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Kasutus- ja hooldusjuhend - Tuletõkke liuguksele
Hea klient,
Täname, et ostsite meie tuletõkke liugukse. Loodame, et olete rahul Kinema tuletõkke liugukse kvaliteedi ja selle
funktsioonidega. Enne tuletõkke liugukse kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige etteantud
juhiseid. Tuletõkke liugukse valesti kasutamine ja kasutusjuhendi mitte järgimine võib põhjustada ohtlikke
olukordi. Kinema OÜ ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud tuletõkke liugukse kasutus- ja hooldusnõuete
eiramisest.

GARANTIITINGIMUSED
Garantii kehtib:
OÜ Kinema poolt tarnitud tuletõkke liuguksele kehtivad Kinema OÜ poolt kehtestatud üldised garantiitingimused
(vt. www.kinema.eu/garantiitingimused).
Kui tuletõkke liuguksele ei ole paigaldatud Kinema OÜ poolt, siis kehtib garantii ainult tuletõkke liugukse
materjalide osas. Tuletõkke liugukse paigaldusele annab garantii ukse paigaldaja/paigaldanud ettevõte.
Kinema OÜ poolt antud garantii kehtib ainult juhul kui:
 uksele on teostatud regulaarset hooldust vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile Kinema OÜ poolt
 ust on käsitletud ja kasutatud vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile
 uksele ei ole tekitatud mehhaanilisi vigastusi
 ukse osasid ei ole üle värvitud või allutatud kemikaalide mõjule
 uksele ei ole kinnitatud lisaraskusi või lisavarustust ilma Kinema OÜ-ga kooskõlastamata

OHUTUSNÕUDED
Ainult "Tehnikul" on lubatud paigaldada, demonteerida, remontida ja läbi viia hooldust.
Hoiduge liikuvast tuletõkke liuguksest eemale. Tuletõkke liugukse ebaprofessionaalsel
käsitlemisel võib tekkida vigastuste ja varalise kahju oht.
Tuletõkke lükandukse liikumist ei tohi kuidagi takistada, ukse sujuv ja kokkupõrkevaba
liikumine peab olema tagatud.
Kontrollige, et kõrvalised esemed ei takistaks ukse liikumist.
Tuletõkke liuguks on mõeldud hoone tuletõkke sektsioonide eraldamiseks. Ärge kasutage
seda selleks mitte ettenähtud otstarbel.
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ÜLDHOIATUSED
Käesolev kasutusjuhend sisaldab infot toote kasutuseesmärgi, tööpõhimõtete, kasutustingimuste, hoolduse ja
garantii kohta. Kasutusjuhendiga peavad tutvuma ja sellest aru saama tuletõkke liugust kasutava ettevõtte töötajad,
kellel võib tootega kokkupuude olla.
Kõik uksed peavad pidevalt kasutamiseks valmis olema. Uksepaneeli blokeerimine või mistahes asja jätmine
ukseavasse ukse avamisel on rangelt keelatud.
Uks sulgub, kui hoone tulekahjukeskus edastab signaali ukse elektromagnetilisele kontaktile, mis ust avatud asendis
hoiab. Samuti sulgub uks selle elektrilise hoidja toiteallika rikke korral.
Kui uks on suletud, siis saab seda käsitsi taasavada. Kui hoidja elektromagnet on sisse lülitatud, siis jääb uks täielikult
avatud asendisse.
Uks täieliku töökindluse tagamiseks on vajalik teostada korrapäraseid, vähemalt iga kuue kuu tagant toimuvaid
hooldusülevaatusi. Vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.
Kui teil on ukse töövõime suhtes kahtlusi, siis võtke kohe ühendust OÜ Kinema'ga.

Ärge minge liikuva liugukse vahelt läbi. Oodake kuni see on täielikult
sulgunud.

Ärge seiske liugukse liikumisalas.

Ärge püüdke liugust sulgeda käsitsi ilma seda eelnevalt vabastamata
automaatrežiimist

Tuletõkke liuguks on mõeldud paigaldamiseks üksnes siseruumidesse

Trosside külge kinnitatud komponendid on äärmiselt suure pinge all.
Neid ei tohi parandada ega demonteerida mittekvalifitseeritud isikud.

Kinema OÜ jätab endale õiguse teha etteteatamata muudatusi käesolevas juhendis ja toote konstruktsioonis/komplektsuses
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Liugukse normaalasend on avatud. Uks on lükatud täielikult avatud asendisse. Kontrollkarpi ühendatud 24V
toitepinge hoiab elektromagnetit lukustatuna ning uks ei sulgu. Tuletõrje keskseadmest tuleva signaali peale
vabastub elektromagnet ning uks liigub tasakaalustusmehhanismi mõjul kinnisesse asendisse. Liuguks sulgub ka
toitepinge kadumisel. Toitepinge olemasolul ei ole võimalik ust mehaaniliselt sulgeda. Kui tekib vajadus ust sulgeda,
või avatud asendisse fikseerida, vajutage ukse kõrval olevale vabastusnupule. Nupuvajutus vabastab elektromagneti
ning uks sulgub.
Standardis on uks ilma vabastusnuputa. Soovi korral on see võimalik juurde tellida.
NB! Tuletõkke liuguks on vaja alati fikseerida lõplikus lahtioleku asendis. Süsteemi tasakaalustusmehhanism on
reguleeritud töötama ainult täielikult avatud asendist. Kui te fikseerite liugukse vahepealses või mitte täielikult avatud
asendis, ei pruugi uks tuletõrje häire korral korrektselt sulguda.
Peale lukustusnupule vajutamist on võimalik ust liigutada ainult avanemise suunas. Ärge kunagi proovige peale
musta fikseerimisnupu vajutamist liigutada ust jõuga sulgumise suunas.
Uks on projekteeritud tulekaitseks tavakasutustingimuste korral. Uks on avatud ja sulgub vaid suitsuandurite
juhtseadmest või tulekahjunupu (purustatav klaaskast) vajutamisel laekuva signaali põhjal. Eritingimustel
(näiteks öösel vaheseinana kasutamiseks) võib ust avada-sulgeda käsitsi, vabastades elektrilise hoidja. Kuid
ukse päevane kasutustsüklite arv ei tohi olla suurem kui üks. Kui ukse kasutustsüklite arv peab olema suurem,
siis on vajalik ukse avamist abistava elektromehaanilise seadme kasutamine.

