METALLUKSE ÜLDINE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND, GARANTIITINGIMUSED
ÜLDNÕUDED
Metalluksed jagunevad kasutuskohtade järgi tuletõkkeusteks, profiilusteks, siseusteks ja välisusteks.
Iga uksetüübi pikk ekspluatatsiooni aeg eeldab tema õiget ja sihtotstarbelist kasutamist. Reeglina avatakse
uksed luku tuulekeele vabastamisega ukselingist. Juhul, kui ukselukk on eelnevalt võtmega suletud, tuleb see
võtmega avada. Kasutage ainult litsentseeritud võtme valmistaja võtmeid, vastasel juhul võite rikkuda luku
südamiku. Jälgi ukse sulgemisel, et sõrmed ei jääks ukse vahele. Õpetage lapsi ust ohutult sulgema.
Ukse avamisel ei tohi kasutada mehaanilisi esemeid, mis võivad kahjustada ukselehe ja lengi pinda. Pinnakatte
vigastamine põhjustab korrosiooni.
Ukse lahti hoidmiseks peab kasutama selleks ettenähtud uksepiirajat. Keelatud on asetada ukselehe ja lengi
vahele sulgemist takistavaid esemeid, millised võivad vigastada ukse hingi, sulgurit ja pinnakatet.
Tuletõkkeuks peab reeglina olema suletud asendis. Avatuna hoitavad tuletõkkeuksed peavad olema varustatud
automaatsete sulgemisseadmetega. Evakuatsiooni teel oleval tuletõkkeuksel peab olema sulgur, mis vastab
ukse kaalule. Tuletõkkeuste sulgumist ja sulgemisautomaatika korrasolekut peab regulaarselt kontrollima selleks
objektil määratud isik.
HOOLDUS
Metalluksi on soovitatav hooldada regulaarselt, mitte harvem kui iga nelja kuu tagant. Intensiivse kasutusega
kohtades ja aktiivse väliskeskkonna tingimustes on soovitatav hooldada mitte harvem kui kolme kuu möödudes.
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Kontrolli ukse riivide, lukkude ja sulgurite toimimist ukse sulgemisel ja avamisel. Vajadusel puhasta
riivide ja lukkude vastuste avad ja reguleeri sulguri käiku.
Puhasta ja määri lukkude ja riivide tööpinnad vedela lukuõliga või spetsiaalse luku aerosooliga.
Kontrolli lukkude, käepidemete, riivide ja sulgurite kruvide kinnipüsimist. Vajadusel pinguta.
Kontrolli uksehingede seisukorda ja määri tahke määrdega telgi ja laagreid. Määrimiseks kergita ust
hingedel 10...15 mm üles.
Kontrolli lengi ja ukselehe vahelisi pilusid, tihendite olemasolu ja toimimist. Vajadusel vaheta tihend.
Kontrolli elektriliste lukkude, vasturaudade ja uste lahtihoidmise mehhanismide töökorda uste avamisel
ja sulgemisel käsitsi ja juhtimislülitite abil.
Klaasiavaga metallustel kontrolli klaasi kinnitusliistude ja tihendite olukorda ning kinnitust.
Kontrolli metalluste värvipindade vigastuste olemasolu. Vajadusel tee värvipinna parandused.
Ukse värvipinna puhastamiseks ja hooldamiseks kasuta veega lahjendatavaid üldpuhastusvahendeid.
Keelatud on kasutada atsetooni, nitrolahustit ja bensiini analooge sisaldavaid lahusteid.

Hooldustööde tegemata jätmine kahjustab ukse töövõimet ning võib viia Temeko Metall OÜ poolt uksele
antud garantii katkemisele.
•

