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KINOS 20
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kiuas
bastuaggregat
Tilauskoodit
каменка
Pakettina: SS887 kiuasrunko, verhous, mantteli
Erillisinä: SS657 kiuasrunko + verhous, SS638 mantteli

KINOS 20
S2

kiuas
bastuaggregat
Tilauskoodit
каменка
Pakettina: SS888 kiuasrunko, verhous, mantteli
Erillisinä: SS640 kiuasrunko + verhous, SS637 mantteli
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Hyvä asiakas
Olet hankkinut korkealaatuisen takkakiukaan, jonka avulla voit nauttia monien vuosien
ajan saunomisesta. Onnittelut hyvästä kiuasvalinnasta. Tämä asennus- ja käyttöohje on
tarkoitettu saunan omistajalle ja kiukaan asentajalle. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen
käyttöönottoa.

Bästa kund
Du har skaffat ett högklassigt bastuaggregat som kommer att ge dig njutbara bastubad
många år framöver. Grattis till ett bra val! Den här monterings- och bruksanvisningen
är avsedd för bastuns ägare och bastuaggregatets montör. Läs noga igenom
bruksanvisningen innan du börjar använda bastuaggregatet.

Уважаемый покупатель
Вы стали обладателем высококачественной каменки, которая будет долгие годы
доставлять Вам удовольствие от посещения сауны.. Поздравляем Вас с хорошей
покупкой. Настоящее руководство по монтажу и эксплуатации предназначается
владельцу каменки или лицу, ответственному ее монтаж. Перед началом эксплуатации
следует внимательно ознакомиться с руководством.

Sehr geehrter
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Yleiset ohjeet
Säilytä ohjeet aina kiukaan lähettyvillä ja tutustu niihin heti
tuotteen hankittuasi.
Kiuas on tarkoitettu vain saunan lämmitykseen. Kiuasta ei saa
käyttää esim. vaatteiden kuivaamiseen, rakennusaikaiseen
lämmitykseen, lihan palvaamiseen, jätteiden polttoon jne.
Käytä lämmityksessä ainoastaan kuivia puuklapeja.
Nestemäisiä polttoaineita ei saa käyttää edes kiukaan sytyttämiseen.
Kiuasta ei saa peittää millään tavalla käytön aikana tai kiukaan
ollessa lämmin.
Laitteen pitkän käyttöiän varmistamiseksi, kiuas täytyy tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Ota tarvittaessa yhteyttä alueesi
nuohoojaan tai Tulikivi-uunimestariin.
Ennen tulen sytyttämistä on varmistettava, että hormi on ehjä
ja siinä on riittävä veto.
Tulikivi-kiuas on lämmityslaite, jonka pinnat, luukun kahvat
sekä kivet kuumenevat. Noudata asianmukaista varovaisuutta.
Häkä on mauton, väritön, hajuton ja myrkyllinen kaasu, joten
ole huolellinen.
Jos kiuas on käyttämättömänä alttiina kosteudelle (esim. kylmillään oleva vapaa-ajan asunto), se on tarkastettava ennen
käyttöä mahdollisten korroosiovaurioiden varalta.
Meri-ilmasto saattaa lyhentää kiukaan ikää. Kiuas ei saa olla tekemisissä suolaisen meriveden kanssa, ja sen käyttö löylyvetenä on kielletty. Huomioi, että merialueella olevissa kaivoissakin
vesi saattaa sisältää suoloja.
Sääntöjen ja määräysten noudattaminen
Tulisijan asennuksen, käytön, nuohouksen ja käytettävän polttoaineen suhteen on aina noudatettava valmistajan ohjeiden
lisäksi kaikkia paikallisia määräyksiä, myös niitä, jotka viittaavat
kansallisiin ja eurooppalaisiin standardeihin. Ole tarvittaessa
yhteydessä alueesi palo- ja rakennusvalvontaviranomaisiin.

SAUNAN ILMANVAIHTO JA TUULETUS
Puukiuas tarvitsee runsaasti (10 m3 jokaista poltettavaa puukiloa kohti) palamisilmaa palaakseen puhtaasti ja lämmittääkseen saunan. Huolehdi riittävästä ilmansaannista.

turvallinen saunominen
Älä jätä lapsia saunaan ilman valvontaa ja estä lasten pääsy kiukaan läheisyyteen. Muista liikkua saunassa varovasti: lauteet ja
lattia voivat olla liukkaita.

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tuloilmaventtiili on hyvä sijoittaa kiukaan suuluukun lähettyville. Poistoilmaventtiilin tarkoitus on lähinnä kuivattaa sauna kosteudelta, ja se on hyvä
sijoittaa tuloilmaventtiilistä vastakkaiselle puolelle saunaa ja
lähelle katonrajaa.

Henkilön, jolla on alentunut fyysinen ja henkinen suorituskyky,
aistivamma tai vähän kokemusta tai tietoa kiukaan käytöstä,
tulee käyttää kiuasta vain valvonnassa tai hänen turvallisuudestaan vastaavan henkilön neuvojen mukaan.

