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TURVAKARDINATE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND.  
 
Aknakate OÜ paigaldatavad turvakardinad on praktiliselt hooldusvabad. Eesmärgipärane ja 
heaperemehelik kasutamine tagab turvakardinatele pika kasutusea paljudeks aastateks. 
Järgnevalt näpunäiteid õigeks kasutamiseks:  
 

1. Kõikide turvakardinate puhul tuleb jälgida, et juhtsiinid ja kardina liikumise ala oleksid 
vabad esemetest, mis võiksid takistada kardina vaba liikumist. Hoone välisküljel 
asuvate kardinate puhul tuleb jälgida eriti talvel, et juhtsiinid oleksid puhtad tuisanud 
lumest ja tekkinud jääst.  

 
2. Käsiajamiga kardinate – nii rihm- kui ka vänt-mehhanismiga – puhul tuleb tõsteseadet 

käsitseda tundlikult, et mitte lõhkuda ülekandemehhanismi. Väiksemagi takistuse 
puhul ei tohi kardina avamist-sulgemist jätkata enne, kui on takistus või selle põhjus 
kõrvaldatud. Jõu kasutamine võib purustada reduktori ja seejärel tuleb arvestada 
remondikuludega, mis ei kuulu garantiiremondi alla.  

 
3. Ka elektriajamiga kardinate puhul tuleb jälgida, et kardina liikumine oleks sujuv ja ilma 

takistusteta. Pidev takistus liikumisel võib põhjustada konstruktsiooni ja mehhaaniliste 
osade ning mootori nõrgenemist või rikkeid.  

 
4. Ka ei ole soovitav elektriajamiga turvakardina puhul lühikese ajavahemiku jooksul 

korduvalt lülitada kardina liikumist üles-alla. Mehhanism ja konstruktsioonid on 
mõeldud kasutamiseks vaid avamise ja sulgemise vajadusel. Samuti ei tohi üheaegselt 
vajutada üles ja alla klahvi.  

 
5. Hoone välisküljel asuvaid turvakardinaid tuleks aegajalt puhastada/pesta kas mõne 

pesuvahendiga või surveveega. Tänavatolmu kogunemine juhtsiinidesse või mujale 
võib kardina liikumist oluliselt takistada ja kulutada kardina konstruktsioonilisi osi, 
mis samuti võib põhjustada soovimatuid tagajärgi.  

 
6. Puhastuskemikaalide kasutamisel tasub hoolega lugeda nende kasutusjuhendilt, milliste 

materjalide puhastamiseks on nad mõeldud. Kahtluse korral katsetada väikest kogust 
puhastusvahendit kardina vähemärgataval pinnal, et vältida värvi- ja 
materjalikahjustusi.  

 
7.  Releedega juhtsüsteemi korral liigavad elektriajamiga turvakardinad järgmiselt: 

Kardina alla laskmiseks vajutage lühidalt lülitil “alla”-noolega klahvi, kardin hakkab 
alla liikuma. Kardina mootor peatub automaatselt, kui kardin jõuab alumisse 
piirasendisse. Kardina peatamiseks enne alumisse piirasendisse jõudmist vajutage 
lühidalt vastassuuna klahvi.  
Kardina üles tõstmiseks vajutage lühidalt lüliti “üles”-noolega klahvi kardin hakkab 
üles liikuma. Kardina mootor peatub automaatselt, kui kardin jõuab ülesmisse 
piirasendisse. Kardina peatamiseks enne ülemisse piirasendisse jõudmist vajutage 
lühidalt vastassuuna klahvi. 

 



 
 
 
 


