UKSE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND (siseuksed, klaasuksed)
• Kontrolli regulaarselt (2 korda aastas või vajadusel tihedamini) luku, hingede ja käepideme
kinnitusi ja korrasolekut. Vajadusel pinguta kruvid.
• Ukse puhastamisel on keelatud kasutada abivahendeid, mis võivad kahjustada ukse pinda.
Puhastamiseks kasutada pehmet riidelappi või svammi, mis ei sisalda liivaosakesi ega muid
abrasiivseid osi. Värvitud ja lakitud puitpindade puhastamiseks sobivad ainult mitteabrasiivsed
vahendid (piirituse 5% vesilahus, Fairy jm).Ukse puhastamisel on keelatud kasutada
klaasipesuvahendeid ja happelisi puhastusvahendeid
• Õlita vähemalt kord aastas hingi ja lukustuskeelt.
• Ära ürita ust jõuga avada ja sulgeda, kui ukselehe ja lengi kokkupuute tõttu on ukse avamine ja
sulgemine raskendatud. Vajadusel reguleeri ukse asendit lengi suhet, kuna tegemist on kas
hoone konstruktsiooni liikumise, niiskusest tingitud paisumiste või luku või hingede kinnituste
lõdvenemisest tulenevate deformatsiooniga. Vajadusel pöördu abi saamiseks ukse paigaldanud
firma poole.
• Väldi uste ( eriti klaasiga uste ) hoogsat sulgumist tuuletõmbuse mõjul.
Lukukorpused
• Jälgige, et praht või metallipuru ei satuks lukukorpuse liikuvatele osadele. Samuti ei tohi
lukukorpusesse sattuda vesi.
• Lukukorpusel ei tohi üle värvida või lakkida korpuse esiplaati ega seal asetsevaid kaldkeele ja
lukustuskeele elemente.
• Ust ei tohi sulgeda, kui lukukorpusel on välja keeratud asendis lukustuskeel.
• Uksele ei tohi teha puuriga lingi kinnitusavasid samal ajal kui lukukorpus on ukse
sissemonteeritud
Lukusüdamikud
• Juhul, kui võtmepesa ei asetu oma kohale vabalt lukusüdamiku montaaži käigus, ärge
kasutage vasarat või muid lööktööriistu. Eemaldage lukukorpus ning kontrollige
olemasolevatava.
• Võtmepesa keeramisel tohib kasutada vaid sellele südamikule sobilikku võtit (mitte lõike
tange, kruvikeerajat vms.)
• Võti tuleb asetada ning lõpuni lükata võtmepesas otse ning seejärel sooritada luku avamine /
sulgemine. Võtmega ei tohi keerata, kui võti ei ole lükatud lõpuni pesasse.
• Võtmeid, mis on rikutud, ei tohi lukustamisel kasutada.
• Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu jms. eest.
• Lukusüdamikke ärge kunagi värvige.
Lingigarnituurid ja käepidemed
• Ukselinkidele ja käepidemetele ei tohi külge asetada lisaraskusi, kuna need põhjustavad
lukukorpuse lingikeelele ja selle vedrule lisa koormuse, mis lühendab viimase kasutusiga.
• Ukselingist või käepidemest kinni hoides ei tohi ust transportida.
• Ukse lingi montaaž lööktööriistadega on keelatud.
• Ukselingi / käepideme küljes rippumine põhjustab lukukorpuse kaldkeele vedru kiiremat
kulumist ning lingi/käepideme kinnituste väljavenimist, mistõttu tekib lingi / käepidemete
logisemine
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Lukustuse hooldamine
Kaks korda aastas või vajadusel tihedamini:
- Kontrolli kõikide komponentide kruvide kinnitusi ja pinguta need vajadusel üle
- hinged
- lukukorpus
- vasturaud
- võtmepesa ja kuppel
- lingid
- Tee hooldusmäärimist
- lukukorpuse keel
- väändenupu laager (nupu ja kilbi vahel)
- lingi laagrid (lingi ja kilbi vahel)
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