Koneellinen ilmanvaihto on toteutettava aina LVI-suunnittelijan laatiman ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti. Huomaa,
koneellisen ilmanpoiston tai useamman tulisijan yhtäaikainen
käyttö samassa tilassa kiukaan kanssa, voi aiheuttaa ongelmia
kiukaan toiminnassa. Löylyhuoneen venttiilien on oltava metallisia, ja ne on sijoitettava siten, että ne eivät pääse tukkeutumaan.
Saunan ilmanvaihdossa on noudatettava kaikkia kansallisia,
alueellisia ja paikallisia määräyksiä.

Pitkäaikainen saunominen nostaa kehon lämpötilaa. Selvitä lääkärin kanssa mahdolliset saunomiseen liittyvät terveydelliset
rajoitteesi.
Sauna ei ole tarkoitettu vaatteiden kuivattamiseen, Kiuas ei
sovellu ruoan lämmittämiseen tai valmistamiseen. Älä käytä
paistopusseja kiukaalla.
Älä heitä löylyä silloin, kun joku on kiukaan läheisyydessä, koska
kuuma vesihöyry voi aiheuttaa palovammoja.

POLTTOAINEET
Kiukaissa poltettavaksi soveltuvat kaikki puulajit – pituudeltaan maksimissaan 33 cm. Märkä tai laho puu ei lämmitä hyvin
eikä pala puhtaasti. Käytä vain kuivaa puuta (kosteus alle 20 %).
Käytä klapeja, joiden läpimitta on noin 4-10 cm. Halkaise pyöreät puut.
Kiukaassa ei saa käyttää: kyllästettyä, käsiteltyä tai naulaista
puuta, lastulevyä, turvetta, muovia, painotuotteita, eikä nestemäisiä polttoaineita edes sytytysvaiheessa (arina voi vahingoittua).
Älä käytä täysiä pesällisiä liian pieniksi tehtyä ”puunsilppua” tai
lastuja, niiden yllättävän suuren hetkellisen tehon vuoksi.
LÖYLYVESI
Löylyveden tulee olla puhdasta talousvettä. Suolainen, kalkkitai rautapitoinen löylyvesi aiheuttaa kiukaan syöpymistä. Meriveden sekä kloori- ja humuspitoisen veden käyttö löylyvetenä
on kielletty.
Älä käytä koristekiven ja valkoisen kiukaan kanssa värjääviä
saunatuotteita kuten löylytuoksuja tai saunavastoja. Löylyveden on oltava erityisen puhdasta, etteivät koristekivet värjäydy.
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. Paigaldusjoonised

Takkakiukaan osat
Savuaukko / Ylä hormiliitos

Nouhousaukko

Teleskooppikaulus

Säätöjalat 50 mm

malli
kiuk a an paino

( kg )

SS657

kiuk a an nimellisteho
l ämmöntuot to

( k W)

22.03.13

( k W)

hormin minimiveto nimellisteholl a

(g/s)

savuk a asujen massavirtaus
savuk a asut it

( oC)

(P a .)

keskil ämpötil a

/

maksimi

hormin vähit täismitat
hormiliitosputki

(Ø mm )

hormin l ämpöluokk a
tuloilma - aukon minikoko

( cm / Ø mm )
2

poistoilma - aukon minikoko
saunan til avuus

( cm / Ø mm )
2

( m 3)

suositeltava kiuaskivimäärä max .
aloituspanos max .
lisäyspanos max .

( kg )

( kg )

lisäyspanosten lukumäärä
polt topuumäärä
hyötysuhde

(%)

( kg / h )

( kpl )

( kg )

A

KIRJJUKK

KINOS 20 S1

KINOS 20 S2

300

300

20

20

20

20

12

12

16,8

16,8

418/535

418/535

1/2

1/2

ta eristämätöntä 
seinäpintaneliötä kohti.

115

115

Esim. 10 m³ saunahuone, jossa on lasiovi

T600

T600

vastaa tehontarpeeltaan n. 12 m³ sauna-

75/50

75/50

huonetta. Jos saunahuoneessa on hirsi-

150/70

150/70

seinät, kerro saunan tilavuus luvulla 1,5.

8-20

8-20

40-60

40-60

6

6

4

4

Kaikessa suunnittelussa tulee noudattaa

3

3

voimassa olevia rakennusmääräyksiä sekä

7

7

RT-kortin ohjeistuksia.

68

68
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Tekniset tiedot
Kiukaan teho
Kiukaan teho (kW) valitaan aina saunatilavuuden (m³) m
 ukaisesti. Eristämättömät
seinäpinnat (tiili, lasitiili, lasi, betoni, kaakeli yms.) vaativat enemmän kiuastehoa.
Lisää saunan tilavuuteen 1,2 m³ jokais-

Kiuastehon


määräämää

saunahuoneen

minimitilavuutta ei kuitenkaan saa alittaa,
eikä maksimitilavuutta ylittää.