Juhul kui välisuksel kasutatakse uksesulgurit siis sulguri tööd võivad mõjutada sesoonsed temperatuuri
muutused. Sellisel juhul on võimalik reguleerida sulguri tööd tugevamaks või nõrgemaks. Taolised
reguleerimistööd ei kvalifitseeru garantiitööde alla ja on teostatavad Temeko Metall OÜ poolt
teenustööna.
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GARANTIITINGIMUSED
Temeko Metall OÜ annab oma toodetele kahe aasta pikkuse garantii võimalike konstruktsiooni- tootmis- ja
materjalivigade ilmnemise vastu ning komplekteeritavatele toodetele tehase poolse garantii. Garantiiperiood
algab kauba kätte saamise päevast. Garantii aluseks on ostu tõendav nõuetekohaselt vormistatud leping, arve
või ostutšekk, mis on liidetud antud metallukse üldise kasutus- ja hooldusjuhendiga. Garantiiajal lähtutakse
ostjale seadusega ettenähtud õigustest ja ainult käesolevas dokumendis toodud tingimustest ja kohustustest.
Garantiitingimuste kehtimine eeldab kõigi käesolevas dokumendis toodud tingimuste täitmist.
GARANTII SISU
• Garantii alla kuuluvad toote konstruktsiooni-, tootmise- ja materjalivead ning nendest vigadest tootele
endale põhjustatud kahjustused, millest on kirjalikult teavitatud Temeko Metall OÜ. Garantii katab
eelpool nimetatud vigade ja neist tootele põhjustatud kahjustuste parandamise kulud.
• Toote garantii alla kuuluvate vigade paranduse organiseerib ja teostab Temeko Metall OÜ.
GARANTII PIIRANGUD
• Garantii kehtib tingimusel, et toode paigaldatakse Temeko Metall OÜ poolt või vastavalt Temeko Metall
OÜ paigaldusjuhendile ja hooldatakse Temeko Metall OÜ “Metallukse üldine kasutus- ja hooldusjuhend,
garantiitingimused” kohaselt.
• Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi mille on põhjustanud tootele lisatud detailid, materjalid või osad,
mis ei ole kooskõlas Temeko Metall OÜ paigaldusjuhendiga ja/või Temeko Metall OÜ “Metallukse üldine
kasutus- ja hooldusjuhend, garantiitingimustega”.
• Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi, kui toode ei ole paigaldatud Temeko Metall OÜ poolt ning mis on
põhjustatud ebakorrektsest paigaldusest. Kui toode on ostetud koos paigaldusega kuulub garantii alla ka
paigaldustöö.
• Garantii ei hõlma rikkeid, mis on põhjustatud hoolimatust toote kasutamisest, toote kahjustamisest,
lõhkumisest, ettenägematutest asjaoludest (näiteks tulekahju).
• Garantii alla ei kuulu ka toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta toote sihipärast
kasutamist (näiteks pinnakatte kriimustused või tihendite kulumine).
• Ilma nõuetekohaselt vormistatud lepinguta, ostutšekita või arveta ja antud garantiitingimuste puudumisel
garantii ei kehti.
TEGEVUS VEA ILMNEMISEL
Kui olete avastanud tootel vea garantiiperioodi jooksul, toimige alljärgnevalt:
• Veenduge, et olete täitnud kõik käesolevas dokumendis toodud juhised ja tingimused ning kontrollige
garantii kehtivuseks vajalike dokumentide olemasolu.
• Saatke vastavasisuline kirjalik teade Temeko Metall OÜ. Võimalusel lisage juurde toote veast pilt
e-mailile info@temeko.ee.
• Temeko Metall OÜ kohustub saatma kompetentse töötaja Teie toodet kontrollima esimesel võimalusel,
kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates vastavasisulise kirjaliku teate saamisest.
• Esitage Temeko Metall OÜ esindajale ostu tõendav dokument.
• Temeko Metall OÜ esindaja veendub vea olemasolus ja võimalusel selgitab ka vea tekkimise põhjuse
ning koostab vastavasisulise objekti ülevaatamise protokolli.
• Juhul kui rikkele ei rakendu garantii, on kirjaliku teate saatja kohustatud tasuma nii väljakutse kulud ja
võimalikud parendustöö kulud vastavalt Temeko Metall OÜ poolt esitatud arvele. Lahkarvamuste
tekkimisel lahendatakse juhtum seadusega ettenähtud korras.
• Garantiitöid teostatakse tavalisel tööajal, tööpäevadel 09:00 – 17:00. Temeko Metall OÜ on õigus
väljaspool tööaega teostatud garantiitööde eest nõuda lisatasu.

TEMEKO METALL OÜ

Tel:

Reg. nr. 11810771

E-post: info@temeko.ee

Hoiu 7a, 76401 LAAGRI

www.temeko.ee

Eesti Vabariik
Metalluste üldine kasutus ja hooldusjuhend

+372 6 541 520

