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MÖKKISUIHKUN KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA 
TURVALLISUUSOHJEET
Onnittelumme erinomaisesta päätöksestänne hankkia Mökkisuihku. Se toimii 
parhaiten ja palvelee teitä pitkään, kun sitä käytetään ja huolletaan tässä ohjeessa 
esitetyllä tavalla. Lue ohje huolellisesti ennen kuin aloitat mökkisuihkun asennuksen tai 
käyttämisen. Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.

Ohjeen eri osioista on saatavissa selkeät, lyhyet video-ohjeet Internet-sivuiltamme 
www.mökkisuihku.fi. Video-ohjeet helpottavat laitteen purkamista pakkauksestaan, 
asentamista ja käyttöä, mutta eivät korvaa tämän käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeen 
lukemista.

Valmistajan yhteystiedot:
IdeaLux Oy 
Erkintie 18, 40930 Kinkomaa 
Y-tunnus: 2601770-8

Rekisteröi Mökkisuihkusi osoitteessa www.mökkisuihku.fi
Rekisteröidessäsi Mökkisuihkusi Internet-sivuillamme ja varmistaessasi lukeneesi 
huolellisesti ja ymmärtäneesi tämän käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeen, saat yhden 
(1) vuoden lisää takuuaikaa ostohetkestä laskettuna. Rekisteröimättömällä tuotteella 
on yhden (1) vuoden takuu. Rekisteröitymällä varmistat myös, että saat kaikki uudet 
Mökkisuihkua koskevat tiedot sähköpostiisi.

Internet-sivujemme kautta voit lähettää myös palautetta. Otamme iloiten vastaan 
parannusehdotuksia, kehitysideoita ja tietoja mahdollisista puutteista.
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TURVALLISUUSOHJEET

TURVALLISUUSOHJEET
Tutustu huolella turvallisuusohjeisiin ennen Mökkisuihkun asentamista ja käyttämistä. 

VAROITUKSET SUIHKUKÄYTÖSSÄ
Käyttäessäsi Mökkisuihkua sinun on ehdottomasti toimittava varoituksissa määrätyllä 
tavalla. Varoitusten toimintaohjeiden huomioimatta jättäminen altistaa sinut tai suihkun 
muut käyttäjät palovammojen riskille. Veden juominen altistaa sinut terveysriskeille, 
joita puhdistamattoman, epäpuhtaan veden juominen aiheuttaa.

1) PIDÄ ALLAS TYHJÄNÄ
Käytön jälkeen tyhjennä aina Mökkisuihkun vesiallas, jotta vettä ei jää altaaseen 
kuumenemaan tai jopa kiehumaan. Jos vettä jätetään altaaseen, veden sekoitussuhde 
muuttuu ja seuraavassa suihkussa on palovamman vaara.

Varoitustarran altaan reunoissa on tarkoitus muistuttaa sinua pitämään allas tyhjänä.

 
 

2) TARKISTA AINA VEDEN LÄMPÖTILA ENNEN SEN PUMPPAAMISTA 
ALTAASEEN
Pumppaamalla altaaseen vain sopivan lämpöistä vettä ja pitämällä kohdan 1. 
mukaisesti altaan tyhjänä varmistat, ettei suihkusuuttimesta tai hanasta valu tai roisku 
koskaan pelkästään kiehuvaa tai kuumaa vettä. Toisin toimittaessa palovamman vaara.

3) ÄLÄ JUO LAITTEELLA PUMPATTUA VETTÄ
Mökkisuihkua ei ole tarkoitettu juomaveden puhdistamiseen.

4) VARO KUUMENEVIA METALLIPINTOJA
Mökkisuihkun ulkokuorta ja kaikkia kahvoja tulee varoa. Pinnat voivat kuumentua, joka 
voi aiheuttaa palovamman vaaran.

5) VAROITA LAPSIA, LIIKUNTARAJOITTEISIA JA SAIRAITA
Pienten lasten, liikuntarajoitteisten ja sairaiden ihmisten ei ole suositeltavaa käyttää 
Mökkisuihkua yksin. Sen hallinta- ja turvalaitteet ovat lähtökohtaisesti pienten lasten 
ulottumattomissa.