Takkakiukaan käyttöönvalmistelu
Kiukaan ensimmäisen lämmityksen yhteydessä, kiukaan valmistuksessa käytettävät maalit ja korroosionestoaineet palavat kiinni kiukaan pintaan muodostaen epämiellyttäviä hajuja. Suosittelemme, että kiuas lämmitetään ensimmäisen kerran ulkona tai hyvin tuulettuvassa tilassa.
1. Aseta kiuas ulkona palamattomalle alustalle.
2. Ennen kiukaan lämmitystä poista mahdolliset suoja- ja pakkausmateriaalit.
3. Tarkista myös tulipesä ja kivitila.
4. Asenna liitosputki kiukaan päällä olevaan takimmaiseen savuaukon reikään vedon aikaansaamiseksi.
5. Sulje muut reiät mukana olevilla kansilla.
6. Katso, että arina on paikoillaan.
7. Polta 2-3 pesällistä puita, jotta kiukaasta ei tule enää käryä.
8. Siirrä jäähtynyt kiuas saunaan.

fin
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KIUKAAN ESTEETÖN ILMANKIERTO

1

1.

2.

3.

4.

Takkakiukaan käyttöönotto
Polta vielä ennen kivien ladontaa täysi pesällinen puita saunaa
tuulettaen, jolloin loputkin suoja-aineista palavat pois ja pinnoite kovettuu.
Kiuas on käyttövalmis kivien ladonnan jälkeen.
Älä lämmitä heti täydellä teholla, jos olosuhteet ovat kylmät.
Täydellä teholla lämmittäminen saattaa vaurioittaa kylmää
hormia.
Kiukaan kestoikä lyhenee oleellisesti, jos se alistetaan suolaiselle vedelle. Kannattaa huomioida myös, että meren läheisyydessä kaivojenkin vedessä saattaa olla suoloja. Kiukaan kesto
ikään vaikuttavat muutkin seikat, mm. kiukaan koon sopivuus

saunaan, käytetyt polttoaineet, saunomiskerrat, kiukaan ohjeiden vastainen käyttö sekä yleinen huolellisuus. Jos kiuas käy
jatkuvasti punahehkuisena, sen käyttöikä lyhenee.
KIUASKIVET
Kiukaassa tulee käyttää vain valmistajan suosittelemia kiuaskiviksi tarkoitettuja yli 10 cm kokoisia kiviä. Pese kivet ennen
käyttöä. Kiuaskivet ladotaan väljästi kivitilaan. Kivitilan pohjalle
ladotaan kiuaskivipakkauksen suurimmat kivet (kuva 1). Kivitila täytetään teräskiukaan reunoja myöten. Varmista koko
ladonnan ajan, että ilmanottoaukot eivät tukkeudu, ja ilma pääseen kiertämään kivitilaan esteettömästi (kuva 2). Kivitilaan
voi täyttää mieltymyksen mukaan 40-60 kg kiuaskiviä. Vähäisempi kivimäärä antaa napakammat löylyt ja kiuas lämpiää nopeammin (kuva 3). Suurempi kivimäärä antaa leppoisammat
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löylyt ja kiuas lämpiää hitaammin (kuva 4). Kiukaan voi halutessaan koristella latomalla pintakiviksi Tulikiven Deco White
–koristekiviä tai vuolukivisiä kiuaskiviä. Koristekivien ladontaohjeet ovat kyseisen tuotteen kiuaskivipakkauksessa.
Lado kivet uudelleen vähintään 2 kertaa vuodessa, riippuen
lämmityskerroista, ja vaihda tarvittaessa rapautuneet kivet
uusiin. Huomaa, että rapautunut kivijauho tai –murske saattaa
värjätä vaaleaa lattiapintaa kiukaan alla. Kiven koolla ja määrällä
voidaan tasapainottaa löylyominaisuudet saunaan ja mieltymyksiin sopivaksi. Koska nämä seikat aina eroavat toisistaan,
ei yleispätevää ohjetta voida antaa. Kivien uudelleen ladonnan
yhteydessä muista samalla puhdistaa kiukaan sisäosat. Katso
kiukaan huolto sivulta 12.

1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Takkakiukaan lämmitys
1.
2.

3.
4.

Avaa hormin sulkupelti (kuva 5).
Ennen sytytystä puhdista arina (kuva 6) ja tyhjennä tuhka-astia (kuva 7). Poista tuhka-astia nostamalla sitä ensin
ja sitten vetämällä ulos varovasti. Laita arina ja tuhka-astia
huolellisesti paikalleen. Tarkasta hormin veto mahdollisten
tukkeutumien varalta, erityisesti, jos kiuas on ollut käyttämättömänä pidempiä aikoja. Purista pala paperia kevyesi
palloksi. Aseta se arinalle, sytytä ja sulje kiukaan luukku
(kuva 8). Jos liekki on pystysuuntainen, hormissa on riittävä veto.
Saunan lämmittämiseksi poltetaan 33 cm pitkää kuivaa puuta.
Pilko sytyttämistä varten ensimmäisestä pesällisestä pari
klapia ohuemmiksi pilkkeiksi.

5.

