie można wpływać na właściwości tego materiału. (Jakość struktury lub powierzchni 
drewna) Na to nie można narzekać! Przy produkcji, pakowaniu i transporcie przykładamy najwyższą staranność. 
Ponieważ gatunki drewna jodła, cedr i bambus są szczególnie miękkim drewnem, skargi dotyczące punktów nacisku lub 
nieznacznych zadrapań są ograniczone. 
 
 

Konserwacja 
Czyszczenie:  Zewnętrzną powierzchnię kabiny należy czyścić wilgotną szmatką lub w razie potrzeby niewielką ilością    

mydła i ciepłej wody. Wyczyść wnętrze wilgotną bawełnianą szmatką, wysusz czystą, suchą szmatką. Nie 
używaj w kabinie benzyny, alkoholu ani silnych środków czyszczących. 

 
UWAGA:  Każda użyta substancja chemiczna, która uszkadza drewno, uszkadza również kabinę i niszczy warstwę 

ochronną nałożoną na drewno. 
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Opakowanie 
 

Kabinę na podczerwień otrzymujesz w 3 różnych kartonach. 
 

Zawartość Karton 1 Zawartość Karton 2 Zawartość Karton 3 
1. Panel podłogowy 1. Panel przedni 1. Lewy panel boczny 
2. Panel sufitowy 2. Tylny panel  2. Prawy panel boczny 
3. Akcesoria 3. Siedzisko 

4. Panel grzewczy ławki 
 
 

Panel przedni        Panel tylny  Lewy panel boczny  Prawy panel boczny 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

Panel sufitowy        Panel podłogowy  Siedzisko  P. grzewczy ławki 
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Informacje dotyczące instalacji 
Nie podłączaj żadnych innych urządzeń elektrycznych do gniazdka, do którego podłączona jest kabina na podczerwień. 
Kabinę na podczerwień należy ustawić na równej powierzchni. 
Kabinę na podczerwień należy ustawić w suchym i zadaszonym pomieszczeniu. 
Chroń kabinę na podczerwień przed zachlapaniem wodą. 
Nie przechowuj żadnych łatwopalnych materiałów ani substancji chemicznych w pobliżu kabiny na podczerwień. 

 

 

Instrukcja montażu 
Do montażu kabiny na podczerwień potrzebne są 2 osoby. Przed przystąpieniem do montażu prosimy o dokładne i 
dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu. W przypadku trudności podczas montażu lub jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 
 
 

Kolejność montażu: 
 
 
1. LOKALIZACJA KABINY 
Wybierając miejsce na kabinę na podczerwień należy wziąć pod uwagę: 
Główny przewód zasilający powinien być łatwo dostępny.  
Dolna powierzchnia powinna być sucha i równa. 
Dla radia MP3 należy zapewnić podłączenie anteny. 

 
2. USTAWIENIE PANELU PODŁOGOWEGO 
Podczas montażu panelu podłogowego upewnij się, że naklejka „FRONT” wskazuje 
kierunek, w którym powinna później stać kabina na podczerwień. 

 
 
 
3. POŁĄCZENIE TYLNEGO PANELU Z PŁYTĄ PODŁOGOWĄ 
Umieść tylny panel w odpowiednich rowkach w panelu dolnym. 
Zwróć uwagę, że tylny panel nie ma naturalnej stabilności,  
o ile panele boczne nie zostały jeszcze zainstalowane. 
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4 MONTAŻ PANELI BOCZNYCH 
Połącz panele boczne z tylnym panelem ściennym 
i dolnym panelem, wsuwając je w bruzdy 
Załóż panel podłogowy, a następnie mocno dociśnij części. 
Każdy panel boczny ma białe oznaczenie, aby określić, do której 
strony należy przymocować dany panel. Podobnie panel z 
napisem Przymocuj „PRAWY PANEL” po prawej stronie kabiny 
na podczerwień, jeśli patrzysz na kabinę od przodu. 

 
 
 
 
 
 

5  MONTAŻ PANELU OGRZEWANIA NOŻNEGO 
Przesuń panel grzewczy wzdłuż pionowych drewnianych szyn.  
Podgrzewacz nożny należy ustawić w taki sposób, aby naklejka „TOP”  
była skierowana do góry, a powierzchnia grzewcza na zewnątrz. 
Uważaj na zarysowania lub inne uszkodzenia podczas montażu! 

 
 
 
 
 
 
6  MONTAŻ PANELU SIEDZISKA 
Podłączyć złącze wtykowe grzałki nożnej (wtyczka razem). Przesuń panel 
siedziska wzdłuż poziomych drewnianych szyn. Upewnij się, że naklejka „BACK” 
jest skierowana tyłem do tylnego panelu, a gładkie i wykończone boki panelu 
siedzenia są skierowane do góry i do przodu. 

 

   
 

7 MONTAŻ LEWEI I PRAWEJ ŚCIANKI SZKLANEJ 
Połącz lewy panel boczny z panelem tylnym i panelem podłogowym, 
zamykając klamry lub stosując zasadę wtyku. Każdy panel boczny ma biały 
znak, który wskazuje, który panel jest odpowiedni dla której strony. Dlatego 
panel boczny z napisem „LEWY PANEL” lub „PRAWY PANEL” należy 
przymocować z lewej strony patrząc na kabinę podczerwieni od przodu. 
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8   MONTAŻ DRZWI FRONTOWYCH 
Umieść panel przedni w miejscu przyklejenia naklejki „FRONT”. 
 Wyreguluj śruby po obu stronach i zabezpiecz je, wykręcając wszystkie śruby. 
 