6) ÄLÄ KÄYTÄ MÖKKISUIHKUA PÄIHTYNEENÄ
Laitteen käyttäminen edellyttää varovaisuutta ja säätölaitteiden hallintaa.
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ASENNUSVAIHEESSA HUOMIOITAVAA
ETÄISYYDET POLTTAVIIN TAI KUUMIIN ESINEISIIN
Mökkisuihku on aina asennettava turvallisen käyttöetäisyyden päähän esimerkiksi 
kiukaasta ja padasta. Suositeltava, käyttöturvallinen ala on vähintään yksi (1) neliömetri 
(m2). Mökkisuihkun asentaminen liian lähelle kuumia tai polttavia esineistä aiheuttaa 
Mökkisuihkun ulkopuolisen laitteen aiheuttaman palovamman vaaran.

HUOM! SAUNASUIHKU EI SISÄLLÄ KYLMÄN JA KUUMAN VEDEN 
LÄHTEITÄ ESIMERKIKSI KYLMÄVESIASTIAA JA/TAI VESIJOHTOA JÄRVEEN 
EIKÄ PATAA VEDEN KUUMENTAMISEEN.

IMULETKU EI SAA OSUA PATAAN TAI  KIUKAASEEN
Imuletku on asennettava siten, ettei se pääse koskettamaan kiukaan tai padan kuumaa 
ulkopintaa. Letku on suunniteltu kestämään ainoastaan kiehuvan veden lämmön sen 
sisällä.

Tulipalovaara! 
Imuletku voi palaa tai sulaa osuessaan pataan tai kiukaaseen.

Oikein asennettuna ja käytettynä Mökkisuihku parantaa 
mökillä kylpemisen turvallisuutta merkittävästi.

TURVALLISUUSOHJEET
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ASENNUSOHJEET

PAKKAUKSEN PURKAMINEN
• Aseta paketti makaamaan pöydälle tai muulle tasaiselle pinnalle poikittain

• Avaa paketti paketin pidemmältä sivulta

• Nostele paketin reunoille erillispakatut letkupaketit ulos paketista

• Nosta suihkuallas pois. Varo pudottamasta altaan sisällä olevaa erillispakattua 
suihkusuutinta

• Nosta suihkurunko kokonaan ulos pakkauksesta

• Ota talteen erillistarvikepussi ja asennussapluuna

• Järjestele osat kokoonpanoa varten pöydälle tai tasolle järjestykseen ja tarkista 
osaluettelosta, että kaikki osat ovat toimituksessa mukana

www.mökkisuihku.fi

OSALUETTELO
• Ohjekirja

• Suihkurunko

• Suihkuallas

• Suihkusuutin

• Asennuspahvi

• 1 kpl 3m letku, jossa viistetty pää valmiina

• Erillistarvikepussi: 4kpl m6 uzid tiiviste, 4kpl m6*10 pultti, 1kpl halk.60mm 
kiristyslevy, 1kpl 1” kiristysmutteri, 1kpl veden kääntöhattu, 4kpl 4*30 suihkurunko 
ruuveja, 2kpl 10*60 pumppurungon täkkipultteja ja niiden rikat, 2kpl mustia 
peitelevyjä sekä suihkusuuttimen kiinnityslaippa ja siihen O-renkaita 2 kpl molemmin 
puolin allasta.
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KOKOONPANO
Ohjeet saatavissa myös lyhyenä video-ohjeena Internet-osoitteestamme:  
www.mökkisuihku.fi

HUOM! Mökkisuihku ei sisällä sen kokoamiseen, asennukseen ja kiinnittämiseen 
tarvittavia työkaluja. Laitteen kokoonpano on saattanut muuttua hieman videoilla 
esitetyistä tavoista. 

Tarvittavat työkalut:
7, 10, 17 mm hylsyt, jatkovarsi, räikkäväännin, iso jakoavain (aukeama min. 42 mm), 12 
mm kuusiokoloavain, ristipäämeisseli, kynä

Mökkisuihkun kokoonpano tapahtuu seuraavasti:
1)  Aseta suihkurunko tukevasti pystyyn seinää vasten
• Varo alapäässä olevia putkien lähtöjä
• Suojaa lattia esim. pyyhkeellä