2

Lado isommat puut hieman ristiin pohjalle, pienemmät
puut niiden päälle (kuva 9). Aloituspanoskoko on maksimissaan 6 kg. Vedä tuhkaluukku eteen auki asentoon
(kuva 10). Sytytä ja sulje luukku.

fin
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11.

12.

14.

15.

6.

Kiukaan tulitilan luukku on pidettävä kiinni polton aikana,
muulloin kuin puita lisättäessä, hiillosta kohennettaessa tai
tuhkaa poistettaessa.
7. Kun sauna on lämmin, voit pienentää ilmansaantia ja
kiukaan tehoa pienentämällä tuhka-astian rakoa työntämällä
tuhka-astiaa sisään. (kuva 11).
8. Puita voit lisätä, kun edelliset puut ovat palaneet lähes hiillokselle (kuva 12). Lisäyksen panoskoko on maksimissaan
4 kg.
9. Kun kaksi pesällistä on poltettu, voit pitää lämpöä yllä
lisäämällä 2 - 3 klapia kerrallaan, aina kun edelliset puut
ovat palaneet lähes hiillokselle (kuva 13).
10. Tätä voit jatkaa kolmen tunnin ajan.

13.

11. Kun hiillos on loppuun palanut, sulje tuhka-astia (kuva 14)
ja hormin sulkupelti työntämällä se täysin sisään (kuva
15).
12. Noudata käyttöohjetta. Poltto liian suurella p
 uumäärällä,
liian suurilla pesällisillä tai yhtäjaksoisesti liian pitkään,

saattaa vaurioittaa hormia sekä aiheuttaa tulipalovaaran.
13. Jos palaminen on liian voimakasta (voimakas humiseva
ääni, liekit lyövät voimakkaasti ja nopeina tulipesän yläosaan ja jopa hormiputkeen), säädä vetoa pienemmäksi
sulkemalla hieman tuhka-astian rakoa.
14. Muista: Häkä on hajuton, mauton, väritön ja myrkyllinen
kaasu, joten hormipeltiä ei saa koskaan täysin sulkea lämmityksen aikana. Ole huolellinen myös hiilloksen kanssa,
ennen kuin suljet hormipellin.
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15. Jos hormiputki hehkuu punaisena, se on merkki tehottomasta tai liiallisesta lämmityksestä. Anna kiukaan jäähtyä,
ennen kuin jatkat lämmitystä.

Takkakiukaan huolto

Puhdista kiuas aina jäähtyneenä. Kiukaan pinta voidaan puhdistaa laimealla astianpesuvedellä pyyhkimällä. Tahroja voi hangata astianpesuaineella. Huom. Käytettävän pesuaineen pH tulee olla alle 9. Vahvasti
emäksisten ja liuotinpohjaisten puhdistusaineiden käyttö on kielletty.
Anna pesuaineen vaikuttaa hetken ja huuhdo ja kuiva pinta huolellisesti. Hankalat rasvatahrat lähtevät T
 ulikivi Cleaning Agent 4 -vuolukiven
puhdistusaineella. Puhdistusainetta voi tilata Tulikiven verkkokaupasta
www.tulikivishop.com. Noudata pakkauksessa olevia puhdistusohjeita.
Luukun lasipinta kannattaa puhdistaa heti jäähtyneenä, jos siihen tarttuu nokea. Tuhka on aina saatavilla oleva ja ekologinen puhdistusaine.
Ota kostutettuun talouspaperiin hieman hienoa tuhkaa tuhka-astiasta
ja hankaa sillä kevyesti lasin nokeentunutta kohtaa (kuva 16).
Puhdista tämän jälkeen lasi kostealla talouspaperilla ja lopuksi kuivaa
lasi huolellisesti. Luukun kehyksen puhdistamiseen voi käyttää Tulikivi
Cleaning Agent 4 -vuolukiven puhdistusainetta. Älä käytä liuotinpohjaisia puhdistusaineita.

16.

1

17.

2

Puhdista tulipesä tuhkasta ennen jokaista lämmityskertaa. Liiallinen
tuhka heikentää arinan kestoa ja huonontaa palamista (kuva 17).
Poista tuhka kylmänä esim. metalliämpäriin tulipalovaaran välttämiseksi. Poista tuhka-astia nostamalla ja vetämällä ulos varovasti.
Varmista tuhka-astiaa paikoilleen laittaessa, että astia on pohjassa ja
ohjaintappi on tuhka-astian kolossa. Säilytä tuhkaa vain kannellisessa
metalliastiassa, sillä tuhkan seassa saattaa olla kytevää hiiltä vielä useita
päiviä polton jälkeen. Puhdasta puutuhkaa voi käyttää puutarhakasveille.
Kiukaan kivitilassa päällä oleva etummainen luukku on nuohousluukku
(peitetty kannella), josta kiukaan sisäosat puhdistetaan nouhouksen
ja kiuaskivien ladonnan yhteydessä sekä käytöstä riippuen tarvittaessa 2 - 6 kertaa vuodessa (kuva 18). Jos kiukaassa on päältä
lähtevä hormi, noki putoaa kiukaaseen, josta se poistetaan. Kiuas,
hormiliitos ja hormi on nuohottava kerran vuodessa paikallisia viranomaismääräyksiä noudattaen. Erityisesti silloin kun hormi on pitempään käyttämättömänä, on huolehdittava siitä, että hormi ei ole
päässyt tukkeutumaan. Nokeutuneet sisäosat heikentävät kiukaan
tehoa ja hormin kestävyyttä.

