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1. ENNEN ASENNUSTA
• LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA. SITEN SAAT KÄYTTÖÖSI

LAITTEEN KAIKKI EDUT JA VÄLTÄT VAHINKOJEN SYNTYMISEN.

• Laitteen saa asentaa vain sähköasentaja tai asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö.

• Varmista ennen kytkentärasiaan liittyvien töiden aloittamista, että rasia on jännitteetön.

• Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, joita ei ole käsitelty näissä asennusohjeissa, ota yhteyttä
laitteen toimittajaan laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

• Saunan ohjauslaitetta ei saa muuttaa tai muokata luvattomasti.

• Valmistajalla on oikeus täydentää laitetta. Käyttöohjeiden uusin versio on valmistajan kotisivulla.

• Varmista, että pääkeskuksesta saunaan kulkevan kaapelin poikkipinta-ala on riittävä. Jos
rakennus on vanha, tarkista jakorasioiden kunto. Jos mahdollista, vedä pääkeskuksesta saunaan
uusi kaapeli. Asenna erillinen sulake saunaa varten.

Asennusohjeissa on käytetty seuraavia symboleita:

! VAROITUS: laiminlyönti saattaa aiheuttaa vaikeita tai kuolemaan johtavia vammoja.

! HUOMIO: laiminlyönti saattaa aiheuttaa keskivaikeita tai lieviä vammoja tai esineen vioittumisen.

Säilytä nämä asennus- ja käyttöohjeet saunan ohjauslaitteen lähellä, jotta voit tarvittaessa
tarkistaa niistä laitteen turvallisen käytön kannalta tärkeitä tietoja.

Huom.! Noudata myös yksittäisissä kappaleissa annettuja turvallisuusohjeita.

! Noudata pakkausmateriaalien käsittelyssä viranomaisten ohjeita.
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2. SAUNAN UKU-OHJAUSLAITTEEN ASENNUS
• Katkaise pääkeskuksesta sähkökiukaan virransyöttö ennen asennuksen aloittamista.

• Ohjauslaite tulee asentaa käyttäjän silmien korkeudelle löylyhuoneen oven viereen tai
löylyhuoneen valmistajan ohjeiden mukaan.

• Kun asennat kytkentärasiaa, varmista, että GSM-kantama on hyvä. Pidennä tarvittaessa
pääyksikön❻ antennia SMA-SMF-kaapelilla.

• Laite tulee liittää sähköverkkoon pysyvästi, ei pistokytkimellä. Kiukaan sähkökaapelin on oltava
H07RN-F tai vastaava.

! HUOMIO – Laitteen vaurioituminen

• Ohjauslaite täyttää IP 43 -luokan ehdot. Laite on asennettava kuivaan paikkaan. Kytkentärasian
❷ voi asentaa löylyhuoneeseen, jos moduulit❻ ja❼ sijoitetaan IP-luokaltaan ympäristöön
sopivaan jakokeskukseen.

• Laitteen korkeinta sallittua käyttölämpötilaa (50 °C) ja suurinta sallittua ilmankosteutta (95 %) ei
saa ylittää.

Mitoita kaapelien pituudet ja määrittele kaapelien ja laiteosien sijaintipaikat (kuva).

UKU-OHJAUSPANEELI ❶
Puu

1. Irrota UKU-ohjauspaneelin takakansi.
2. Kiinnitä takakansi seinään siten, että ohjauspaneelin yläreuna on silmien korkeudella.
3. Liitä kaapeli laitteen ruuviliittimeen.
4. Kiinnitä laite seinään kiinnitettyyn takakanteen. Kiinnitä sivuista ruuveilla.

Muovi
1. Liitä kaapeli ohjauspaneelin kaapeliruuveihin.
2. Irrota vetämällä ohjauspaneelin nappi.
3. Ruuvaa laite seinään kiinni.
4. Asenna ohjauspaneelin nappi takaisin paikalleen.

KYTKENTÄRASIA ❷
1. Irrota kytkentärasian kansi.
2. Kiinnitä rasia ruuveilla kuivan tilan seinään vähintään 10 cm:n korkeudelle (kuva). Kytkentärasiaa ei saa

kiinnittää kattoon tai kaltevaan pintaan, koska tällainen asento saattaa vaurioittaa kosketinta.
3. Vedä UKU-ohjauspaneelin, lämpötila-anturin ja ovianturin kaapelit läpiviennin kautta kytkentärasian

pääyksikön❻ riviliittimeen ja kytke johdot kuvan osoittamalla tavalla.
4. Pujota ohjauskeskuksen syöttöjohdot (400/230 V) kaapeliläpivientien kautta ja kytke ne koskettimeen❼,

neutraalikiskoon❾ ja maadoituskiskoon❽ kuvan osoittamalla tavalla. Asennuksen aikana tulee
säilyttää olemassa olevat koskettimen ja kytkentärasian pääyksikön liitokset. Koskettimen ruuviliittimen
alle voi liittää enintään 2 kpl 4 mm2:n kaapelin säiettä.
Huom.! UKU 18 kW -mallissa syöttö on vedettävä tasapuolisesti jaettuna molempien koskettimien kautta.

