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TÕSTUKSE
HOOLDUSJUHEND

MEHHAANILISTE OSADE
HOOLDAMINE
Üks kord kuus

TÕSTUKSE
HOOLDUSJUHEND
Selleks, et teie uks laitmatult töötaks,
soovitame seda regulaarselt hooldada
vastavalt Standoori juhistele.
Automaatikaga varustatud uste puhul kehtivad lisaks
muud ülevaatus- ja hooldusprotseduurid. Need leiate
vastavate seadmete hooldusjuhenditest.
Tõstukse vale hooldamine või kasutamine võib olla ohtlik
ja põhjustada vigastusi.

☛ Kontrollige, kas trossid pole määrdunud, kulunud,
☛
☛

katkiste kiududega ega rebenenud.
Puhastage tihendid.
Kontrollige, kas sildid ja hoiatusmärgid on terved.

Iga kolme kuu tagant

UKSE PUHASTAMINE
☛ Peske ukseleht külma veega puhtaks (vajadusel lisage
vette autošampooni). Ärge kasutage kõrgsurvepesureid, sest see võib värvi pinda kahjustada.

☛ Õliplekid eemaldage ettevaatlikult petrooleumi või
tärpentiniga (kandke hoolt, et protseduuri ajal oleks
piisav ventilatsioon).

NB! Soola sisaldavad vedelikud korrodeerivad ukse
pinda.

HOIATUSED
Turvalisuse huvides pidage kinni järgmistest
reeglitest:

☛ Vedrud on suure pinge all, enne pöörete lisamist,
☛ Ust tohib paigaldada, hooldada või remontida

☛ Puhastage siinid.
☛ Õlitage rullikuid, hingesid ja vedrusid.
☛ Kontrollige polt- ja neetühendusi.

☛ Elektriliselt käitatavate uste hooldus- ja remonditööde

Üks kord aastas
☛ Korrektse ja turvalise töötamise tagamiseks soovitame
ukse iga-aastast ülevaatust sertiﬁtseeritud hooldusﬁrma poolt.

☛ Alumised kronsteinid, kuhu kinnituvad trossid, on
☛ Hoiduge eemale liikuvast uksest. Liikuv uks võib

seeritud hooldusﬁrma mehhaanik. Sama kehtib ka
alumise kronsteini või trossi ühenduste lahtivõtmise
kohta.

ﬁkseerida võll!

üksnes sertiﬁtseeritud hooldusﬁrma mehaanik!

tegemise ajaks lülitage toide kilbist välja.

☛ Vedrusid võib vahetada või pingutada ainult sertiﬁt-

Ettevaatust!

põhjustada vigastusi!

☛ Ust puldi abil kaugelt juhtides pidage ust alati silmas!

suure pinge all! Mingil juhul ei tohi neid pinge all
olevana lahti monteerida!

☛ Ärge püüdke uksi ise parandada, lahti võtta või

☛ Käsitsi ust liigutades kasutage ainult käepidemeid!

reguleerida! See võib olla ohtlik ja põhjustada
vigastusi.

☛ Hoidke sõrmed eemal paneelidest ja teistest ukse

☛ Kui ukse töös esineb tõrkeid, võtke ühendust toote

☛ Ukse remontimisel võib kasutada vaid ﬁrma Standoor
poolt heaks kiidetud originaalvaruosi.
Mitte-originaalvaruosade kasutamine muudab
Standoori garantii uksele kehtetuks.

liikuvatest osadest!

tarninud ﬁrma esindajaga.

☛ Uksi, mida avatakse ja suletakse rohkem kui
20 korda päevas, peab üle vaatama sagedamini.
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