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Kasutus- ja hooldusjuhend - Voldikuksele
Hea klient,
Täname, et ostsite meie voldikukse. Loodame, et olete rahul Kinema ukse kvaliteedi ja selle funktsioonidega. Enne
ukse kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige etteantud juhiseid. Ukse valesti kasutamine ja
kasutusjuhendi mitte järgimine võib põhjustada ohtlikke olukordi. Kinema OÜ ei vastuta kahjude eest, mis on
põhjustatud voldikukse kasutus- ja hooldusnõuete eiramisest.
GARANTIITINGIMUSED
Garantii kehtib:
OÜ Kinema poolt tarnitud voldikuksele kehtivad Kinema OÜ poolt kehtestatud üldised garantiitingimused (vt.
www.kinema.eu/garantiitingimused).
Kui voldikuks ei ole paigaldatud Kinema OÜ poolt, siis kehtib garantii ainult voldikukse materjalide osas. Voldikukse
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 uksest eemale. Ukse ebaprofessionaalsel käsitlemisel võib tekkida
vigastuste ja varalise kahju oht.
Ukse liikumist ei tohi kuidagi takistada, ukse sujuv ja kokkupõrkevaba liikumine peab olema
tagatud.
Mitte lubada lastel ilma täiskasvanu järelvalveta ust kasutada.
Hoidke sõrmi ja muid kehosasid eemale paneelidest, juhtsiinidest ja teistest ukse liikuvatest
detailidest. Käsitlege ust ainult selleks mõeldud vahendite abil (käepide, tali kett, kontrolleril
olevad nupud jne.)
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ÜLDHOIATUSED

Voldikukse kasutamisel ja hooldamisel tuleb rakendada mitmeid ohutusmeetmeid.
Juuresolijate ohutuse huvides pöörake tähelepanu alltoodud hoiatustele ja
juhistele! Kahtluse korral võtke ühendust OÜ Kinema'ga. Hoidke juhendit hoolikalt
alles ning kasutajatele kättesaadavas kohas!

Käesolev kasutusjuhend kirjeldab ainult tööstuslikult valmistatud voldikukse
käsitsemist ja hooldust, kasutatud lisavarustuse juhendid lisatakse eraldi.

Kõik tarnitud detailid on projekteeritud konkreetse ukse jaoks. Lisakomponentide
kasutamine võib avaldada ukse ohutusele ebasoodsat mõju. Garantii lõpeb juhul,
kui uksele lisatakse komponente ilma OÜ Kinema'ga kooskõlastamata.

Ärge lubage lastel ega teistel asjatundmatutel isikutel ust kasutada. Nad võivad
ukse käsitsemisel saada tõsiseid vigastusi.

VOLDIKUKS ON SUUR JA RASKE LIIKUV OBJEKT. VALE KASUTAMINE, TÕRKED TÖÖS
VÕI KASUTUSNÕUETE EIRAMINE VÕIVAD PÕHJUSTADA TÕSISEID VIGASTUSI VÕI
OHTLIKU OLUKORRA! KUI MISKI JÄÄB KASUTUSJUHENDIS EBASELGEKS, SIIS VÕTKE
ÜHENDUST OÜ KINEMA'GA! VOLDIKUKSE KASUTAMISEL OLGE ALATI ETTEVAATLIK!

OMADUSED JA TEHNILISED ANDMED
Kinema voldikuks on projekteeritud tööstushoonetes kasutamiseks, kuid mitte plahvatusohtlikus
keskkonnas. Ukseleht koosneb galvaniseeritud teraskarkassist ja täitematerjalist. Täitematerjalina
kasutatakse soojustatud sandwich-paneele.
Paneeli soojustus:
Paneeli paksus:
Paneeli pinnakatte materjal:
Ukse tihendi materjal: Ilmastikukindel

Polüuretaan vaht, CFC/HCFC-vaba
55 mm
Terasplekk 0,5 mm
EPDM

Kinema OÜ jätab endale õiguse teha etteteatamata muudatusi käesolevas juhendis ja toote konstruktsioonis/komplektsuses
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UKSE KASUTAMINE
Uksi võivad kasutada üksnes vastavalt juhendatud isikud.

