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  ASENNUSOHJE

1 Asenna vesiyksikkö kiinteistön päävesijohtoon vesimittarin taka-
venttiilin jälkeen. Venttiili voidaan asentaa kaikkiin asentoihin 

mutta suositeltavin toiminta-asento on vaakatasossa moottori ylös-
päin. Virtaussuunta on merkitty venttiilin runkoon.

6 Voit myös nimetä liitettävän yksikön ”Valitse nimi” listalta. Yksik-
kö on nyt kytketty ja toimintavalmis eikä yhteys katkea vaikka 

paristot myöhemmin vaihdetaan. Jos yhteys ei onnistunut, poista pa-
ristot ja odota 2 minuuttia. Siirry n. 3m päähän keskusyksiköstä ja laita 
paristot uudelleen ja aloita alusta.
Joskus jos yksiköt ovat liian lähellä toisiaan radiosignaali voi häiriintyä 
ja yhdistäminen ei onnistu.

Testaa Etäkytkimen toiminta ON/OFF-painikkeilla. Vesiyksikön pitäisi 
avautua ja sulkeutua painikkeiden mukaisesti. Etäkytkimen ”viivästetty 
OFF”-painike on ohjelmoitu 2 tunnin viiveelle joka on yleensä riittävä 
pesukoneille. Asenna Etäkytkin ulko-oven läheisyyteen tai vastaavaan 
sopivaan paikkaan.

7 Asenna paristot Vesianturiyksikköön ja tee kytkentä keskusyk-
sikköön samoin kuin Etäkytkimellä. Nimeä anturi ”Valitse nimi” 

listalta sen mukaan mihin anturit sijoitetaan.

Sijoita Vesianturiyksikön anturit keittiössä (tai kodinhoitohuoneessa ym) 
allaskaapissa ja APK:n alla kohtiin joihin mahdollinen vuotovesi osuu. 
Sijoita anturiyksikkö allaskaappiin soveltuvaan paikkaan. Voit testata 
anturiyksikön toiminnan kastelemalla yhtä anturia ja laukaisemalla hä-
lytys. Anturiyksikön hälyttäessä tarkista vesimittarilta, että vesiyksikkö 
sulkeutuu ja hälytys näkyy myös keskusyksikössä. Kuittaa hälytykset ja 
kuivaa anturi ennen kuin kytket sen takaisin päälle.

Jos järjestelmässä on useita etäkytkimiä tai vesianturiyksiköitä ne 
asennetaan ja testataan kuten edellä. Tarkemmat käyttöohjeet löytävät 
pakkauksen mukana tulevasta asennusoppaasta. Asennusoppaan si-
vulla 48 on asennuspöytäkirja joka asentajan tulee täyttää.

Paras turva saavutetaan sulkemalla päävesijohto etäkytkimen 
OFF-painikkeella aina kun kiintesitöstä poistutaan. Talvella on 
huomioitava putkiston jäätymisvaara ja on suositeltavaa tyhjen-
tää se, sekä muuten varmistaa ettei pakkanen pääse putkistoa 
vaurioittamaan varsinkin jos kiinteistö jää ilman valvontaa.

2 Avaa keskusyksikön takakansi ja kytke keskusyksikön ja vesiyk-
sikön välinen kaapeli (6 osainen liitin) sekä virtapistoke paikal-

leen. Kytke kaapelin toinen pää, pienempi (4 osainen liitin) vesiyksik-
köön.

3 Kytke virtapistoke verkkovirtaan. Kokeile vesiyksikön venttiilin 
toiminta keskusyksikön ON/OFF-painikkeilla. Varmista putkilii-

tosten pitävyys. Kiinnitä keskusyksikkö seinään esim. vesimittarin ylä-
puolelle tai paikkaan josta sitä on esteetön ja helppo käyttää ja varmis-
ta, että yhdyskaapeli kulkee esteettömästi vesiyksikköön. 
Keskusyksikkö tulisi sijoittaa min. 0,5m päähän sähkölaitteista jotka 
voivat häiritä radioliikennettä.

Järjestelmän kieli on suomi mutta joissakin tapauksissa aloituskieli voi 
olla englanti. Muuta kieli menemällä nuolilla alaspäin ”Settings” - ”Ad-
vance settings” ja”Language” liiku nuolella kohtaan SUOMI ja paina 
OK.

4 Tarkasta vedenpaine järjestelmävalikosta siirtymällä nuolella yksi 
taso alaspäin. Sulje päävesijohto painamalla OFF. Tarkastele ve-

denpainetta ja mahdollista paineenlaskua. Jos paine laskee 15 min 
kuluessa yli 0,1bar, tarkista järjestelmä vuotojen varalta. Korjaa mah-
dollinen vuoto ja ota järjestelmä käyttöön ON-painikkeesta.

5 Asenna mukana tulevat paristot Etäkytkimeen ( Hela nro 
239081). Kun laitteessa on paristot, käynnistyy se asetustoimin-

toon joka lähettää 5 min ajan asetussignaalia keskusyksikölle. Etäkyt-
kin sekä muut langattomat yksiköt on yhdistettävä keskusyksikköön 
tänä aikana. Valitse keskusyksikön valikossa:

”Asetukset” > ”Lisäasetukset” > ”Etsi uusi yksikkö”
> OK > ”Liitä?” > OK
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HELA Vuotovahdin saa asentaa vain valtuutettu LVI-alan asiantuntija, jolla on
asennukseen tarvittava ammattitaito. Lisätietoja asennusoppaasta tai www.hela.fi 


