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IKI – vesipadan asennus- ja käyttöohje 

Lue tämä ohje huolellisesti ennen kiukaan sekä padan 
asennusta ja käyttöönottoa. 

Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle. Tämä 
kiukaan asennus- ja käyttöohje luovutetaan kiukaan omistajalle 
asennuksen jälkeen.  

Säästä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten. 

Käyttöohjeet tulee antaa asennuksen jälkeen saunan omistajalle tai sen 
käytöstä vastaavalle. 

Perehdy ohjeeseen ennen asennusta ja käyttöönottoa. 

 Muista huomioida turvaetäisyydet palaviin materiaaleihin kiukaan

asennuspaikkaa valitessasi.

 Huomioi myös tarkastaa lattian kantavuus, savuputken liitos hormiin (millainen

mutka- vai suora liitosputki tarvitaan), tai mahdollisen uuden metallipiipun

asennusreitti.

 Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kiukaan asennusta.
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1. TURVAOHJEET

Kiuasta ei saa käy�ää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin saunan lämmi�ämiseen, kuten 
esimerkiksi vaa�eiden kuiva�amiseen, käy�ämiseen lämmityslai�eena talonrakennuksessa jne. 

Kiukaan pei�äminen käytön aikana tai sen ollessa vielä lämmin on kielle�y. 

Lämmite�äessä säiliö kuumenee pol�avaksi ja vesi on kuumaa. 

Muista myös varoa kiukaan hormiliitosta, luukkua, muita kiukaan metallipintoja sekä kiuaskiviä, sillä ne 
saa�avat olla kuumia! Käytä tarvi�aessa niitä käsitellessäsi lämpöhanskaa, rukkasta tms. 

Lasten kanssa kanna�aa saunassa nouda�aa erityistä varovaisuu�a! 

Asenne�aessa ja kiviä vaihde�aessa varo kiukaan verkon mahdollises� teräviä osia, käytä vahvoja 
hansikkaita ja pitkähihaista paitaa! 

Tämän ohjeen lisäksi kiukaan asennuksessa ja kiuasta käyte�äessä on noudate�ava myös EU:n 
kiuasstandardin 15821, sekä paikallisten paloviranomaisten ohjeita ja määräyksiä. 

Takuu ei kata asennus- tai käy�övirheestä johtuvia vikoja. 

YHTEYSTIEDOT

VALMISTAJA IKI-Kiuas Oy
KÄYNTIOSOITE Hakaniemenkatu 11, 00530 HELSINKI 
EMAIL ikikiuas@ikikiuas.fi 

www.ikikiuas.fi 
PUH 040 196 4567 
Tekninen tuki (ma-pe 9-16) 

0600 550 133 (1,49 €/min + pvm) 
tuki@ikikiuas.fi 
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Emme suosi�ele meriveden käy�öä padassa. 

2. TAKUU

IKI-Kiuas Oy  antaa valmistamilleen tuo�eille näiden ehtojen mukaisen takuun. Valmistaja takaa laadun ja toiminnan takuuaikana. 
Takuu koskee Suomessa myytyjä ja käy�öön ote�uja tuo�eita. Takuu edelly�ää, e�ä ostaja nouda�aa tuo�eiden sijoituspaik kaa, 
asennusta, käy�öä ja huoltoa sekä kiuaskivien ominaisuuksia koskevia valmistajan antamia ohjeita. Takuu on voimassa kaksi (2) 
vuo�a tuo�een ostopäivästä tai tuo�een sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen vastaano�opäivästä lukien, riippuen siitä 
kumpi on myöhäisempi, kuitenkin enintään 30 kuukau�a ostopäivästä. Kylpyläsaunoissa ja muissa julkisissa saunoissa takuuaika on 
yksi (1) vuosi tai määräytyy käy�öasteen mukaan. Lisä�etoja valmistajalta. 