• Enne ukse kasutusele võtmist veenduge, et uks on testitud ukse paigaldaja poolt.
• Ukse avamisel ja sulgemisel veenduge, et ukse liikumise alal ei ole inimesi ega esemeid.
• Võimalusel hoiduge ukse osaliselt avamisest/sulgemisest. See võib seada ohtu inimesi või esemeid, mis asuvad
ukse liikumisalas.
• Ärge asetage esemeid ukse liikumisalasse kui uks on avatud. Kui see on hädavajalik, pidage meeles, et see võib
olla ohtlik järgneva ukse liikumise ajal.
• Ukse kasutamine tuulise ilmaga võib olla ohtlik.
• TÄHELEPANU: kui ukse liikumine on raskendatud või esineb muid probleeme, kontrollige koheselt ust,
et avastada põhjus. Vajadusel võtke ühendust OÜ Kinemaga.
• TÄHELEPANU: rikete kõrvaldamist võib teostada ainult "Tehnik".
• TÄHELEPANU: kui on juhtunud õnnetus või uks ei toimi, ärge võtke uksega midagi ette, kontakteeruge
OÜ Kinema'ga

Keelatud on:
• Rangelt on keelatud puutuda liikuvaid osi või toetuda nendele ukse avamisel või sulgemisel.
• Rangelt on keelatud muuta ukse konstruktsiooni kaasa arvatud elektrijuhtmestik.
• Rangelt on keelatud võtta uks kasutusele eelnevalt täitmata käesolevas juhendis sisalduvate
ülevaatuse, kontrolli, hoolduse ja ohutuse nõudeid.
• Ärge kasutage ust, kui see on langenud karkassi peale, või esineb muu tõsine rike.
• Kasutaja peab alati jälgima, et uks ei läheks pihta ja ei kahjustaks inimesi ega esemeid ukse
liikumisalas.
• Voldikuks on ettenähtud paigaldamiseks üksnes tavakasutusega (10 tsüklit päevas) kohtadesse, seega
on keelatud paigaldamine:

erikohtadesse;

eriti niisketesse kohtadesse;

happelisse keskkonda või muu agressiivsesse keskkonda, mis võib kahjustada ukse osi ja/või nende
pinnakatet;

saastatud keskkonda;

plahvatusohtlikku keskkonda;
Rangelt on keelatud kasutada voldikust viisil, mis ei ole ettenähtud käesoleva juhendiga.
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Käsitsi kasutatav uks
Ukse avamiseks ja sulgemiseks:
1) Asetage ukse riiv avatud asendisse.
2) Ukse liigutamiseks kasutage käepidet. Liigutamine peab olema kontrollitud ja võimalikult
3) Ukse sulgumisel, kui uks on saavutanud suletud asendi, asetage riiv suletud asendisse.

ühtlane.

„3+2“ voldikukse sulgemisel tuleb sulgeda esmajärjekorras kolme ukselehega pool ja seejärel kahe ukselehega pool.
Rohkem, kui 4 ukselehest koosnevat ühele poole kokkuvolditavat ust on soovitatav liigutada mitme inimesega.
Kui voldikuks on varustatud käiguuksega, veenduge enne ukse liigutamist, et käiguuks on korrektselt suletud.
Ukse avamisel või sulgemisel veenduge, et ukse liikumisalas ei ole inimesi või esemeid.

