
 

LaoEkspert OÜ www.laoekspert.ee Ph. +372 6 722 380 

Mustamäe tee 18a, Tallinn, Estonia info@laoekspert.ee GSM +372 52 66 297 

 

 

LAORIIULITE KASUTUSJUHEND 

1. Ärge ronige ühelegi peenkaubariiulile ega kaubaaluse riiulile, kuna see võib põhjustada 

riiulisektsiooni ümbermineku või kahjustada riiulit. Võib ka kukkuda ja vigastada ennast. 

2. Ärge koormake riiuleid üle ja veenduge, et koormus oleks riiulil ühtlaselt jaotunud. Vaadake 

meie kodulehelt riiulite lubatud kandejõudusid või küsige müügi inimeselt nõu. 

3. Laadige alati riiulisektsiooni altpoolt ülespoole, veenduge, et rasked koormused asetseksid 

allpool ja kergemad koormused asetseksid kõrgematel tasanditel. 

4. Kõrgete riiulite laadimisel kasutage turvameetmeid ja redeleid. 

5. Ärge kallutage riiuleid ega rakendage liigset jõudu, mis võivad sektsioone liigutada või 

ebastabiilseks muuta. 

6. Veenduge, et kõik riiulitasapinnad oleksid kindlalt ja vastavalt paigaldusjuhisele kinnitatud. 

7. Riiulite eemaldamine sektsioonist võib süsteemi nõrgestada. Küsige enne nõu müügimehelt! 

8. Ärge muutke ega eemaldage ühtegi külgmist või tagumist kinnitusdetaili ilma tarnija või 

tootjapoolse loata. 

9. Ärge kasutage väga märjas keskkonnas. 

10. Peenkauba riiulite süsteem on konstrueeritud ainult käsitsi laadimiseks, ärge kasutage 

mehaanilisi seadmeid, mis võivad kahjustada süsteemi ja mõjutada konstruktsiooni 

terviklikkust. 

11. Kontrollige, kas riiulisektsiooni komponendid pole kahjustatud, vajadusel vahetage välja või 

kahtluse korral pöörduge tarnija poole. 

12. Kui riiulites tehakse muudatusi või need demonteeritakse või ehitatakse ümber, pöörduge 

oma tarnija või tootja poole kinnituse saamiseks, et see vastab tootjate spetsifikatsioonile. 

LAORIIULITE HOOLDUSJUHEND 

1. Regulaarselt kontrollige igal aastal riiulitele kasutamise käigus tekkinud kahjustusi. Tiheda 

liiklusega lao piirkondades kontrollige riiuleid visuaalset iga 6 kuu tagant. Kahjustatud osad 

tuleb asendada originaaldetailidega. 

2. Iga kahe aasta järel kontrollige, kas konstruktsioon on vertikaalne ja horisontaalne. Vajadusel 

küsige nõu ja montaažijuhendeid riiulite tarnijalt. 

3. Toote puhastamine peaks toimuma ainult niiske lapiga. Pesuaine kasutamisel peab see 

pesuaine olema testitud riiuli detailidel, mis ei ole nähtavad, et kontrollida pesuainete 

võimalikke kõrvaltoimeid. 

4. Kõik toote peale sattunud ained tuleb viivitamatult puhastada ja neil ei tohi lasta sisse 

imbuda. 

5. Puhastage pind kergelt märja lapiga. Vajadusel kasutage vee ja seebi lahust. Pärast 

puhastamist kuivatage metallpind pehme ja kuiva lapiga. Plekke on võimalik eemaldada 

kerge puhastusvahendi ja pehme lapiga. Tugevamate plekkide eemaldamiseks võib kasutada 

denaturaatlahust. Ärge kasutage puhastuspulbrit või muid tooteid, mis on abrasiivse 

toimega. Pärast puhastamist kuivatage metallpind pehme lapiga. Pulbervärvitud metall on 

vastupidav materjal, aga pinna kahjustamisel võib see oksüdeeruda ning võib tekkida rooste. 

Kriimustatud pind tuleks uuesti värvida, et vältida rooste teket. Olge ettevaatlik, asetades 

pinnale kuumasid, raskeid ja teravaid asju - need võivad kahjustada viimistluspinda. 

 