Puukiukaan takuu edelly�ää seuraavaa: 

1. Vian ilmetessä tulee aina o�aa yhteys valmistajaan tai tuo�een myyjään ennen vian etsimistä tai korjausta.
2. Takuu ei kata lauteen purkua ja uudelleen asennusta tai kiukaan kivien purkua ja uudelleenlatomista.
3. Varaosan takuu on voimassa yhden (1) vuoden ostohetkestä. Rikkoutunu�a osaa vastaava korvaava osa toimitetaan 

maksu�a tuo�een myyjälle tai vastaavas� suoraan ostajalle. Valmistaja ei vastaa rikkoutuneen osan irro�amisen ja 
uuden osan asentamisen aiheu�amista kuluista. Rikkoutunut osa on valmistajan pyynnöstä ja kustannuksella 
palaute�ava. Valmistaja ilmoi�aa oman rah�sopimusnumeron ennen palau�amista. Takuutosi�eena on myyjäliikkeen 
kui� tai valtuutetun asentajan antama todistus.

4. Takuuvastuun rajoitukset: Ostajan on hoide�ava tuote�a huolellises�. Ostajan on tuo�een vastaano�aessaan 
tarkiste�ava, e�ei siinä ole kuljetus- tai varastoin�vaurioita. Havaituista vaurioista on he� ilmoite�ava tuo�een myyjälle 
tai kuljetusliikkeelle. Valmistaja ei ole vastuussa tuo�een virheistä, toiminnan häiriöistä tai puu�eista, jotka aiheutuvat 
kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon 
laiminlyömisestä tai tuo�een sijoi�amisesta sellaiseen �laan, jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan suositusta.

5. Virheestä ilmoittaminen: Ostajan on ilmoite�ava tuo�een virheestä tai häiriöstä he� sen ilmaannu�ua ja viimeistään 14 
päivän kuluessa. Ilmoitus tehdään tuo�een myyjälle. Takuuta koskevat vaa�mukset on tehtävä viimeistään 14 päivän 
kuluessa kyseistä tuote�a koskevan takuuajan umpeutumisesta.

6. Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä – takuun jatkuminen aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella 
valmistaja korjaa tai vaihtaa viallisen tuo�een. Korjaus tai vaihto tapahtuu valmistajan kustannuksella. Valmistaja on 
oikeute�u käy�ämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan takuu on määrite�y edellä kohdassa 5. Vaihdetulle 
varaosalle annetaan kohdan 5 mukainen varaosatakuu. Korjatun tuo�een takuu säilyy muilta osin ennallaan. Valmistaja ei 
korvaa tuo�een virheen tai häiriön ostajalle aiheu�amia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheu�amaa tappiota eikä 
muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.

7. Palautuksessa pakkaaminen on lähe�äjän vastuulla. Tuo�eet tulee pakata huolellises�, jo�a tuo�eet eivät vahingoitu 
kuljetuksessa. Tuo�eiden ympärille tulee lai�aa vähintään 5 cm pehmuste�a. IKI-Kiuas Oy suosi�elee käy�ämään aina 
tuo�een alkuperäistä pakkausta, jonka valmistaja on suunnitellut tuo�een turvalliseen kulje�amiseen.

8. IKI-Kiuas Oy ei ole vastuussa huolima�omas� paka�ujen palautusten vahingoi�umisesta kuljetuksen yhteydessä. 
Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta. IKI-Kiuas Oy pidä�ää oikeuden 
periä kustannukset asiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty aihee�a tai sopimusehtojen vastaises�. Asiakkaalta peritään 
käsi�ely- ja pos�tuskulut.

9. Laatutakuu: Takuuaikana ilmenneet raaka-aineesta tai valmistusvirheestä johtuvat viat korjataan veloitukse�a.
10. Kuljetusvahingoista on tehtävä merkintä rah�kirjaan tavaraa vastaanote�aessa tai 7 päivän kuluessa tavaran 

saapumisesta vastaano�ajalle. Kuljetusvahingoista on myös ehdo�omas� ilmoite�ava kuljetusliikkeen vi imeiselle 
toimipisteelle. Vahingoi�unut osa on säilyte�ävä tarkastusta varten. Vakuutus korvaa vahingoi�uneen osan �lalle uuden. 
Osa toimitetaan yleisiä kuljetusvälineitä kuten Matkahuoltoa käy�äen.
IKI-Kiuas Oy ei vastaa vesipadan toimivuudesta ja yhteensopivuudesta muiden kuin IKI-Kiuas Oy:n valmistamien 
puukiukaiden kanssa (Mini-IKI, Original IKI, Maxi-IKI, Löyly-IKI sekä näiden Plus-versiot).
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3. LÄHETYKSEN SISÄLLÖN JA ASENNUKSEN TARKISTAMINEN