 

        

 

 

  
 
MONTAŻ PANELU GÓRNEGO 
Otwórz ruchome części (jeśli występują) na górnym panelu. 

 

       
 

Umieść górny panel na wszystkich dolnych połączonych panelach. 
Przełóż przewody grzejne przez otwory wokół górnego panelu. 
Teraz ostrożnie umieść górny panel na panelach zmontowanych poniżej.  
Gdy wszystkie cztery rogi dokładnie do siebie pasują, delikatnie dociśnij górny panel w dół,  
aż dopasuje się do kształtu dolnej części kabiny. 
Upewnij się, że między panelami nie został ściśnięty kabel zasilający! 
Na koniec podłącz wszystkie kable do gotowych połączeń. 

 
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
 
WERSJA  A: 

Wszystkie kable zasilające biegnące wewnątrz ściany są również połączone ze sobą wewnątrz ściany.  
Podłącz kable zasilające do górnego panelu. 

 

   

Podłącz złącze do odpowiedniego złącza wtykowego wewnątrz jednostki sterującej. 
 
MONTAŻ KLAMKI DRZWI 
Zamontuj klamki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Przymocuj klamkę drzwi do dwóch istniejących otworów na zewnątrz drzwi. 
Włóż śruby do otworów po wewnętrznej stronie drzwi i mocno je dokręć. 

Teraz podłącz kabel zasilający do odpowiedniego gniazdka. 
Kabina na podczerwień jest teraz w pełni zmontowana i gotowa do użycia.
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PANEL STEROWANIA 
 

 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć kabinę. Zapala się lampka obok wskaźnika stanu zasilania. 
2.Teraz naciśnij podczas wybierania czasu lub aby ustawić czas. W każdej chwili możesz to zmienić ponownie. 
3. Aby zmienić temperaturę, naciśnij lub  (Maksymalna  temperatura 65°). 
4. Naciśnij przycisk LIGHT, aby włączyć lub wyłączyć światło w kabinie. 
5. Gdy czas wynosi 00, kabina automatycznie przestaje się nagrzewać.  Możesz jednak ustawić czas ponownie. 
6. Aby anulować proces lub wyłączyć kabinę, naciśnij przycisk ON / OFF. Kabina wyłącza się   
    całkowicie. 
7. Aby skorzystać z funkcji USB / MP3, włóż pamięć USB i naciśnij przycisk Mp3. 
8. Aby skorzystać z funkcji radia, naciśnij przycisk FM. 

 
 

Regulacja  
promienników 
tylnych 

 
 

Lewy promiennik 
 

 
Prawy promiennik 

Licht Innen 

Farblicht 

Schemat 
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Wymiana promienników 
 

Całkowicie wyłączyć kabinę lub wyciągnąć wtyczkę zasilania, aby była odłączona od obwodu elektrycznego.  
Odczekaj do 10minut.Odkręć promiennik.  Wyjmij promiennik i odłącz kable. 
Wymień nowy promiennik, podłącz go kablem i przykręć promiennik z powrotem. 
 

       
 
 

 

Przegląd ochrony przeciwprzepięciowej 
 
Odłącz kabinę od zasilania, aby przerwać obwód. 
Z boku jest czarny przycisk, trzeba go wcisnąć aby móc ponownie uruchomić kabinę, po wciśnięciu podłączamy kabinę do 
zasilania. 
 

  
 
 
 

 
Wymiana lampy oświetlenia 

 

Całkowicie wyłączyć kabinę lub wyciągnąć wtyczkę zasilania, aby była odłączona od obwodu elektrycznego. 
Wyciągnij całą wkładkę świetlną z sufitu. Wyjmij kabel i metalową szpilkę z lampy. Teraz wymień lampę. Ponownie załóż 
metalową szpilkę i podłącz kabel. 
Zainstaluj ponownie całą lampę na suficie. 
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Często Zadawane Pytania 
 

Sterowanie cyfrowe nie działa.  
Lampka zasilania nie świeci. 
Przepalony bezpiecznik lub niepodłączony przewód zasilający. 
Wymień bezpiecznik lub podłącz przewód zasilający do gniazdka. 

 
 

Światło nie działa.  
Spaliła się lampka. 

Zmień żarówkę. Używaj żarówek 12 V 10-watowych. 
Żarówka i obudowa są luźne 

Wyjmij żarówkę i ponownie załóż obudowę. Następnie ponownie podłącz żarówkę. 
Bezpiecznik jest uszkodzony. 

Wymień stary bezpiecznik na nowy. 
 
 

Ogrzewanie nie działa.  
Nie grzeje częściowo. 

Ogrzewanie jest zepsute. Wymień go na nowy. 
Część grzałki nie jest prawidłowo podłączona. Podłącz każdy element poprawnie. 

Cała kabina nie nagrzewa się 
Przekaźnik jest uszkodzony. Wymień go na nowy. 
Jednostka sterująca jest zepsuta. Wymień go na nowy. 
Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka.  
Odłącz ją, a następnie ponownie podłącz do gniazdka. 

 
 

Komunikat o błędzie C4,C6,L3,C…  
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się: C4 lub C6 lub L3 lub inny komunikat z C ..  wtedy jednostka sterująca 
(wyświetlacz LED) jest uszkodzona i musi zostać wymieniona. 

 
 

Komunikat o błędzie    -- oder 85  
Gdy na wyświetlaczu pojawi się: -- oder 85, czujnik temperatury jest uszkodzony i należy go wymienić. 