Toiminta häiriötilanteissa

18.

Perusedellytys kiukaan toimimiselle on tarvittava hormin veto. Koneellinen ilmanvaihto saattaa väärin säädettynä aiheuttaa vetoongelmia, varsinkin jos kysymyksessä on pelkkä koneellinen poisto.
Matalapaine, kosteus ja kova tuuli voivat synnyttää hormiin vetoa
haittaavan ilmalukon. Matalapaineella veto on aina huonompi kuin
hyvällä säällä tai talvipakkasella. Hormiin kertyy helposti kosteutta
silloin, kun kiuas on ollut pitkään käyttämättä.
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Huonon vedon syy saattaa löytyä talon ympäristöstäkin, jos hormi
ei vedä kunnolla tietystä ilmansuunnasta tuullessa, syy voi olla talon
lähellä oleva puu, sankka metsä, iso mäki tai rinne, joskus jopa katon
muoto. Tähän ongelmaan saattaa auttaa puiden kaataminen, piipun
korottaminen tai kiukaan käytön rajoittaminen haitallisissa sääoloissa.
KUN HORMI EI VEDÄ TAI KIUAS SAVUTTAA KÄYTÖN AIKANA
•Tarkasta hormin veto aina ennen lämmityksen aloittamista.
•Sulje ilmastointi, liesituuletin ja keskuspölynimuri.
•Tarkasta, että hormin sulkupelti on auki.
•Avaa saunan ovi tai ikkuna.
•Tyhjennä tuhka-astia ja tarkasta, että arina ei ole tukkeutunut.
•Tarkasta, että hormin liitosputki on liitetty tiiviisti sekä kiukaaseen
että hormiin (ei saa olla ilmavuotoja).
•Tarkasta, että kiukaan nuohousluukku on suljettu mukana olevalla kannella.
•Tarkasta, että hormi on täysin avoin ja ehjä.
•Polta kiukaassa puuta pienissä erissä tuhkaluukku kokonaan auki,
että kiuas ja hormi lämpenevät.
KUN SAUNA TAI KIUASKIVET EIVÄT LÄMPENE RIITTÄVÄSTI
•Tarkasta, että hormin veto ei ole liian kova. Veto on liian kova, jos
liekki palaa vielä hormin liitosputkessa.
•Tarkasta, että hormin veto ei ole liian heikko ja tuli palaa tulipesässä
reippaasti.
•Tarkasta, että kiuaskiviä on suositeltu määrä ja, että kiviä ei ole ladottu liian tiiviisti.
•Uuden saunan tai muuten kosteiden rakenteiden lämpiäminen vie
enemmän aikaa kun vanhan ja käytetyn saunan (esim. uusi hirsisauna lämpiää tyydyttävästi yli 80˚C lämpötilaan vasta n. vuoden
kuluttua).
•Tarkasta, että kiukaan koko on mitoitettu saunan kokoon s opivaksi.
•Tarkasta, että kiukaan lämmitysohjetta on noudatettu.
• Tarkista saunan ilmanvaihto, että kiukaalle tulee palamiseen tarvittava
ilma esteettä. Tarkista myös poistoilmavirta, ettei se ole liiaan suuri.
NOKIPALON SATTUESSA
•Hormissa oleva nokikerros voi syttyä kipinästä muodostaen nokipalon. Nokipalon huomaa savupiipun suusta tulevista liekeistä,
voimakkaasta kipinöinnistä, savu- ja hajuhaitoista ja savupiipun yhä
kuumemmiksi muuttuvista ulkoseinistä.
•Nokipalon syttyessä sulje kaikki kiukaan ilmansäätimet ja pidä takkaluukku suljettuna.
•Ota ehdottomasti yhteyttä paikalliseen paloviranomaiseen, vaikka
nokipalo olisi sammunut.
•Nuohoojan on tarkastettava sekä kiuas että hormi ennen seuraavaa
lämmitystä.
VIRANOMAISTEN
MÄÄRÄYKSEN
MUKAAN
NOKIPALOSTA,
SAMMUNEESTAKIN, ON ILMOITETTAVA A
 LUEHÄLYTYSKESKUKSEEN.
11