5. Ohjauskeskuksen ja kiukaan välinen sähkökaapeli kytketään kuvan mukaan koskettimen❼ positioihin 2,
4, 6 ja 8 sekä maadoituskiskoon❽.

6. Asenna ja sulje kytkentärasian kansi.

YLIKUUMENEMISSUOJALLA VARUSTETTU LÄMPÖTILA-ANTURI❸
1. Kytke kaapeli lämpötila-anturin pistokkeeseen kuvassa osoitetulla tavalla.
2. Ruuvaa lämpötila-anturi seinään kuvassa osoitetulla tavalla. Laite ei saa sijaita kiukaan yläpuolella.

OVIANTURI❹
Ovianturi koostuu kahdesta puoliskosta: kytkimestä ja magneetista.

1. Avaa anturi.
2. Liitä kaapelin päät anturin liittimiin.
3. Kiinnitä magneetti oveen siten, että se ohittaa ovenkarmin eikä estä oven sulkemista.
4. Kiinnitä anturi ovenkarmiin siten, että anturin puoliskot sijaitsevat oven sulkeutuessa kohdakkain.

Ovianturin puoliskojen välinen suurin sallittu etäisyys oven ollessa suljettuna on 5 mm.
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PÄÄYKSIKKÖ ❻
Luodaksesi yhteyden ohjauskeskuksen ja palvelimen välille laita UKU-moduuliin PIN-kooditon
SIM-kortti, joka mahdollistaa vähintään 5 Mt:n dataliikenteen kuukaudessa.
Huom.! Kaikki olemassa olevat liitännät tulee säilyttää laitteen asentamisen yhteydessä.

SOVELLUS
1. Lataa HUUM-sovellus matkapuhelimesi käyttöjärjestelmän sovellussivulta:

 iOS – App Store
 Android – Google Play

2. Luo käyttäjätili.
3. Yhdistä ohjauskeskuksen tunniste (1XXXXX) käyttäjätiliisi. Saunan tunniste (ID) ja koodit ovat UKU-

piirilevyn SIM-pesän vieressä.
4. Tarkista, että kaikki mobiilisovelluksen toiminnot toimivat ja signaalit tavoittavat saunan. Komentojen

tulisi toteutua 1 minuutin kuluessa.
TESTAUS
Testauksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.

VAROITUS – sähköiskun vaara: Testaus suoritetaan syöttöjännitteen ollessa kytkettynä.

1. Tarkista sulakkeen ja koskettimen liittimet. Huono liitäntä saattaa aiheuttaa tulipalon. Varmista, että
ohjauskeskuksen tehokorttiin on liitetty yksi vaihe ja nollajohto. Ohjauskeskuksen käyttöjännite on 230 V.
Kahden vaiheen liittäminen rikkoo tehokortin lopullisesti. Kytke virta päälle pääkeskuksen sulakkeesta.
Näyttö vilkkuu hetken ajan. Laite on käyttövalmis.

2. Tarkista ovianturi: Sulje löylyhuoneen ovi. Kytke ohjauskeskus päälle. Aseta lämpötila. Kytke lämmitys
päälle. Koskettimen tulee aktivoitua. Avaa ovi. Koskettimen tulee katkaista virta. Sulje ovi. Kosketin
aktivoituu uudelleen.

3. Tarkista lämpötila-anturi:
 Asenna sulake. Kytke pääkeskuksessa oleva saunan sulake pois päältä ja 15 sekunnin kuluttua

takaisin päälle. Ohjauskeskuksen tulee sammua ja uudelleen päälle kytkeytyessä näyttää
tämänhetkinen lämpötila.

 Lämpötilatietoja päivitetään säännöllisesti, aste kerrallaan, ja siksi todellisen lämpötilan
saavuttaminen voi viedä hieman aikaa.

 Aseta lämpötila 50 asteeseen. Kytke saunan lämmitys päälle. Varmista, että sopiva lämpötila pysyy
päällä. Kytke lämmitys pois päältä.

 Aseta haluamasi lämpötila. Kytke lämmitys päälle. Varmista, että lämpötila saavutetaan.

