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USTE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND, 

GARANTIITINGIMUSED 
 

 

Uste ladustamine enne paigaldamist 

• toode tuleb ladustada tasasele pinnale; 

• toodet ei tohi hoida kütteta ja liigniisketes ruumides; 

• vältida toote virnastamist otse maapinnale või betoonile; 

• hoida tooteid vee, tolmu, määrdumise ning vigastuste võimaliku tekkimise eest. 

 

Uste kasutamine ja hooldamine 

• peale ukse paigaldamist puhastage toote pinnad. Ukse puhastamisel on  keelatud kasutada 

abivahendeid, mis võivad kahjustada ukse pinda. Puhastamiseks kasutada pehmet riidelappi 

või švammi, mis ei sisalda liivaosakesi ega muid abrasiivseid osi. Värvitud puitpindade 

puhastamiseks sobivad ainult mitteabrasiivsed vahendid (Fairy jms). Ukse puhastamisel on 

keelatud kasutada klaasipesuvahendeid ja happelisi puhastusvahendeid; 

• ukse igapäevase kasutamise käigus tuleb vältida mehhaanilisi lööke uksele; 

• ust peaks vastavalt vajadusele (vähemalt 1x aastas) regulaarselt puhastama; 

• värvi, tsemendi, betoonsegu, pahtlite jms. jäägid tuleb ukselt eemaldada viivitamatult enne 

nende kuivamist; 

• kontrollige vähemalt kord 6 kuu jooksul käepideme ja hingede kinnitusi ning korrasolekut. 

Vajadusel pingutage kruvid, vahetades kulunud või vigastatud osad välja. Õlitage lukku ja 

hingesid, kasutades spetsiaalseid luku ja hingede õlitamiseks toodetud õlisid; 

• vähemalt 1x aastas on soovitav õlitada tihendeid kasutades selleks silikoonõli; 

• ukselehe ja lengi kokkupuute ilmnemisel tuleb ust koheselt reguleerida, et vältida värvi 

kahjustamist kulumise ja hõõrdumise tõttu; 

• vältige ukse hoogsat sulgumist ning liigse füüsilise jõu kasutamist ukse sulgemisel; 

• kui tekkiva probleemi lahendamine ei ole Teile jõukohane, pöörduge nõu ja abi saamiseks 

tootja poole. 

• kui paigalduse käigus on tekkinud vigastused puitpinnal, tuleb vigastatud koht katta koheselt 

parandusvärviga . Vajadusel konsulteerige tootjaga; 

 

 

GARANTIITINGIMUSED 

 

Tootja annab ustele 2 aastase garantii. 

 

Garantii alla kuuluvad: 

• toote viimistlus- ja viimistlusmaterjalid;  

• toote konstruktsiooni materjalid;  

• toote kujukindlus. Pikikaardumine on lubatud 2 mm ühe meetri kohta. Diagonaalide vahe on 

lubatud 1 mm ühe meetri kohta; 

• tehase poolt paigaldatud furnituur; 

• transpordil tekkinud vigastused, mis on tekkinud enne toote kliendile üleandmist ja on 

fikseeritud KAUBA vastuvõtmisel.  
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Garantii alla ei kuulu: 

• toodete vale ladustamise tõttu tekkinud kahjustused; 

• mehaanilised vigastused (kukkumise jäljed või kahjustused, mis on tekkinud kasutajapoolse 

ebaõige kasutamise tõttu); 

• toote loomulikust kulumisest tekkinud kahjustused; 

• tootele ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused (puhastusjäljed, valede 

puhastusvahendite kasutamine jne); 

• toote paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendite nõuete eiramisest tingitud defektid; 

• peale toote paigaldamist deklameeritud mehhaanilised kahjustused; 

• defektse toote paigaldamisel sellega kaasnevad lisakulud; 

• transpordil või ehitusel tekkinud kahjustused (muljumisjäljed, tolm, värvi- ja pahtlipritsmed 

jne.); 

• loodusõnnetuste tagajärjel tekkinud kahjustused (nt. üleujutused, torm, tulekahju jms), 

samuti muud olmetegurid; 

• toote viimistluskahjustused, foolium/lakk, värv, kus kahjustused on tekkinud kaitsekile 

kasutamise tagajärjel. Kaitsekile tootel kasutamine on eranditult ja ainult kasutaja vastutus; 

• toode, mida on mingil moel muudetud (hööveldatud, puuritud, saetud, freesitud, värvitud 

jne); 

• kliendi poolt lisatud furnituuri põhjustatud vead; 

• toode, mis on paigaldatud ja kasutatud ebasobivates tingimustes (ruumides suhtelisel 

õhuniiskusel alla 40% ja üle 75%, temperatuuri kõikumistel, otsesel kontaktil veega jne); 

• toote ekspluatatsiooni käigus vajalikud hooldus ja reguleerimistööd; 

• defektid, mis on tekkinud reguleerimata toote kasutamisest;  

• toodetele, millele on omavoliliselt demonteeritud või asendatud seadmed (lukud, 

käepidemed, hinged, sulgurid, jne.) või lisatud muud seadmed/mehhanismid, mis võivad 

mõjutada avamise kvaliteeti; 

• materjalide loomulik eripära (nt. puu süü aastajärkude erinevus, esile tulevad oksakohad, 

oksakohtade väljakukkumine); 

• peale tellimuse kinnitamist või tarnet avade suuruse muutmisest tingitud toodete 

mittesobivus; 

• hoone vajumisest tekkinud vead; 

• tumedat tooni värvide korral värvkatte pleekimine päikese toimel ja vaigu eraldumine 

puidust; 

• tumeda värvitooni puhul ukse kaardumine ilmastikumõjudest (päike); 

• toote lukustuse ja hingede hooldamatusest tekkinud kahjustused ja vead; 

 


