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ASENNUS-  JA  KÄYTTÖHJEET

A) Aluslevyt on tarkoitettu jätevesikaivon ulkopuolelle kannen ja 
mutterin väliin (aluslevyt 4kpl). 
B) Mutterit on tarkoitettu jätevesikaivon ulkopuolelle aluslevyjen 
päälle (mutterit 4kpl). 
C) Pultteja on kahta eri mittaa. Pidemmät pultit tulevat laitteen 
korkeammalle puolelle (puolelle jossa laitteen tarra on) ja lyhyemmät 
matalammalle puolelle. (pultit 2kpl 60mm & 2kpl 70mm) 
D) Nippusiteillä kiristetään sensorin johto oikeaan mittaan (2kpl) 
E) Valvontalaite 

Ota tässä vaiheessa laitteen ID-numero talteen, tarvitset sitä 
laitteen aktivoinnissa. ID-numero on laitteen sivussa olevassa 
tarrassa (merkattu kuvaan). Aktivoinnin yhteydessä syötä laitteen 
ID-numero. Eli tässä laitteessa se olisi: 002EF257.
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1) Nosta jätevesikaivon kansi pois. Aseta mittauslaite silmämääräisesti kannen 
keskelle. Poraa 4mm paksuisella poran terällä reiät kanteen. 
Voit käyttää laitetta ”sapluunana” jotta reiät tulevat oikeisiin kohtiin.

2) Kun olet porannut reiät kanteen aseta laite reikien kohdalle ja kiinnitä 
pultit laitteen reikiin. Pidemmät pultit tulevat laitteen paksummalle 
puolelle ja lyhyemmät puolestaan ohuemmalle puolelle. Tässä kuvassa 
yläreunaan on laitettu pidemmät pultit ja kuvan alareunan puolelle 
lyhyemmät.
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4) Oikea asennuskorkeus on tärkeä jotta täyttymisilmoitukset tulevat sinulle 
oikeaan aikaan. Yllä olevassa kuvassa on tarkempi ohjeistus sensorin 
oikeaoppiseen asennukseen. 

HUOM!  

- Sensori ei saa koskaan olla tulovesiputken alapuolella, jos lokakaivosi 
tulovesiputken sijoittelu poikkeaa huomattavasti ylläolevasta kuvasta, soita meille 
numeroon: 010 406 5780 
- Mittauslaitteen sensori ei saa koskaan olla upotettuna veteen.

Mikäli laite asennetaan kaivon kylkeen (esim. betonikaivot) käytä kuvan 
pantoja asennuksessa. Kiinnitä laite kahdella ohuella pultilla kiinni pantaan 
siten, että pannan taakse tulee aluslevy ja mutteri. Pakkauksessa tulee 
mukana kaksi paksua ruuvia, näillä laite kiinnitetään pannasta kaivon 
seinämään. Noudata asennuksessa muuten kuvan 4 ohjeita.
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5) Kun olet mitannut etäisyyden kannesta asennuskorkeuteen, niin kääri 
ylimääräinen sensorin johto kuvan mukaisesti ja kiristä johto pakkauksen 
mukana tulleilla nippusiteillä tiukasti kiinni. 
Varmista vielä mittaamalla, että sensorin etäisyys kannesta on nyt sama 
kuin aiemmin mittaamasi asennuskorkeus. 

6) Kun olet lyhentänyt nippusiteitä käyttäen sensorin johdon oikeaan mittaan niin varmista 
vielä että sensori osoittaa suoraan alaspäin ennen kannen laskemista paikoilleen. Tämän 
jälkeen laite on asennettu ja voit suorittaa laitteen aktivoinnin verkkosivuillamme.
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8) Kun laite on asennettu paikalleen, mene osoitteeseen: www.jokuiotsolutions.com/taloturva-
aktivointisivu/  Klikkaa etusivulta kohtaa: Täytä lomake. 

Kun avaat aktivointisivun niin sinulta kysytään laitteen ID-numeroa. Laitteen ID-numero löytyy 
tarrasta laitteen sivulta (katso asennusohjeiden ensimmäinen sivu).  
 
Syötä Laitteen ID-numero (katso asennusohjeiden ensimmäinen sivu) ja täytä tämän jälkeen 
kenttiin tiedot. Kun olet syöttänyt tiedot ja klikannut ”LÄHETÄ AKTIVOINTITIEDOT” niin aktivointi 
on suoritettu ja mittauslaite aloittaa säiliön valvonnan vuorokauden kuluessa. 

Asennus ja aktivointi on nyt suoritettu ja saat tulevaisuudessa sekä sähköposti- että tekstiviesti-
ilmoituksen kaivon ollessa tyhjennyksen tarpeessa. Ilmoitukset välitetään aktivoinnissa 
määritettyihin yhteystietoihin. 
 
Voit myös soittaa mikäli sinulla on kysyttävää: 010 406 5780.
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