Asennusohje
Suojaa lattia ja ympäristö asennuksen ajaksi. Asenna kiuas asennusohjeen mukaisesti. Käytä asennuksessa vain
tuotteen mukana tulevia ja valmistajan suosittelemia osia ja varaosia. Laitteen tai sen osien muokkaaminen ei
ole sallittua ilman laitevalmistajan lupaa. Kiuasta ei ole suositeltavaa liittää jaettuun hormiin. Asenna vain yksi
kiuas yhtä hormia kohti. Mitoita kiukaan teho saunan tilavuutta vastaavaksi. Katso taulukosta sivulta 7 sopiva
kiukaan teho. Katso sivulta 7 kiukaan tehoa vastaava sopiva löylyhuoneen koko. Huomioi myös mahdolliset
eristämättömät pinnat.
ALUSTA
Kiuas tulee asentaa lattialle, jolla on riittävä kuormankantokyky ottaen huomioon kiukaan ja tarvittaessa myös
hormin yhteispaino. Jos nykyinen rakenne ei täytä tätä välttämätöntä edellytystä, on rakennetta vahvistettava
tai kuormaa jaettava siten, että rakenteen kuormankantokyky täyttää vaatimuksen.
Kiuas asennetaan vaakasuorasti, liikkumattomalle ja palamattomalle alustalle. Paras alusta on betonivalu.
Säätöjalat helpottavat kiukaan asentamista kaltevalle lattialle.
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min. 700
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min. 1000

Suojaetäisyydet ja suojaukset
Yllä olevien piirustusten suojaetäisyyksien laiminlyönti aiheuttaa tulipalovaaran! Kiukaat luokitellaan polttavapintaisiksi,
jolloin maksimipintalämpötila on 350 ˚C. Kiukaan etäisyys palavaan materiaaliin on takana ja sivulla vähintään 1000 mm,
kiukaan eteen 200 mm ja ylöspäin 1200 mm. Kiukaan luukun
edessä olevan palava-aineisen lattian suojauksen on ulotuttava
vähintään 500 mm luukun eteen ja vähintään 100 mm luukun
molemmille sivuille. Lattian suojaus on kiinnitettävä kiinteästi
lattiaan. Taka- ja sivusuuntaisia etäisyyksiä voidaan pienentää
hyväksytyillä suojarakenteilla, pyydä tarkemmat ohjeet rakenteiden suojaamisesta paikalliselta rakennus- ja/tai paloviranomaiselta.

min. 200

min. 200

min. 200

100

Muuratun palamattoman seinän ja kiukaan väliin on hyvä jättää
50 mm tuuletusrako. Jos kiuas asennetaan syvennykseen, jätä
100 mm tuuletusrako kiukaan ja seinien väliin.
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ASENNUS TIILIHORMIIN
Varmista, että hormin koko on kiukaalle sopiva. Tarkasta hormin mitat taulukosta sivulta 7. Hormiin tehdään 2 – 3 cm liitosputkea suurempi reikä. Suosittelemme, että hormiin muurataan
erillinen hormiliitoskappale. Rako tiivistetään joustavalla tulenkestävällä aineella, esim. palovillalla. Reikä siistitään peitelevyllä
(lisävaruste). Peitelevy kiinnitetään hormiin metallisilla kiinnikkeillä.

min. 1200

min. 1200

min. 1200

min. 1200

min. 1200

takkakIUKAAN LIITTÄMINEN HORMIIN

jatkosputki. Ylipitkiä putkia voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi. Putken ja tiilihormin välinen rako tiivistetään palovillalla ja
peitetään peitelevyllä.
ASENNUS VALMISHORMILLA
Kiuas voidaan liittää päältä tehdasvalmisteiseen valmishormiin.
Varmista hormin korkeus, sovite kiukaaseen ja ulkoiset olosuhteet. Parhaan toimivuuden saavuttamiseksi suositellaan aina
asennettavaksi myös hormin sulkupelti. Hormin suojaetäisyydet
palavaan materiaaliin sekä palosuojaukset asennetaan hormivalmistajan ohjeiden mukaan.

Jos kiuas liitetään hormiin kiukaan päältä, liitos tehdään 45˚, 60˚
tai 90˚ mutkaputken avulla. Mutkaputki asennetaan suoraan
kiukaan kaulukseen, ja käännetään hormiin nähden sopivalle
kohdalle. Mutkaputken ja hormin väliin laitetaan tarvittaessa
14
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kinos-takkakiukaan asentaminen
1. Tarkista seinän aukotuksen mitoitus, eristys ja suoja
etäisyydet. Aukkoon voidaan tehdä max. 100 mm kynnys
veden virtaamisen estämiseksi rakenteisiin ja huoneesta
toiseen (kuva 19). Aukon min. leveys on 356 mm ja min.
korkeus lattiapinnasta on 530 mm (kuva 19).
2. Seinän paksuus voi olla 120-250 mm välillä (kuva 20).
3. Teleskooppikaulusta voidaan säätää 170-300 mm välillä
(kuva 21).

4.
5.

Kiinnitä kivi U2393 kiinni kehykseen kivessä olevilla ruuveilla ja 10 mm lenkkiavaimella (kuva 22).
Kiinnitä kehys kiukaan pohjakehyksessä oleviin aukkoihin

sa (kuva 27). Lisää lyhennettävään mittaan lisää 20 mm
elämisvaraa. 9. Vaaitse kiuas vesivaa’an avulla ja kiukaan
säätöjalkoja säätämällä (kuva 28).