2)  Aseta suihkuallas suihkurungon yläpäänhän siten, että nousuputki tulee altaan 
suurimman reiän läpi
• Nousuputkeen on valmiiksi liimattu oikeaan korkeuteen tukilevy, jota vasten altaan 

pohja asetetaan. Tarkista että tukilevyssä on O-rengas paikallaan.
• Kiinnitä neljä m6*10 pulttia, sekä aseta m6 uzidit kuvan mukaisesti (Uzid on pieni 

rikka, jonka sisällä on tiiviste-elementti)
• Uzid laitetaan pulttiin ja pultit kiristetään altaan pohjan läpi runko-osassa oleviin 

valmiisiin kierre-elementteihin riittävällä voimalla veden pitävyyden saavuttamiseksi

3)  Laita 60mm kiristyslevy nousuputken päältä siten, että se laskeutuu altaan pohjalle

4)  Kiristä 1” kiristysmutteria siten, että altaan, kiristyslevyn ja kiristysmutterin liitoksesta 
tulee vedenpitävä

5)  Kiristä vedenkääntö hattu nousuputken päähän tarvittavaan tiukkuuteen. Tarkoitus 
on pakottaa vesi kulkemaan suoraan kohti altaan pohjaa pumppauksen aikana

6)  Asenna toinen o-renkaista läpivientiliittimen juureen ja aseta liitin altaan kärjessä 
olevaan reikään. Asenna toinen o-rengas altaan toiselle puolelle liittimeen ja kierrä 
suihkusuutin käsin liittimen kierteille

7)  Pidä samanaikaisesti altaan yläpuolelta 12 mm kuusiokoloavaimella liitintä 
paikoillaan ja kiristä altaan alapuolelta suihkusuutinta kädellä sopivaan tiukkuuteen.

Sopiva tiukkuus on saavutettu, kun altaan molemmilla puolilla olevat o-renkaat ovat 
vedenpitäviä. Huomioitavaa on, että suihkusuuttimen kaikki kierteet on muovia, jotka 
eivät kestä liiallista voiman käyttöä.

Mökkisuihku on saatettu asennuskuntoon.

ASENNUSOHJEET
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Testaa vedenpitävyys kaatamalla allas täyteen vettä Mökkisuihkun 
ollessa pystyasennossa
• Sulje suihkusuuttimen venttiili
• Jos allas ei ala tyhjenemään 5 minuutissa, allas ei vuoda 

ASENNUSPAPERIN KÄYTTÄMINEN
Ohjeet saatavissa myös lyhyenä video-ohjeena Internet-osoitteestamme:  
www.mökkisuihku.fi

Mökkisuihkun toimitukseen kuuluu suihkun fyysisien ulkomittojen mukainen 
asennuspaperi (toimituksessa suihkualtaan alla). Tällä asennusmallilla on useita eri 
käyttötarkoituksia:

1)  Mökkisuihkun asennuspaikan etsiminen
• Mökkisuihkun kanssa saman kokoista asennuspahvia voidaan käyttää Mökkisuihkun 

mallina etsittäessä sille paikkaa pesutilasta

2)  Suihkun runkoruuvien (4x30, 4kpl) paikan etsiminen
• Asennuspahvia käyttäen voidaan valita sopivimmat paikat neljälle ruuville
• Kohdat merkitään pahvin läpi kynällä/piikillä seinään

3)  Suihkun pumpun runkotäkkipulttien (10x60, 2kpl) sijoittaminen
• Merkitse runkotäkkipulttien kohta pahvin läpi kynällä/piikillä seinään
• Pumpun runkotäkkipulttien sopivuus seinään on tarkastettava
• Toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet ainoastaan puuseinää varten
• Tiloihin, joissa on vesieristys seinillä, kiinnityksessä on sovellettava 

rakennusmääräyksiä tapauskohtaisesti, jotta kiinnityksestä ei aiheudu mitään 
vahinkoa seinämateriaaleille.

VAROITUS! Älä tee reikiä saunasi tai kylpyhuoneesi tai muun Mökkisuihkun 
sijoituspaikan kosteuseristyksiin kiinnittäessäsi Mökkisuihkua seinälle.

4)  Suihkusuuttimen todellisen sijainnin osoittaminen
• Suuttimesta on kuva asennusmallissa, joka havainnollistaa mihin korkeuteen suutin 

todellisuudessa jää
• Suihkun asennuskorkeuden määrittäminen 

SUIHKUN ASENTAMINEN SEINÄLLE
Merkittyäsi Mökkisuihkun paikan ja kiinnityskohdat seinään asennusmallia 
hyväksikäyttäen, nosta pahvi syrjään ja ruuvaa 4 kpl runkoruuveja kynällä/piikillä 
tekemiisi merkkipisteisiin.