3. KÄYTTÖOHJEET
 Painikkeen lyhyt kertapainallus kytkee ohjauskeskuksen päälle, aloittaa ja lopettaa lämmityksen.
 Lämmityksen ajaksi lämpötilan yläpuolelle ilmestyy lämmitystä osoittava merkki.
 Liittääksesi ohjauskeskuksen verkkoon paina nappia ja pidä sitä painettuna kahden sekunnin ajan.

Tilariville ilmestyy -merkki, joka osoittaa verkkoviestinnän alkamista.
 Kun tilariville ilmestyy , ohjauskeskus on saavuttanut yhteyden palvelimeen ja on käyttövalmis.
 Mobiiliverkon signaalin voimakkuutta osoittaa -merkki.
 Näyttö on lämmityksen aikana aina aktiivinen.
 Napilla ohjattaessa lämmitysaika rajoittuu aina 3 tuntiin. Sovelluksella ohjattaessa lämmitysajan voi

valita.
 Lämmityksen tai napin käytön päättyessä ohjauskeskus kytkeytyy pois päältä.
 GSM-yhteyden ollessa aktiivinen ohjauskeskus ei kytkeydy pois päältä vaan jää odotustilaan.

Odotustilassa taustavalo himmenee, mikä säästää energiaa.
 Näytön yläreunassa näkyvät ohjauskeskuksen tilatiedot ja niiden alla näkyy saunan tämänhetkinen

lämpötila.
 Saunan asetettu lämpötila näkyy pienenä numerona tämänhetkisen lämpötilan yläpuolella. Lämpötilaa

voi säätää kääntämällä nappia.
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MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÖ
1. Aseta haluamasi saunan lämpötila ja lämmitysaika (viimeisin asetus jää laitteen muistiin).
2. Kytke saunan lämmitys päälle.

Noudata sovelluksen antamia ohjeita.

4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÄJÄLLE
 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Siten saat käyttöösi laitteen kaikki edut

ja vältät vahinkojen syntymisen.
 Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, joita ei ole käsitelty näissä asennusohjeissa, ota yhteyttä

laitteen toimittajaan laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi.
 Laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi saunan ohjauslaitetta ei saa muuttaa tai muokata

luvattomasti.
 Valmistajalla on oikeus muuttaa laitteen teknisiä ominaisuuksia.

Säilytä nämä asennus- ja käyttöohjeet saunan ohjauslaitteen lähellä, jotta voit tarvittaessa
tarkistaa niistä laitteen turvallisen käytön kannalta tärkeitä tietoja.

Noudata myös yksittäisissä kappaleissa annettuja turvallisuusohjeita.

TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ
• Varmista, ettei kiukaan päällä ole mitään esineitä. Myös palamattomat esineet saattavat

aiheuttaa kiukaan ylikuumenemista ja siten palovaaran.

• Sulje löylyhuoneen ovi lämmityksen ajaksi. Ohjaus ei toimi, jos ovianturi estää lämmittämisen.

• Kytkentärasia on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan UKU-ohjauskeskuksen kanssa.

• 12 kW:n ohjauskeskusta saa käyttää vain kolmella lämmityspiirillä, ja yhden piirin maksimiteho ei
saa ylittää 3,0 kW:a. 18 kW:n ohjauskeskusta saa käyttää kuudella lämmityspiirillä, ja yhden piirin
maksimiteho ei saa ylittää 6,0 kW:a.

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti vammaisten henkilöiden (eikä
lasten) käyttöön tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole asianmukaista kokemusta ja/tai
tietoja, paitsi jos he ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai he ovat saaneet
häneltä tarvittavan ohjeistuksen.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella. Kun saunaa ei käytetä, kytke saunan sulake pois päältä
turvallisuussyistä.

• Voidaksesi käyttää kauko-ohjausta kytke UKU:n internetyhteys päälle. Varmista, että kiuas on
käyttökunnossa eikä sen päällä ole esineitä. Sulje löylyhuoneen ovi.

Kierrätys:
Vanhoissa laitteissa on kierrätyskelpoisia materiaaleja. Älä siis laita vanhoja laitteita talousjätteeseen.

Pitkät käyttötauot:
Ellei saunaa käytetä pitkään aikaan, kytke pääkeskuksessa oleva saunan sulake pois päältä.
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❶ – UKU-ohjauspaneeli❷ – Kytkentärasia❸ – Lämpötila-anturi❹ – Ovianturi❺ – Kiuas❻ – Pääyksikkö❼ – Kosketin❽ – Maadoituskisko❾ – Neutraalikisko


