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Tämä asennusohje on tarkoitettu kiukaan asennuksesta/vastuksien 

vaihtajasta vastaavalle sähköasentajalle.  

 

Kiukaan huoltajan pitää lukea tämä ohje huolellisesti ennen 

vaihtotyötä ja kiukaan käyttöönottoa.  

 

Sähköasentajan pitää varmistaa, että laite on jännitteetön ennen 

asennus tai huoltotoimenpiteitä. Asentajan on syytä välttää turhaa 

kosketusta laitteen sisällä oleviin komponentteihin ja mikropiireihin. 

Kosketuksesta saattaa tapahtua staattinen sähköpurkaus, joka voi rikkoa 

laitteen tai jonkin sen sähkökomponentin. Sähköasentajan on 

varmistettava, että laite on maadoitettu kunnolla ja kytkennät ovat 

ohjeen mukaisesti tehtyjä. 
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ASENNUSVAIHE 1. 
Kytke kiukaan ohjausvirta pois päältä kiukaan alaosasta. Varmista että kiukaalle tulevat sulakkeet on kytketty pois 

päältä ja kiuas on jännitteetön.  

 

ASENNUSVAIHE 2. 
Pura mahdolliset kalusteet (lauteet kaiteet tms.) kiukaan ympäriltä. Poista kivet kiukaasta. Original, Lite ja Cenik 

malleista poista myös yläosa kiukaasta.  
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ASENNUSVAIHE 3. 
Kaada kiuas kyljelleen maton tai pahvin päälle jotta ulkopinta ei naarmuunnu. 

 

ASENNUSVAIHE 4.  
Avaa pohjapelti kiukaasta. 
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ASENNUSVAIHE 5. 
Valokuvaa/merkkaa paperille johdot pohjasta ja irrota vastuksien johdot vastuksista. Niitä ei tarvitse purkaa kortilta. 

Kytkentätavat muuttuu kiukaan iän myötä jolloin korjattavan kiukaan kytkennät on merkittävä muistiin. 

 

ASENNUSVAIHE 6. 
Irrota mutterit vastuksista. Irrotukseen tarvitset pitkän 19mm hylsyavaimen. 
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ASENNUSVAIHE 7. 
Asenna vastukset yksi kerrallaan takaisin kiukaaseen. Varmista mutteria kiristäessä ettei vastus mene kierteelle 

kivitilan puolella. Tätä voi ehkäistä vääntämällä vastusta kiristäessä vastapäivään kivitilan puolelta. Kiristä 

vääntimellä niin ettei vastus liiku käsin kivitilan puolella. Mutteri ei tarvitse suurta kiristysmomenttia koska tiiviste 

turpoaa käytössä. Kivien puolelle tulee tiiviste, pohjan puolelle ennen mutteria tähtialuslevy.  
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ASENNUSVAIHE 8. 
Asenna johdot takaisin vastuksiin ja kiukaaseen. Tarkista tässä vaiheessa että kaikki vastukset lämpiävät sekä että 

kiukaan ohjainpaneelissa ei ole mitään virhekoodia. 

 

ASENNUSVAIHE 9.  
Ruuvaa pohjapelti kiukaaseen ja aseta kiuas paikoilleen. Kivetä kiuas seuraavan luvun ohjeiden mukaisesti. 
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KIUKAAN KIVEÄMINEN - ESIVALMISTELUT 
1. Varmista että kiuas on kytketty oikein ja vastukset lämpiävät varmasti. Älä kivetä kiuasta jos se ei toimi 

varmuudella! 

2. Lauteet on syytä olla asennettu ennen kiukaan kiveämistä, varsinkin jos kiuas integroidaan lauteen läpi.  

3. Aseta kiuas paikoilleen suojaetäisyydet huomioiden. Aseta myös suoraan säätöjalkoja säätäen. 

4. Asennukseen tarvitset vatupassin, suojakäsineet, kiuaskiviä. 

5. Käytä 5-10cm läpimitaltaan olevia kiuaskiviksi tarkoitettuja kiviä esim. oliviinidiabaasi, oliiviini tai 

peridiootti kiviä. Pese kivet tarvittaessa. 

6. Asennuskuvissa kiukaan osista on tehty erivärisiä sekä läpinäkyviä ohjeen selkeyttämiseksi. 

 

HUOMIOI KIVETYKSEN AIKANA 
Huomioi aina kiuasta kivettäessä, että vastukset kulkevat 

suoraan. Ulonnevat vastukset voivat aiheuttaa 

tulipalovaaran. Toisiinsa sisäänpäin kääntyvät 

vastukset voivat palaa puhki ennenaikaisesti. Liian 

harvaan kivetetty kiuas aiheuttaa palovaaran! 

Kiukaan peittäminen aiheuttaa palovaaran! Kivien 

päällimmäisen kerroksen tulee olla mahdollisimman 

tiheä, vastukset eivät saa näkyä. Kiukaan uudelleen 

kivettäminen on suositeltavaa vuosittain! Vaihda 

palaneet ja murentuneet kivet aina uusiin. Joka 

päivä saunottaessa kivet suositellaan latoa uudelleen 

3kk välein. Muiden keraamisten kivien, kuin 

(KERKES) käyttö on kielletty. Muut keraamiset 

kivet voivat aiheuttaa vastusten ennenaikaisen 

rikkoutumisen. 
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KIUKAAN KIVEÄMINEN – ORIGINAL/LITE/CENIK 
Huomio! Yläosan kivetykseen kannattaa varata valmiiksi pieniä, tasaisia kiviä. Päälle ja alaosaan menee isot. 