Ruuvien kannat tulee jäädä noin 2 mm irti seinästä, jolloin suihkun runkopelti mahtuu 
seinän ja ruuvin kannan väliin.

ASENNUSOHJEET
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Ohjeen mukaisesti koottu Mökkisuihku voidaan nostaa suoraan runkoruuvien (4x30, 
4kpl) varaan seinälle.

Mökkisuihkun paikalleen nostamiseen tarvittava ”ylimääräinen” tila on huomioitu 
asennusmallissa.
• Suihkun peltirungossa on ns. avainvälireiät, jotka ovat päärynänmuotoiset
• Nostaessasi suihkua seinälle runkoruuvien varaan, aseta ruuvien kannat 

päärynänmuotoisten reikien laajempaan osaan
• Laske suihkua vähän alaspäin, jolloin se lukittuu reikien kapeaan kärkeen kiinni

Ruuvaa pumpun täkkirunkopultit (10x60) rikkoineen huolellisesti ja riittävän tiukasti 
suihkun ulkokuoressa olevien 30mm aukkojen kautta pumpussa olevien reikien läpi 
seinään kiinni.

• Jos täkkipultit putoavat suihkurungon sisään, ne saadaan pois ainoastaan nostamalla 
suihku seinältä

Paina mustat peitetulpat peukalolla suihkurungon aukkoihin kiinni.

> Mökkisuihku on asennettu paikoilleen käyttöä varten.

IMULETKUN ASENTAMINEN
Imuletkun asentamiseen ei voida antaa yksiselitteisiä ohjeita, koska erilaisia 
peseytymistiloja on runsaasti.

Imuletkussa on vinot päät, jottei letku imeydy tahattomasti vesiastian pohjaan kiinni.

TÄRKEÄÄ! Varmista, ettei letku imeydy vesiastioiden pohjaan jolloin vedensaanti 
estyy.

Letku on mahdollista viedä seinien vierustoja pitkin ja oven yli tai putkimiehellä voi 
teetättää imuputken seinälle.

Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavaa:
• Vesipisteeltä tulevassa letkussa on vesi varastoituneena, kun suihkulla on kerran 

imenyt vettä. Vesi ei pääse itsestään pois letkuista.

• Kaatoihin ja letkun tyhjentämisen helppouteen on syytä kiinnittää huomiota. Letku 
kiinnitetään suihkuun liitoksella, jonka saa helposti auki. Jos letkun molemmat päät 
saadaan helposti irti, letkun tyhjennys on mahdollisimman helppoa

TÄRKEÄÄ! Imuletkujen sisähalkaisijaa ei saa pienentää 25 mm:ä pienemmäksi.
• Pienennys aiheuttaisi rasitusta pumpulle ja pumppaaminen muuttuisi raskaammaksi. 

Tällainen toiminta vaurioittaa pumppua.
• Pumppua ei korvata takuuseen, jos imuletkujen sisähalkaisijaa on letkujen miltään 

osalta kavennettu

TÄRKEÄÄ! Imuletku ei saa litistyä.

ASENNUSOHJEET



9

Asennus:
1)  Ota muovikääreet pois letkun ympäriltä
2)  Taivuttele käsin letkusta mutkia suoriksi
3)  Irroita liittimet toisistaan nostamalla kromin värisiä kahvoja ylöspäin. Pyöritä käsin 
uros-liitin Mökkisuihkun alapäässä olevaan kierteeseen kiinni ja kiristä riittäävään 
tiukkuuteen. Kierteessä on valmiina tiivistenauha, joten liitokseksesta tulee tiivis.
4) Vie parhaaksi katsomallasi tavalla letku vesipisteeseen.
• Kun letku on viety vesipisteeseen, voidaan ylimääräinen osuus katkaista pois 

tarvittaessa.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA
• Meri-ilmasto saattaa vaikuttaa suihkun metallipintoihin syövyttävästi.  

