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UKSELUKKUDE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND       

Kasutamine, hooldamine 

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) 

- Luku eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku kui selle üksikosade suhtes ei rakendata 

ülemäärast jõudu. Kunagi ärge üritage lukku avada selleks mitteettenähtud vahendeid 

kasutades 

- Lukukorpuse või südamike iseseisval lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse 

- Lisavõtmed tuleb alati lasta valmistada originaaltoorikutest; 

- Lisaks luku ja selle osade hooldusele tuleb korrapäraselt kontrollida ka ukse tööd. Uks peab 

lengi sisse mahtuma sujuvalt, ei tohi olla liiga tihedalt vastu lengi surutud ega ära vajunud 

(vajadusel reguleerige uksehingi või vasturaua asendit). 

Lukusüdamiku hooldus 

 

- Lukusüdamikku tuleb õlitada vähemalt kaks kord aastas, tiheda kasutamise ja agressiivsema 

keskkonna korral kord kuus. Kasutage õlitamiseks spetsiaalset lukusüdamiku õli, teised 

määrdeained võivad rikkuda südamiku ning garantii kaotab kehtivuse. Õlituse võite tellida ka 

spetsialiseeritud lukufirmast; 

- Südamiku puhastamiseks kasutage lukuõli, kunagi ärge kasutage vett ega muid 

puhastusaineid; 

- Õlitamiseks tuleb vahendit pritsida südamiku sisse, seejärel torgata võti südamikku ja kohe 

ka eemaldada, võti puhastada. Protseduuri korrata paar korda ja alles siis võib võtit  

südamikus pöörata; 

- Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu jms eest; 

- Kunagi ärge värvige lukusüdamikku. 

 

Lukukorpuse hooldus 

 

- Luku- ja lingikeelt tuleb määrida külgedelt lukurasvaga vähemalt kaks korda aastas, tiheda 

kasutamise korral sagedamini; 

- Luku puhastamiseks ei tohi kasutada korrosiooni tekitavaid ega keemiliselt aktiivseid aineid; 

- Kunagi ärge värvige üle lukukorpust ega teisi lukuosi; 

- Jälgige, et praht või metallipuru ei satuks lukukorpuse liikuvatele osadele. Samuti ei tohi 

lukuraami sattuda vesi. 
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Ukselinkide, katete hooldus 

 

- Ukselinkide, katete puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid, samuti 

kriimustavaid või muid mehhaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid; 

- Vähemalt kord aastas tuleb käepideme ja väändenupu liikuvaid osi õlitada lukuõliga või 

määrida lukurasvaga (paar tilka õli ukselingi ja selle kinnitustaldriku ühenduskohale). 

 

Meetmed rikke ilmnemisel 

 

- Juhtumil, kui teie lukukomplekt tõrgub töötamast, toimige järgnevalt. 

- Veenduge, et olete täitnud kõiki käesolevas dokumendis toodud instruktsioone ja tingimusi 

(eriti õlitamise osas) ning kontrollige garantiidokumentide olemasolu ning korrektsust; 

- Kontrollige võimaluse korral luku töötamist/mittetöötamist ust lahti hoides, veendumaks, et 

tegu pole ukse vajumisest tingitud rikkega; 

- Teatage rikkest majahaldurile või meistrile; 

- Meister teeb kindlaks luku defekti põhjuse ning remondib või asendab luku. 

 

Tehniline tugi: 
Tehnilise toe tasuta teenus kehtib ainult ostutšeki alusel.Ennetehnilise tugiisiku väljakutset 
palun veenduge,et 
-tegemist on komplekse tootega 
-toodet ei ole lõigatud,hööveldatud ega muul moel toote mõõtmeid muudetud 
-toode on paigaldatud selleks ettenähtud tingimustesse. 
 
Kui olete kohale kutsunud tehnilise tugiisiku ning selgub,et probleemne toode ei vasta 
ülalnimetatud tingimustele esitatakse väljasõidu kulude katteks arve  järgmiste tingimustega: 
-1 km --- 1,00€ 
-1 h    --- 13,00€ 

 

Lugupidamisega, 

OÜ Nominete Projekt 

 

 


