Kasutus-ja ohutustingimused
Juhime tähelepanu asjaolule, et liikuvast seadmest tuleb eemale hoiduda, et mitte takistada
automaatika ega seadme normaalset tööd ega end vigastada. Oluline on hoida eemale sõrmed ja muud
kehaosad liikuvatest detailidest, paneelidest, siinidest, rullikutest jms. Seadet tuleb kasutada ainult
selleks ettenähtud vahendite (käepide, kett-tali, köis, nupud, pult vms kasutamiseks ettenähtud
abivahend) abil. Tõst-ja tiibukse või värava liikumistrajektoorile ei tohi lisada kõrvalisi esemeid, mis
võivad takistada seadme töötamist või seadme kasutajat vigastada. Peab olema tagatud tõst-ja
tiibukse või värava vaba ja tõrgeteta liikumine. Lapsed ega teovõimetud isikud ei tohi tõst- või tiibust
ega väravat ilma teovõimelise täiskasvanu järelevalveta kasutada
Ettevaatust! Tõstuste trossid ja torsioonivedrud, rulliku kandurid, trossi purunemiskaitsmed ja muud
liikuvad osad on tugeva pinge all. Neid võib reguleerida, parandada ja vahetada ainult vastavat
pädevust omav tehnik. Kui tõstukse tross või vedru on purunenud, on keelatud ust liigutada ja tuleb
ukse positsioon kindlustada pädeva tehniku saabumiseni.
Tõst-ja tiibukse või värava kasutamisel on loomulik selle liikuvate osade (trossid, rullikud,hinged)
loomulik kulumine. Seetõttu on kohustuslik teha tõst-/tiibuksele või väravale korraline tehniline
hooldus vastavalt selle kasutamise-avamise sagedusele:
* 1 kuni 4 korda päevas avaneva ukse/värava puhul on nõutav hooldussagedus üks kord aastas,
* 5 kuni 10 korda päevas avaneva ukse/värava puhul on hooldussagedus kaks korda aastas,
* 10 - 25 korda päevas avaneva ukse/värava puhul on hooldussagedus üks kord kvartalis
* 26 ja enam korda päevas avaneva ukse/värava puhul on hooldussagedus üks kord kuus.
Tehniline hooldus hõlmab seadme oluliste osade kontrollimist, õlitamist, reguleerimist või välja
vahetamist, kui need on vigastatud või kulunud. Ukse tehnilise hoolduse eest tasub ukse kasutaja.
Garantiitingimused
Hansadoor OÜ poolt tarnitud tõst- ja tiibuksele ning väravale kehtivad õigusaktidest tulenevad ja
Hansadoor OÜ poolt kehtestatud garantiitingimused.
Tõst- ja tiibuksele, väravale ja mootorile on kehtestatud garantiiajaks kaks aastat. Tööstusliku toote
mootorile 1 aasta. Kuluvad osad (hinged, trossid, rullikud), kulumaterjal (patareid, õlid, akud) ja
pisiautomaatika (lukuvastused, fotokiired, puldid jms) ei kuulu garantii alla. Kui tõst-/tiibuks või värav
ei ole paigaldatud Hansadoor OÜ poolt, siis kehtib garantii vaid Hansadoorist ostetud materjali osas
(välja arvatud kuluvad osad, muu kulumaterjal ja pisiautomaatika).
Paigalduse osas anname garantii juhul, kui paigaldus on teostatud Hansadoor OÜ poolt ning tehniline
defekteerimine on seda kinnitanud. Kliendi poolse isepaigalduse puhul Hansadoor OÜ garnatiid ei
anna.
Garantii taotlemisel on vajalik ostjal säilitada arve seadme või paigaldusteenuse ostu kohta või
seadme/ tööde üleandmise-vastuvõtmise akt.

Garantii korras kuulub vahetamisele automaatika, mis on kulunud ennetähtaegselt valmistaja tehase
süü tõttu, ning mille osas on täidetud garantii aluseks olevad tingimused. Nimetatud garantii kehtib
ainult sel juhul, kui seadet on sihipäraselt ja õigesti kasutatud, sellel ei ole mehhaanilisi, ega ilmastikust
tulenevaid kahjustusi, seda ei ole ise reguleeritud/lahti võetud ega värvitud/lakitud, kemikaalidega
töödeldud ning seadet on regulaarselt ja õigeaegselt hooldatud. Paigaldatud seadmele ei tohi
kinnitada lisavarustust ega -raskusi.
Seadme garantii alla ei kuulu defekteerimine ega tehnilised hooldustööd. Need on tasulised eraldi
väljakutsed, mille kohta väljastatakse arve. Garantii korras seadme remontimiseks/välja vahetamiseks
peab olema seadme ostjal esitatada kvalifitseeritud hooldusteenust pakkunud vastava teenuse
pakkuja arve ja tööde teostamise akt, et tõendada Hansadoor OÜ-le seadme regulaarset ning
professionaalset hooldust. Ilma eelnimetatud dokumentide esitamiseta ei saa Hansadoor OÜ lugeda
seadet kvalifitseeritult hooldatuks.
Seadme garantii alla ei kuulu ootamatust rikkest või tegutsemisest tulenevad asjaolud nagu vedru või
trossi purunemine ning ekstreemsest ilmastikust tulenevad rikked (külmakerked, voolukõikumised…).
Seadme garantii alla ei kuulu ka nn force majeur põhjusest tulenevad asjaolud (nt äike, üleujutus,
voolu kõikumine, tulekahju vms), mis võivad automaatikat rikkuda. Force majeur asjaoludest
põhjustatud seadme rikke kõrvaldamise eest tasub klient.
Kui tõst-/tiibuks, värav või mootor on saanud vigastada, siis tuleb nimetatud seadme kasutamine vea
ilmnedes koheselt lõpetada ja lasta see vastaval spetsialistil tehniliselt üle kontrollida, et vältida
võimalikku täiendavat kahju tervisele või seadmele.
Pakkumisega nõustudes eeldame, et seadme tellija on tutvunud Hansadoorist ostetud seadmele
kehtivate kasutus-, ohutus- ja garantiitingimustega ning nendega nõustunud.