Merivesi ruostuttaa suihkun hetkessä
• Älä käytä merivettä tai klooripitoista vettä
• Takuu ei korvaa meriveden tai klooripitoisen veden Mökkisuihkulle aiheuttamia 

vahinkoja eikä meri-ilmaston aiheuttamaa syöpymistä
• Tuotteen sijoittamisessa on otettava huomioon myös pesuveden esteetön 

poistuminen

Mökkisuihkun suihkusuuttimen tukkeutuessa suutin voidaan irrottaa ja avata 
puhdistusta varten. Suuttimen takaisin kiinni laittamisessa tulee huomioida ulkokehällä 
olevan o-renkaan asettuminen kunnolla. Tärkeä huomio on, että kiinnitys ruuvien 
kierteet ovat muovissa ja näin ollen kiristäminen pitää tehdä tasaisesti ja välttäen 
liiallista voiman käyttöä. Oikein toimittuna suutin voidaan avata ja sulkea useita kertoja.

Tuote on suunniteltu kestämään 100 celsius asteen lämpötilan ollessaan sijoitettuna 
saunahuoneeseen. Takuu ei kata äärimmäisistä lämpötiloista johtuvia rikkoontumisia. 
Joissakin tapauksissa suositellaan tuotteen asentamista viileämpään tilaan.

Suosittelemme öljyn/rasvan käyttämistä kierteissä, jotta kierteiden kiinni 
leikkautuminen estyy.

Jos suihkua ei käytetä pitkään aikaan, letku tulee irrottaa suihkusta

• Irrota letku kääntämällä molemmat kromin väriset kahvat ylöspäin 

Mökkisuihku tulee tyhjentää vedestä jäätymisen estämiseksi

• Irrota letku suihkun rungosta, vesipisteestä ja varmista letkun olevan tyhjä
• Pumppaa n. 10 sekuntia liikuttamalla pumpun kahvaa edestakaisin
• Suihkusuuttimenventtiili (suuttimen keskellä oleva tappi) tulee vetää alas asentoon, 

jotta vesi pääsee tyhjenemään altaasta ja suuttimesta
• Näiden toimenpiteiden jälkeen Mökkisuihku voidaan turvallisesti jättää odottamaan 

seuraavaa käyttökertaa

Takuu ei korvaa jäätymisen aiheuttamia vahinkoja, jos edellä neuvottuja toimenpiteitä 
ei ole tehty.

ASENNUSOHJEET
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MÖKKISUIHKUN KÄYTTÖTAVAT
Käyttötavoista on katsottavissa myös lyhyt video-ohje Internet-osoitteestamme:  
www.mökkisuihku.fi

1) Mökkisuihku on ilman painevettä ja sähköä toimiva suihku
Toimintaperiaate:

• 1) Etukäteen sopivan lämpöiseksi sekoitettu vesi pumpataan (perustuu 
käsikäyttöiseen kalvopainepumppuun) laitteen ulkopuolisesta vesilähteestä 
suihkualtaaseen

• 2) veden lämpötilan säätäminen on omalla vastuulla niin, että pumpattava veden 
lämpötila on tarkastettu ennen pumppaamista.

• 3) sopivan lämpöiseksi sekoitettu ja säädetty vesi lasketaan painovoimaisesti 
suihkusuuttimen kautta alas peseytymistarkoitusta varten

KÄYTTÖOHJEET
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KÄYTTÖOHJEET

MÖKKISUIHKUN KÄYTTÖ SUIHKUNA
Ohjeet saatavissa myös lyhyenä video-ohjeena Internet-osoitteestamme:  
www.mökkisuihku.fi

1. Aloita pumppaus

Kun pumpun kahvaa (a) liikutetaan edestakaisin, pumppu lähtee imemään vettä

 vesipisteestä.

2. Täytä allas ja nauti suihkusta

Altaan täytyttyä nauti suihkusta vetämällä alaspäin ja samalla kevyesti pyöräyttämällä

suuttimen keskellä olevasta (f) venttiilintapista

Älä jätä vettä altaaseen. Altaaseen jäänyt vesi kuumenee itsestään eli pidä allas 
tyhjänä.

Mökkisuihkussa käytettävää vettä ei saa juoda.

Laitteen pitkäaikainen käyttö luo kokemusperäisen tiedon altaan täyttymisestä. 
Altaan täyttymistä voi kokeilla tarvittaessa altaan reunan yli sormilla. Altaan 
täyttymisestä kertoo myös pieni ääni, jonka aiheuttaa veden pinnan nousu 
vedenkääntö hatun kanssa samaan korkeuteen.

Pumppaa vettä vain se määrä, jonka arvioit kerralla käytettäväksi. Näin säästät 
vettä, sillä allas pitää laskea aina tyhjäksi.
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