(kuva 23).
Siirrä kiukaan runko seinässä olevaan aukkoon suojaetäisyydet huomioiden (kuva 23). Kiuasrungon ja seinän välinen etäisyys min. 135 mm.
7. Työnnä teleskooppikaulus paikoilleen (kuva 25).
8. Mittaa tuhkalaatikko (kuva 26) ja lyhennä sitä tarvittaes6.

170...300

284

530

6
35

421

max. 100

12
0..
.25
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120...250

19.

20.
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25.

26.

27.

25.-27.
min.

22.

22.

23.

135

24.

23.

24.

28.
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kinos 20 -takkakiukaan verhoilun asentaminen
Kiinnitä verhouskivi U2395 kiviruuvilla kehyksessä olevaan
”avaimen reikään” kiinni 10 mm lenkkiavaimella (kuva 29).
HUOM! Tue verhouskiviä kiinnityksen ajan ja kiinnitä ne toisiinsa
heti kulmahakasilla, jottei verhouskivet kaadu (kuva 30). Asenna loput verhouskivet oheisten piirustusten mukaisesti. Kiinnitä

ylin verhouskivikerros kulmaraudoilla toisiinsa. Kiristä kiviruuveja
10 mm lenkkiavaimella (kuva 31). HUOM! Kulmaraudat kiristetään lopulliseen kireyteen vasta, kun koko verhouskivikehä on
kiinnitetty toisiinsa. Kiristettäesssä verhouskivien kulmat painetaan käsin tiiviisti kiinni. Kiinnitä ylimpään verhouskivikerrokseen
logomerkki valmiiksi verhouskiveen porattuun 3 mm reikään

(kuva 32). Esilämmitä kiuas vielä ennen käyttöönottoa ilman
kiuaskiviä kiukaan käyttöönotto-ohjeen mukaan sivulla 9. Lado
kiuaskivet ohjeen mukaan sivulla 9. Asenna kiuas hormiin ohjeen
mukaan sivulla 15.

kinos 20 S1
kinos 20 S2

U2395
U2358

D

U2395
U2358

U2395
U2358

U2388
U2351

U2388
U2351

U2388
U2351
U2389
U2354

U2389
U2354
U2388
U2351

!

29.

30.

DETAIL D
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U2391
U2355
E U2390
U2350

U2354
U2389

F

U2392
U2387

U2390
U2350

U2389
U2354

60

U2388
U2351

U2388
U2351

!
31.

DETAIL E
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32.

DETAIL F

32.

33.

35.

36.

34.

takkaKiukaan luukun kätisyyden vaihto
1. Nosta saranatapit ylös (kuva 32).
2. Irroita luukku (kuva 33).
3. Vaihda luukun saranat luukun kehyksen vastakkaiselle
puolen (kuva 34). Irroita luukun kiinnipitosalpa luukusta.
3. Aseta luukku paikoilleen ja laita saranatapit paikoilleen
4.

(kuva 35).
Vaihda luukun kiinnipitosalpa luukun vastakkaiselle puolen
(kuva 36).
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Takuuehdot

Tulikivi Oyj (valmistaja) antaa valmistamilleen ja valmistuttamilleen tuotteille näiden ehtojen mukaisen takuun. Valmistaja
takaa tuotteidensa laadun ja toiminnan takuuaikana.
Takuu edellyttää, että ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa sekä kiuaskiven käyttöä
koskevia valmistajan ohjeita.
Takuu koskee vain Suomessa myytyjä ja käyttöön otettavia
tuotteita.
1. Sähkökiukaiden ja ohjauskeskusten takuu
Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen vastaanotto
päivästä lukien riippuen siitä, kumpi on
myöhäisempi. Yhteisösaunoissa takuu on voimassa 12 kuukautta. Yksityissaunoissa viikko-ohjelman käyttö on kielletty.
Sähkökiukaan takuu edellyttää, että
1. Huoneistokäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kerran vuodessa ja rapautuneet
kivet uusitaan.
2. Laitos- / ammattikäytössä olevan kiukaan kivet ladotaan
takuuaikana uudelleen vähintään kolme kertaa vuosittain.
Lisäksi kiuaskivet on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Vaihdosta on tarvittaessa esitettävä selvitys.
3. Jos kiukaassa on höyrystin, on höyrystin aina käytön jälkeen
tyhjennettävä. Veden pehmennyksestä ja kalkinpoistosta on
huolehdittava ohjeiden mukaisesti. Edellä sanottu koskee
kaikkia höyrystimiä.
4. Jos kiuas integroidaan lauteisiin, on ehdottomasti käytettävä
laudemallistoja joissa alalaude ja sen runko voidaan nostaa
pois ilman työkaluja. Takuu ei kata lauteen purkua ja uudelleen asennusta.
Takuutositteena on tuotteen ostokuitti ja rakennuskohteen
vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys.
Keraamisten kiuaskivien käyttö on kielletty! Jos niitä on käytetty, takuu ei sido valmistajaa.