Tarkista että kaikki pataan kuuluvat osat ovat mukana toimituksessa: 

1 kpl 80 litran IKI-pata sekä padan jalusta 
1 kpl padan kansi 
1 kpl RST-lämmönsiirrin  
1 kpl silikoniletkua lämmönsiirtimen ja padan välille (n. 60cm) 
1 kpl puinen tuki seinäkiinnitystä varten (myös ruuvit) 
4 kpl kiristysholkkeja silikoniletkulle  

3.1 Asennuspaikan valinta 

IKI-pata asennetaan kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle, riippuen siitä kumman kätinen pata on. 
Pata on mahdollista asentaa myös saunatilan ulkopuolelle. Tällöin mukana tulee erilaiset liittimet 
padan ja kiukaan välille.  

Katso että padan jalusta on tukevasti ja jottei se pääse kaatumaan. Pata tuetaan mukana tulevalla 
puukiinnikkeellä. Padassa tulee mukana säätöjalat. 

Patapöydän korkeus riippuu siitä, onko kiukaassa alusta. 
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4. Padan asentaminen

1. Kivitä IKI-kiukaan alaosa.

2. Aseta padan jalusta kiukaan vierelle (kuva1).

3. Aseta lämmönsiirrin kiukaan hormiputken päälle. Kytke silikoniletkut lämmönsiirtimeen ja kiristä

kiristysholkeilla letkut tukevasti kiinni lämmönsiirtimeen (kuva2). Vie letkut lämmönsiirtimen

yhdyskohdassa loppuun asti.

4. Aseta hormiputki lämmönsiirtimen päälle ja Plus-verkko niiden ympärille (kuva3). Pujota

silikoniletkut verkosta ulos. Tarvittaessa leikkaa esim. peltisaksilla verkkoa, jotta letkut pääsevät

esteettömästi ulos verkosta. Tarkista että lämmönsiirrin ja hormiliitos ovat tukevia ennen Plus-

verkon kivittämistä.

5. Poista suojamuovit padasta. Nosta pata jalustalle ja tarkista että pata pysyy tukevasti jaloillaan

(kuva4). Kiinnitä pata mukana tulleella puisella seinätuella kiinni seinään. Tarvittaessa lyhennä

tukea (kuva5). Poraa ruuvit padan yläosasta kiinni tukeen ja kulmarautaa käyttäen seinään.

6. Yhdistä silikoniletkut pataan ylimmäinen letku ylimmäiseen sekä alimmainen alimmaiseen (kuva6).

7. Poista muovit padan kannesta ja aseta kansi lopuksi padan päälle.

KUVA 1 KUVA 2 KUVA 3 

KUVA 4 KUVA 5 KUVA 6 



S i v u  | 6 

www.ikikiuas.fi  

5. Padan käyttö

 1. Täytä pata aina vedellä ylitse ylimmän silikoniletkun ja täytä käytön aikana pataa tarvittaessa jos tulta 
pidetään kiukaan tulipesässä. Muutoin padan lämmönsiirrin voi rikkoutua tai/ja vesi saattaa pulputtaa.

2. Nopeuttaaksesi padassa olevan veden lämpeämistä sekoita aika ajoin vesi padassa esim. pitkällä 
kauhalla. Padassa kuuma vesi on aina pinnalla ja alaosassa pataa on kylmempi vesi. Sekoittamalla veden 
alkaa lämmönsiirrin toimimaan tehokkaammin ja vesi kuumenee nopeammin.

3.  Talviaikaan pakkasilla pata on tyhjennettävä kokonaan vedestä ! Jäätyessään vesi rikkoo padan sekä 
lämmönsiirtimen.

Muista noudattaa varovaisuutta pataa käytettäessä kuuman veden kanssa !   


