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Asennusohje Kaknäs  
Sisällysluettelo 

Tuotenro RSK-nro 

IKE0905 8760349 
IME0905B 8754016 
IME0905O 8754017 
ISE0905M 8754021 
 

 3 kpl tulppa 

 3 kpl ruuvi (6) 

 2 kpl lukkoruuvi M5x5 (7) 

 1 kpl pieni ohjainholkki (8) 

 1 kpl iso ohjainholkki (9) 

 1 kpl liitinrima (10) 

 1 kpl tiivistekalvo (11) 

 1 kpl kuusiokoloavain       

Sisällysluettelo  

Tuotenro RSK-nro 

IKE1505 8760350 
IME1505B 8754018 
IME1505O 8754019 
ISE1505M 8754022 
 

 4 kpl tulppa 

 4 kpl ruuvi (6) 

 3 kpl lukkoruuvi M5x5 (7) 

 2 kpl pieni ohjainholkki (8) 

 1 kpl iso ohjainholkki (9) 

 1 kpl liitinrima (10) 

 1 kpl tiivistekalvo (11) 

 1 kpl kuusiokoloavain

Tämä tuote noudattaa ruotsalaisia Säker Vatteninstallation -toimialanormeja. 

Nordhem takaa tuotteen toiminnan, mikäli näitä toimialanormeja ja asennusohjeita 

noudatetaan. 

Tuote tulee kiinnittää massiivirakenteeseen, esim. palkkiin, betoniin tai erityiseen 

rakenneosaan. Ruuvikiinnitystä ei saa tehdä yksinomaan seinälevyyn. Eristekerros on 

palautettava huolellisesti. Reikää ei saa porata niin syvään, että silikonia voi puristaa 

tukirakenteen läpi. Puuseinissä, joissa on märkätilalevy, eristekerros palautetaan lisäämällä 

silikonia reikään ennen ruuvin kiinnittämistä. Betoniseinissä eristekerros palautetaan 

lisäämällä silikonia sekä ennen kierretulpan kiinnittämistä että ennen ruuvin kiinnittämistä. 

Asennus laiterasiaan: 

1. Löysää laiterasian ruuvit. 

2. Vedä kaapelit seinästä tiivistekalvon ja ison ohjainholkin läpi. 

3. Kiinnitä ohjainholkki laiterasiaan ruuveilla.  

4. Asenna yläkiinnikkeet ja kiinnitä lukkoruuvilla haluttuun paikkaan. 

5. Asenna pyyhekuivain tilapäisesti isoon ohjainholkkiin yläkiinnikkeiden reikien 

paikkojen merkitsemiseksi. Yläkiinnikkeet voidaan säätää korkeussuunnassa 

haluttuun asentoon. Ota pyyhekuivain alas. 

6. Poraa tarvittavat reiät ja kiinnitä pienet ohjainholkit haluttuun paikkaan.  

HUOM! Tiivistä Säker Vatteninstallation -toimialanormien mukaisesti! 

7. Tee sen jälkeen reikä tiivistekalvoon kaapeleita varten. 

8. Vedä kaapelit seinästä tiivistekalvon läpi.  

9. Kytke kaapelit oikein. 

10. Paina tiivistekalvo paikalleen. 

11. Aseta kuivain ensin isompaan ohjainholkkiin. 

12. Ohjaa kuivain sen jälkeen ylempiin ohjainholkkeihin. 

13. Kiristä lopuksi lukkoruuvit niin, että kuivain pysyy paikallaan. 
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Asennus asennusputkeen: 

1. Merkitse ison ohjainholkin reiät. 

2. Poraa nämä reiät. 

3. Vedä kaapelit putkesta tiivistekalvon ja ison ohjainholkin läpi. 

4. Asenna ohjainholkki ja tiivistä Säker Vatteninstallation -toimialanormien mukaisesti! 

5. Asenna yläkiinnikkeet ja kiinnitä lukkoruuvilla haluttuun paikkaan. 

6. Asenna pyyhekuivain tilapäisesti isoon ohjainholkkiin yläkiinnikkeiden reikien 

paikkojen merkitsemiseksi. Yläkiinnikkeet voidaan säätää korkeussuunnassa 

haluttuun asentoon. Ota pyyhekuivain alas. 

7. Poraa tarvittavat reiät ja kiinnitä pienet ohjainholkit haluttuun paikkaan.  

HUOM! Tiivistä Säker Vatteninstallation -toimialanormien mukaisesti! 

8. Vedä kaapelit seinästä tiivistekalvon läpi. Tee reiät ensin. 

9. Kytke kaapelit oikein. 

10. Paina tiivistekalvo paikalleen. 

11. Aseta kuivain ensin isompaan ohjainholkkiin. 

12. Ohjaa kuivain sen jälkeen ylempiin ohjainholkkeihin. 

13. Kiristä lopuksi lukkoruuvit niin, että kuivain pysyy paikallaan. 

 

Asennus pinta-asennuskaapelilla: 

1. Merkitse ison ohjainholkin reiät. 

2. Poraa nämä reiät. 

3. Asenna ohjainholkki ja tiivistä Säker Vatteninstallation -toimialanormien mukaisesti! 

4. Asenna yläkiinnikkeet ja kiinnitä lukkoruuvilla haluttuun paikkaan. 

5. Asenna pyyhekuivain tilapäisesti isoon ohjainholkkiin yläkiinnikkeiden reikien 

paikkojen merkitsemiseksi. Yläkiinnikkeet voidaan säätää korkeussuunnassa 

haluttuun asentoon. Ota pyyhekuivain alas. 

6. Poraa tarvittavat reiät ja kiinnitä pienet ohjainholkit haluttuun paikkaan.  

HUOM! Tiivistä Säker Vatteninstallation -toimialanormien mukaisesti! 

Jos johtosarja SSK315 on asennettu tehtaalla, siirry suoraan kohtaan 12: 

7. Irrota kuivaimen sisempi peitekansi. 

8. Irrota läpivientireikää peittävä tulppa. 

9. Asenna johtosarjan mukana toimitettu ruuviliitos tai sopivanmallinen oma ruuviliitos. 

10. Vedä kaapelointi ruuviliitoksen läpi. 

11. Kytke kaapelit oikein. 

12. Paina tiivistekalvo paikalleen. 

13. Aseta kuivain ensin isompaan ohjainholkkiin. 

14. Ohjaa kuivain sen jälkeen ylempiin ohjainholkkeihin. 

15. Kiristä lopuksi lukkoruuvit niin, että kuivain pysyy paikallaan. 

16. Kytke sähkö halutulla tavalla. 
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