Ajamiga kasutatav uks
• OPEN - ukse avamine:
Dead man, impulss-seadistus: hoides nuppu all, uks avaneb kuni
lõppasendi lülitini. Lastes nupp lahti, uks peatub.
• START Dead man seadistus: saab kasutada ainult programmeerimiseks.
Impulss-seadistus: võimalik anda START-impulss. Uks avaneb ja
sulgub nupu ühekordsest vajutusest lõppasendi lülitini.
• CLOSE - ukse sulgemine:
Dead man, impulss-seadistus: hoides nuppu all, uks sulgub kuni
lõppasendi lülitini. Lastes nupp lahti, uks peatub.
• Power-LED - indikaatortuli näitab, et kontroller on voolu all
• Emergency Stop- seiskab kõik operatsioonid
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Voldikukse varustamisel ajamiga tuleb järgida täiendavaid ohutuseeskirju.
• ENNE AJAMIGA UKSE AVAMIST/SULGEMIST VEENDUGE, ET UKSE RIIV ON AVATUD ASENDIS
(MÕNEDEL MUDELITEL ON AJAMIGA UKSE RIIV FIKSEERITUD AVATUD ASENDISSE).
• Kui voldikuks on varustatud käiguuksega, veenduge enne ukse avamist/sulgemist, et käiguuks on
korrektselt suletud.

Ukse avamisel või sulgemisel veenduge, et ukse liikumisalas ei ole inimesi või
esemeid. Ohutuse tagamiseks on hädavajalik kasutada ajamiga koos tarnitud
ohutusseadmeid ja tarvikuid.

TÄHELEPANU!
Motoriseeritud ukse puhul on oluline, et kõik elektrilised komponendid oleksid ukse töötsüklite ajal kaetud.
Neid katteid võib eemaldada ainult Tehnik!

TÄHELEPANU!
Ukse kontrollerikarp peab olema paigaldatud nii, et Kasutaja saaks jälgida ukse liikumist.
Kui ukse liikumise teekonnal on esemeid, isikuid, võib see tekitada neile kahju ja vigastusi!
Kasutajal on kohustuslik jälgida ukse liikumist kogu töötsükli vältel!

Puldist juhtimine
Uksele, millel on vastavad tehnilised parameetrid, on võimalik paigaldada puldiga juhtimise seade. Ukse sulgumist ja
avanemist on võimalik kontrollida vastava nupuvajutusega puldil.

TÄHELEPANU!
Ära kunagi kasuta pulti kui sul ei ole visuaalset kontakti uksega.
Ukse all või läheduses võib olla esemeid või viibida inimesi ja ootamatu ukse liikumine
võib tekitada neile vigastusi. Ukse kasutajal on kohustus jälgida ukse liikumist kogu ukse töötsükli ajal!

TÄHELEPANU!
Mootoriga kontrollitavatel ustel on oluline jätta kahe impulsi vahele vähemalt 3 sekundiline paus (Olenemata
seadistuse tüübist:- “Dead man”, impulss, puldiga juhtimine)!
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HOOLDUS JA KONTROLL
Ust tuleb regulaarselt kontrollida ja hooldada. Teie enda ohutuse huvides sõlmige hooldusleping OÜ Kinema'ga.
Esimene korraline hooldus peab olema teostatud 3 kuu jooksul peale ukse paigaldamist. Lisavarustusena kasutatud
seadmed võivad nõuda teistsugust hooldust, mis tuleb teostada vastavalt lisavarustusega tarnitud asjakohaste
juhendite järgi.

Kõik hooldus- ja remonttööd peavad olema teostatud kvalifitseeritud ja volitatud "Tehniku"
poolt, kes on teadlik kehtivatest ohutusnõuetest ja võttes arvesse kõik ettevaatusabinõud
loetletud käesolevas juhendis.

Ukse puhastus
Selleks, et uks korralikult töötaks - eriti just ohutus- ja turvaelemendid - tuleb hoida uks ja selle ümbrus puhas. Ukse
paneele tuleb pesta puhta veega või seebi baasil tehtud pesemisvahenditega ja kuivatada seejärel. Et ukse paneel
oleks puhas ja lihtsasti hooldatav, soovitame ust puhastada vähemalt kord kvartalis.
Puhastage paneele kuiva ja pehme lapiga. Akende ja klaaside puhastamist tuleb läbi viia suure ettevaatlikkusega.
Puhastage neid rohke veega, et vältida kriipimist. Tugeva määrdumise korral võib kasutada sooja vett ja
puhastusvahendit (ph tase peab olema neutraalne). Puhastamine peab toimuma pehme lapiga, et klaasi pinda mitte
ära kriipida. Akende kuivpuhastus või klaasipuhastuvedeliku kasutamine võib tekitada akendele nähtavad
kriimustused.

