
Vuotovahti Mökki
  ASENNUSOHJE

1 Asenna vesiyksikkö kiinteistön päävesijohtoon sulku-
venttiilin ja/tai vesimittarin jälkeen. Venttiili voidaan asen-

taa kaikkiin asentoihin mutta suositeltavin toiminta-asento on 
vaakatasossa moottori ylöspäin. Virtaussuunta on merkitty 
venttiilin runkoon.

2 Kytke vesiyksikön moottorin liitin keskusyksikön kaape-
lissa olevaan liittimeen. MÖKKI-mallissa jossa normaalis-

ti vain yksi venttiili kaapelin toinen liitin jää kytkemättä. Kytke 
virtapistoke verkkovirtaan ja pistotulppa keskusyksikköön. Ko-
keile vesiyksikön venttiilin toiminta keskusyksikön ON/OFF-pai-
nikkeilla. Varmista putkiliitosten pitävyys. Kiinnitä keskusyksikkö 
seinään esim. vesimittarin yläpuolelle tai paikkaan josta sitä on 
esteetön ja helppo käyttää ja varmista, että yhdyskaapeli kulkee 
esteettömästi vesiyksikköön. Keskusyksikkö tulisi sijoittaa min. 
0,5m päähän sähkölaitteista jotka voivat häiritä radioliikennettä.

3 Asenna mukana tulevat paristot Etäkytkimeen. Kun lait-
teessa on paristot, käynnistyy se asetustoimintoon joka 

lähettää 5 min ajan asetussignaalia keskusyksikölle. Etäkytkin 
sekä muut langattomat yksiköt on yhdistettävä keskusyksik-
köön tänä aikana.

5 Testaa Etäkytkimen toiminta ON/OFF-painikkeilla. Vesi-
yksikön pitäisi avautua ja sulkeutua painikkeiden mukai-

sesti. Etäkytkimen ”viivästetty OFF” painike on ohjelmoitu 2 
tunnin viiveelle joka on yleensä riittävä pesukoneille. Asenna 
Etäkytkin ulko-oven läheisyyteen tai vastaavaan sopivaan paik-
kaan.

6 Asenna paristot Vesianturiyksikköön ja tee kytkentä kes-
kusyksikköön samoin kuin Etäkytkimelle (kohta 4).

Sijoita Vesianturiyksikön anturit keittiössä (tai kodinhoitohuo-
neessa ym) allaskaapissa ja APK:n alla kohtiin joihin mah-
dollinen vuotovesi osuu. Sijoita anturiyksikkö allaskaappiin 
soveltuvaan paikkaan. Voit testata anturiyksikön toiminnan 
kastelemalla yhtä anturia ja laukaisemalla hälytyksen. Anturiyk-
sikön hälyttäessä tarkista, että vesiyksikkö sulkeutuu ja hälytys 
kuuluu ja 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 käyttöoh-
jeet ja vianetsintä löytävät pakkauksen mukana tulevasta asen-
nusoppaasta. Asennusoppaan sivulla 48 on asennuspöytäkirja 
joka asentajan tulee täyttää.

Paras turva saavutetaan sulkemalla päävesijohto Etäkyt-
kimen OFF-painikkeella aina kun kiinteistöstä poistutaan. 
Talvella on huomioitava putkiston jäätymisvaara ja on suo-
siteltavaa tyhjentää se sekä muuten varmistaa ettei pakka-
nen pääse putkistoa vaurioittamaan varsinkin jos kiinteistö 
jää ilman valvontaa.

4 Paina yhtäjaksoisesti keskusyksikön ON- ja viiväs-
tetty OFF -painikkeita 3 sekunnin ajan. Keskusyksik-

kö menee asetustilaan ja vihreä LED alkaa vilkkua merkik-
si, että langaton Etäkytkin on löytynyt. Paina ON-nappia 
joka hyväksyy asetuksen ja poistaa keskusyksikön asetus-
tilan.
Yksikkö on nyt kytketty ja toimintavalmis eikä yhteys katkea 
vaikka paristot myöhemmin vaihdetaan. Jos yhteys ei onnistu-
nut, poista paristot ja odota 2 minuuttia. Siirry n. 3 m päähän 
keskusyksiköstä ja laita paristot uudelleen ja aloita alusta. Jos-
kus jos yksiköt ovat liian lähellä toisiaan radiosignaali voi häiriin-
tyä ja yhdistäminen ei onnistu.
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