Hoiatus: ust ei tohi mitte mingil juhul kasutada tavapärase sissepääsuuksena.

HOOLDUS JA KONTROLL
Tuletõkke liugukse regulaarne kontroll
Tuletõkke liugust peab regulaarselt kontrollima. Kontrolli võib teostada tuletõkke liugukse "Kasutaja" iseseisvalt.
“Kasutaja” all mõistetakse isikut, kes kasutab tuletõkke liugust tavatingimustes. “Kasutaja” peab olema teadlik
kõikidest ohutusnõuetest, mis on kasutusjuhendis kirjas. ”Kasutajal” ei ole lubatud teha tuletõkke liuguksele
modifikatsioone ega parandustöid.
Kui avastasite rikke või kahtlete milleski, võtke ühendust OÜ Kinema'ga.
Teie enda ohutuse huvides ja selleks, et tuletõkke liuguks kestaks kaua, sõlmige hooldusleping OÜ Kinema'ga.
Selleks, et tuletõkke liuguks korralikult töötaks, tuleb hoida tuletõkke liugukse ümbrus puhas.

Tuletõkke liugukse puhastamine
Pindade puhastamiseks kasutatakse tavalisi majapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid. Abrasiivsete
puhastamisvahendite ja agressiivsete ainete või lahustite kasutamine ei ole lubatud.

Kinema OÜ jätab endale õiguse teha etteteatamata muudatusi käesolevas juhendis ja toote konstruktsioonis/komplektsuses
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Tuletõkke liugukse regulaarhooldus
Regulaarhooldus on tegevus, mis on kirjeldatud tuletõkke liugukse tootja poolt ja mille eest tasub tuletõkke
liugukse kasutaja. Neid hooldusintervalle tuleb järgida ning teostada ettenähtud aja tagant, et tagada
tuletõkke liugukse probleemivaba liikumine ja ohutus. Tuletõkke liugukse hooldust tegeva "Tehniku" ja
"Kasutaja" kokkuleppel on vajadusel võimalik pikendada hooldustööde nimekirja. Seda nimekirja tohib
koostada ainult kvalifitseeritud ja koolitatud isik (Tehnik).
“Tehniku” all mõistetakse isikut, kes on tehniline ekspert. “Tehnik” on määratud ja heakskiidetud OÜ Kinema poolt.
“Tehnikul” on õigus läbi viia mehaanilisi-, elektrilisi-, remondi- ja hooldustöid.
Tuletõkke liugukse garantiiperioodil teostatakse tööd garantii korras ainult juhul, kui kõik ettenähtud hooldustööd on
teostatud „Tehniku“ poolt. Juhul kui klient on keeldunud hooldustöödest, siis garantii katkeb.
Esmane regulaarhooldus teostatakse 3 kuud peale paigaldust, edaspidi iga 6 kuu tagant OÜ Kinema "Tehniku"
poolt

Periood

Juhikute veereosade, laagrite määrimine

3 kuud / 6 kuud

Külgprofiilide kontroll

3 kuud / 6 kuud

Ülemiste profiilide kontroll

3 kuud / 6 kuud

Alumise tihendi kontroll

3 kuud / 6 kuud

Trossi seisundi kontroll

3 kuud / 6 kuud

Sulgumissüsteemi funktsioneerimise kontroll

3 kuud / 6 kuud

Termotihendi kontroll

3 kuud / 6 kuud

Automaatsulgumismehhanismi kontroll

3 kuud / 6 kuud

Kinnitusprofiilide kontroll

3 kuud / 6 kuud

Elektriseadmete kontroll

3 kuud / 6 kuud

Amortisaatorite kontroll

3 kuud / 6 kuud

Kõik tuletõkke liugukse detailid, mis vajavad väljavahetamist kas kulumise või rikke tõttu tuleb
asendada originaalvaruosadega. Tuletõkke liugukse detailide vahetus nõuab "Tehniku" oskusi. Pidage
meeles, et tuletõkke liugukse remondiks või hoolduseks mitte originaalosade kasutamine katkestab
garantii.

Kõik hooldustööd peavad olema teostatud kvalifitseeritud ja volitatud "Tehniku" poolt, kes on
teadlik kehtivates ohutusnõuetest ja võttes arvesse kõik ettevaatusabinõud loetletud
käesolevas juhendis.

Hoodustöid teostab:
Kinema OÜ
Kesk tee 23, Aaviku küla Rae vald Harjumaa 75305
Tel. +372 6 599 160
Fax. +372 6 599 177
www.kinema.eu
info@kinema.eu
Hoolduse lühinumber 12160
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