• Mis iganes hooldus- puhastustööde ajaks peab uks olema vooluvõrgust välja lülitatud.
• Enne tööde teostamist peab asetama nähtavale kohale hoiatava sildi, et vältida tahtmatut ukse ja/
või selle osade liikumist, ajami käivitamist.
• Ärge kasutage lahusteid või muid kergsüttivaid vedelikke.
• Alati kasutage isikukaitsevahendeid vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.
• Kunagi ärge kasutage elektriosade juures vett, niisket või õlitatud õhku.

Ukse regulaarne kontroll
Ust peab regulaarselt kontrollima. Kontrolli võib teostada ukse "Kasutaja" iseseisvalt.
“Kasutaja” all mõistetakse isikut, kes kasutab ust tavatingimustes. “Kasutaja” peab olema teadlik kõikidest
ohutusnõuetest, mis on kasutusjuhendis kirjas. ”Kasutajal” ei ole lubatud teha uksel modifikatsioone ega
parandustöid.
Vähemalt kord kuus kontrollige ülemise juhtsiini seisukorda ja puhastage seda. Ärge määrige juhtsiini!
• Iga 3 kuu tagant kontrollige visuaalselt kanderullikute seisukorda.
• Iga 3 kuu tagant kontrollige visuaalselt, kas kruvid, poldid on kindlalt pingutatud.
• Iga 3 kuu tagant kontrollige visuaalselt, kas leng on kindlalt kinnitatud seina külge
•
Kui kontrollimise käigus avastasite rikke või kahtlete milleski, võtke ühendust OÜ Kinema'ga.
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Ukse regulaarhooldus
Regulaarhooldus on tegevus, mis on kirjeldatud ukse tootja poolt ja mille eest tasub ukse kasutaja. Neid
hooldusintervalle tuleb järgida ning teostada ettenähtud aja tagant, et tagada ukse probleemivaba liikumine
ja ohutus. Ukse 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.
Ukse 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

Ülemise juhtsiini kinnituse kontroll, puhastus

3 kuud / 6 kuud

Kanderullikute seisukorra kontroll

3 kuud / 6 kuud

Ukselehe kontroll, reguleerimine

3 kuud / 6 kuud

Hingede kinnituse kontroll

3 kuud / 6 kuud

Lengi seinakinnituse kontroll

3 kuud / 6 kuud

Tihendite seisukorra kontroll

3 kuud / 6 kuud

Ukse üldtoimivuse kontroll

3 kuud / 6 kuud

Ukse lukkude, riivide ja käepidemete kontroll

3 kuud / 6 kuud

Liikuvate osade õlitamine/määrimine (juhtsiini mitte määrida)

3 kuud / 6 kuud

Elektriseadmete hoooldus*

3 kuud / 6 kuud

Mootori kinnituste kontroll*

3 kuud / 6 kuud

Pultide töötamise kontroll*

3 kuud / 6 kuud

Fotosilmade kontroll*

3 kuud / 6 kuud

Turvaandurite, lõpplülitite kontroll*

3 kuud / 6 kuud

*kui kuulub ukse komplekti
Kõik voldikukse detailid, mis vajavad väljavahetamist kas kulumise või rikke tõttu tuleb asendada
originaalvaruosadega. Voldikukse detailide vahetus nõuab "Tehniku" oskusi. Pidage meeles, et
voldikukse remondiks või hoolduseks mitte originaalosade kasutamine katkestab garantii.

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

Kinema OÜ jätab endale õiguse teha etteteatamata muudatusi käesolevas juhendis ja toote konstruktsioonis/komplektsuses
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Märkmed
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