Ohutus
Ohutusjuhised
Pöörd- ja pöördkaldsulused, ohusümbolid

Pöörake tähelepanu järgmistele ohusümbolitele ja nende tähendustele, et
vältida õnnetusi, vigastusi ja materiaalset kahju.
Sümbol

Tähendus

OHT!
Vigastusoht avatud aknast või rõduuksest väljakukkumisel.
–	Olge avatud akende või rõduuste läheduses ettevaatlikud.
–	Hoidke lapsi ja isikuid, kes ei suuda iseseisvalt ohu suurust
hinnata, ohupiirkonnast eemal.

HOIATUS!
Vigastusoht kehaosade aknaraami ja -lengi vahele jäämisel.
–	Akna või rõduukse sulgemisel olge tähelepanelikud ja ärge
jätke sõrmi aknaraami ja -lengi vahele.
–	Hoidke lapsi ja isikuid, kes ei suuda iseseisvalt ohu suurust
hinnata, ohupiirkonnast eemal.

HOIATUS!
Vigastusoht ja materiaalse kahju oht aknaraami
koormamisel lisaraskusega
–	Ärge riputage aknaraamile lisaraskusi.

ETTEVAATUST!
Vigastusoht tuuletõmbuse korral
– Vältige tuuletõmbust avatud akna korral.
–	Tuulise ilmaga ja tuuletõmbuse korral sulgege ja riivistage
aken.

ETTEVAATUST!
Vigastusoht ja materiaalse kahju oht aknaraami ja -lengi
vahele asetatud esemete tõttu
–	Ärge asetage kõrvalisi esemeid avatud akna raami ja lengi
vahele.

ETTEVAATUST!
Vigastusoht ja materiaalse kahju oht avatud aknaraami
põrkumisel aknapõsega
–	Ärge suruge aknaraami vastu aknapõske.
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Käepideme asend

Aknaraami asend

Sümbol

Ohutus

Järgmised sümbolid kirjeldavad erinevaid käepideme asendeid ja neile
vastavaid akende ja rõduuste asendeid.
Tähendus

Hooldus

Aknaraam on suletud asendis.

Aknaraam on kallutatud
ehk õhutusasendis.

Aknaraami väärasendi vältimiseks ärge
pöörake pöördavatud akna käepidet
üles.

Roto Frank AG
Akna- ja uksetehnoloogia
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon +49 711 7598-0
Telefax +49 711 7598-253
info@roto-frank.com
www.roto-frank.com
Muudatused võimalikud.
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Roto DK aknasulused

Kasutamine

Aknaraam on pöördavatud asendis.

Hooldus
Hooldus

HOIATUS!
Asjatundmatult teostatud hooldustööd võivad põhjustada
vigastusohtu!
Asjatundmatu hooldus võib põhjustada kehavigastusi või
materiaalset kahju.
–	Enne töödega alustamist veenduge piisava monteerimisruumi
olemasolus.
– Hoolitsege monteerimiskoha korra ja puhtuse eest.
–	
Veenduge, et aken või rõduuks ei saaks hooldustööde ajal
ootamatult avaneda või sulguda.
–	
Suluste reguleerimist – eriti alumise nurgahinge või rullikukelgu
ja käärfiksaatori puhul ning osade väljavahetamist ja aknaraami
paigaldamist ja mahavõtmist laske teha spetsialistidel.
– Hooldamiseks ärge tõstke aknaraami aknalt maha.
Vähemalt kord aastas, koolimajades ja
hotellides 2 korda aastas:

Spetsialist

Lõppkasutaja

Vajadusel pingutage kinnituskruvisid.

–

Asendage katkised kruvid.

–

Vajadusel vahetage osad välja.

–

 litage kõiki liikuvaid osasid spetsiaalkaupluÕ
sest saadava happe- ja vaiguvaba õliga.
 äärige terasest lengivastuseid spetsiaalkauM
plusest saadava happe- ja vaiguvaba määrdega.
= tööd, mida teostab ainult spetsialist

– = tööd, mida ei teosta lõppkasutaja; lõppkasutaja ei tohi teha montaažitöid!
= tööd, mida võib teha nii spetsialist kui ka lõppkasutaja

MÄRKUS!
Järgige hooldustööde teostamisel järgmisi keskkonnakaitse
eeskirju.
–	Eemaldage üleliigne määre määrdekohtadelt ja vabanege
määrdejääkidest kohalike eeskirjade kohaselt.
–	Säilitage vahetatud õlisid sobilikes anumates ja vabanege
jäätmetest keskkonnasõbralikult.
Joonisel kujutatud sulusepilt näitab võimalikke määrimiskohti. Joonis ei
vasta tingimata tegelikult paigaldatud sulusekomplektile. Määrimiskohtade
arv varieerub vastavalt akna suurusele ja tehnilisele lahendusele.
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Hooldus
Määrimis- ja õlitamiskohad

Määre
Õli
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