1. Aseta kiviä kiukaan pohjalle sekaisin. Älä kiilaa vastuksia. Huolehdi että vastukset kulkevat suorassa koko 

kivetyksen ajan. Älä pakkaa kiviä tiiviiksi. Varmista että kiviä on myös vastusten välissä. 

2. Kun olet päässyt noin 50mm vastusten keskellä olevan mutkan päälle, tiputa ensimmäinen vastuspelti kivien 

päälle. Pelti avustaa vastusten suorassa pysymistä sekä estää niiden elämistä kivien vajotessa. 

3. Jatka kiukaan kivetystä kunnes olet noin 60mm alaosan korkeinta kohtaa. Lite ja Cenik mallit, asenna 

välivaippa paikoilleen. Asenna yläosa paikoilleen. Yläosan on tarkoitus mennä välivaipan isojen reikien 

päälle. Asenna yläosakiinnikkeet 4kpl (Seuraava sivu) 

4. Jatka kiukaan kiveämistä kunnes olet noin 50mm alle vastusten korkeimmasta kohdasta. 

5. Pudota vastuspelti kivien päälle. Pelti avustaa vastusten suorassa pysymistä sekä estää niiden elämistä kivien 

vajotessa. Asenna kiukaan seinäkiinnikkeet tarvittaessa LUKU 4.5 mukaisesti. 

6. Kivetä kiuas loppuun. Päällä olisi syytä olla kiviä tiheästi. Päälle kannattaa myös katsoa isoja kiviä. 

 

 

Kun saat kiukaan alaosan kivetettyä, asenna yläosan varmistusrauta kiinni 

neljällä kiinnikkeellä. Kiukaan alaosan ulkovaipassa on valmiit reiät 

kiinnikkeelle ja se tulee yhdellä ruuvilla kiinni. Rauta tulee välivaipan 

pienemmän reiän kohdalle Lite/Cenik mallissa ja Original mallissa kuituvalon 

kohdalle. Lite ja Cenik mallissa vaippa pitää kääntää jo ennen yläosan 

asennusta oikeaan kohtaan. Rauta painaa yläosan alapantaa alaspäin eikä 

yläosa pääse elämään tai nousemaan ylöspäin. 
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KIUKAAN KIVEÄMINEN - RUUTU L: 

 

1. Aseta kiviä kiukaan pohjalle sekaisin. Älä kiilaa vastuksia. Huolehdi että vastukset kulkevat suorassa koko 

kivetyksen ajan. Älä pakkaa kiviä tiiviiksi. Varmista että kiviä on myös vastusten välissä. 

2. Kun olet päässyt noin 50mm vastusten keskellä olevan mutkan päälle, tiputa ensimmäinen vastuspelti kivien 

päälle. Pelti avustaa vastusten suorassa pysymistä sekä estää niiden elämistä kivien vajotessa. 

3. Jatka kiukaan kivetystä, kunnes olet noin 60mm alaosan korkeinta kohtaa ja aseta yläosa paikoilleen. 

4. Jatka kiukaan kiveämistä, kunnes olet noin 50mm alle vastusten korkeimmasta kohdasta. 

5. Pudota vastuspelti kivien päälle. Pelti avustaa vastusten suorassa pysymistä sekä estää niiden elämistä kivien 

vajotessa. Asenna kiukaan seinäkiinnikkeet tarvittaessa LUKU 4.5 mukaisesti. 

6. Kivetä kiuas loppuun. Päällä olisi syytä olla kiviä tiheästi. Päälle kannattaa myös katsoa isoja kiviä. 
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KIUKAAN KIVEÄMINEN - KLUBI JA RUUTU C: 
1. Aseta kiviä kiukaan pohjalle sekaisin. Älä kiilaa vastuksia. Huolehdi että vastukset kulkevat suorassa koko 

kivetyksen ajan. Älä pakkaa kiviä tiiviiksi. Varmista että kiviä on myös vastusten välissä. 

2. Kun olet päässyt noin 50mm vastusten keskellä olevan mutkan päälle, tiputa ensimmäinen vastuspelti kivien 

päälle. Pelti avustaa vastusten suorassa pysymistä sekä estää niiden elämistä kivien vajotessa. 

3. Jatka kiukaan kiveämistä, kunnes olet noin 50mm alle vastusten korkeimmasta kohdasta. 

4. Pudota vastuspelti kivien päälle. Pelti avustaa vastusten suorassa pysymistä sekä estää niiden elämistä kivien 

vajotessa. Asenna kiukaan seinäkiinnikkeet tarvittaessa LUKU 4.5 mukaisesti. 

5. Kivetä kiuas loppuun. Päällä olisi syytä olla kiviä tiheästi. Päälle kannattaa myös katsoa isoja kiviä. 
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