2. Puulämmitteisten kiukaiden,
patojen ja hormien takuu
Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä lukien.
Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti. Polttoaineena tulee
käyttää puuta. Yhteisösaunoissa takuu on voimassa 12 kuukautta.
3. Varaosatakuu
Erikseen myydyn varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta
ostopäivästä lukien. Rikkoutuneen osan korvaava osa toimitetaan maksutta tuotteen myyjälle. Valmistaja ei vastaa rikkoutuneen osan irrottamisen ja uuden osan asentamisen aiheuttamista kuluista. Rikkoutunut osa on valmistajan pyynnöstä ja
kustannuksella palautettava.
Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti ja valtuutetun asentajan antama todistus.
4. Takuuvastuun rajoitukset
Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava, ettei siinä ole kuljetustai varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle.
Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta
asennuksesta tai käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen
sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa
valmistajan suositusta.
Takuu ei kata luonnonkivelle ominaisia värivaihteluja, lustoisuutta ja vähäisiä hiushalkeamia, jotka eivät vaikuta kiukaan
turvallisuuteen tai toimintaan.
Takuu ei kata myöskään normaalista kulumisesta tai käyttövirheistä aiheutuneita vahinkoja. Takuu ei kata kermaaamisen kiukaan laastipinnoissa, kaakelisaumoissa tai sisäosissa esiintyviä
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vähäisiä halkeamia, jotka eivät vaikuta kiukaan turvallisuuteen
tai toimintaan. Edellä mainittuja haittoja saattaa syntyä, jos
kiuasta lämmitetään liikaa. Kermansaven korkeapolttoisen uunikaakelin hyväksyttävät mittatoleranssit ovat + - 4 mm. Erot
kaakeleiden mitoissa ja pienet värierot kaakeleiden lasitteissa
ovat ominaisia korkeapolttoiselle keramiikalle. Kaakelit valikoidaan aina luonnonvalossa.
5. Virheestä ilmoittaminen
Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti
sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän kuluessa. Ilmoitus
voidaan tehdään valmistajalle, tuotteen myyjälle tai valmistajan
valtuuttamalle asennusliikkeelle.
Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa kyseistä tuotetta koskevan takuuajan umpeutumisesta.
6. Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä
Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella valmistaja
korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto tapahtuu valmistajan kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu
käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa.
Vaihdetulle osalle annetaan kohdan 3. mukainen varaosatakuu.
Korjatun tuotteen takuu säilyy muilta osin ennallaan.
Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota
eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.
EU:n kuluttajansuojadirektiivin ja Suomen kuluttajansuojalain
mukaan kuluttajalla on oikeus vedota tavarassa ostohetkellä
olleeseen virheeseen kohtuullisen ajan kuluessa ostohetkestä
lukien (kuluttajansuojalaki 5L 16§).

Ympäristön suojeluun liittyviä ohjeita

TUOTTEESSA, KÄYTTÖOHJEESSA TAI PAKKAUKSESSA

Tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä, tuotetta ei saa hävit-

ESIINTYVIEN MERKKIEN SELITYKSET

tää normaalin talousjätteen mukana, vaan se on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun
keräyspisteeseen. Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä.

Roskakori, jonka päällä on rasti: tuotetta ei saa hävittää talousjätteen
mukana, vaan se on kierrätettävä
asianmukaisesti.

Tuotteen kierrätyksessä on noudatettava sähkö- ja elektro
niikkajätteen paikallisia lajittelumääräyksiä.

Tuotteen pakkauksesta on maksettu
kierrätysmaksu asianmukaiselle kan-

Tietoa paikkakuntasi kierrätyspaikoista saat kuntasi palvelupis-

salliselle järjestölle tuotteen valmis-

teestä.

tusmaassa.

Tulikivi Oyj kuuluu Sähkö -ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöön ja maksaa kierrätysmaksun puolestasi, käytetty tuote
voidaan palauttaa lähimpään SER -jätteenvastaanottopaikkaan
ilmaiseksi. Lähimmän SER -jätteenvastaanottopaikan löydät
osoitteesta: www.kierratys.info
Palauttamalla käytetyn tuotteen kierrätyspisteeseen voit edistää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uusiokäyttöä ja asianmukaista jätteidenkäsittelyä, joka vaikuttaa ympäristön ja ihmisten
hyvinvointiin.
Käytettyjen laitteiden uudelleenkäytöllä, materiaalien hyödyntämisellä tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon ympäristömme hyväksi.
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Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Finland, Tel. +358 (0)403 063 100, www.tulikivi.com
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Säilytä tuotteen ostokuitti yhdessä tämän asennus- ja käyttöohjeen kanssa. Asennus- ja käyttöohje sisältää tärkeitä valmistustietoja.
Monterings och bruksanvisningar innehåller viktiga information om produkten. Vänligen förvara kvittot tillsammans med monterings- och bruksanvisnigar.
Храните кассовый чек о покупке данного изделия вместе с этой инструкцией по установке и эксплуатации.
Инструкция по установке и эксплуатации содержит важную техническую информацию.

