KÄYNTIPORTIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
Turvallinen käyttö
Opastakaa kaikkia portin käyttäjiä sen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön.
Porttia ei ole tarkoitettu leikkivälineeksi.
Käyntiportissa on liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa porttia väärin käytettynä tai huonosti suojattuna
vaurioita sekä käyttäjille että omaisuudelle. Sen takia tarkistakaa ja huollattakaa kaikki portin turvalaitteet
säännöllisesti, jotta ne ovat aina toimintakuntoisia. Tarkistakaa myös, että kaikki asennetut opastus- ja
varoituskyltit ovat paikoillaan ja ehjiä.
Portti voidaan varustaa erilaisilla salpa- ja/tai lukkolaitteilla asiakkaan tarpeiden mukaan, ja niiden
tarkoituksenmukainen käyttö on opetettava portin käyttäjille. Mikäli ohjausta ei voida antaa
henkilökohtaisesti, tulee oikeaan käyttöön opastaa esim. ohjekyltein. Tästä esimerkkinä on päiväkotien
turvalukot ja niiden asianmukainen käyttö.
Portin välittömään läheisyyteen ei saa varastoida mitään joka voi aiheuttaa puristumisvaaraa, tai
vaurioittaa henkilöitä tai porttia esim. kaatuessaan.
Korjatkaa havaitut puutteet aina välittömästi.
Avaaminen ja sulkeutuminen
Saher-käyntiportin liike on erittäin herkkä ja toiminta kevyt. Porttia avatessa ja suljettaessa ei saa käyttää
voimaa. Portti tulisi aina avata ja sulkea kuljettamalla portin lehti käsin aukiasennosta kiinniasentoon ja
takaisin. Jos portille annetaan kädellä vauhtia niin että portti aina avautuu tai sulkeutuu vauhdilla, esim.
seinään, aiheuttaa se aikaa myöten vaurioita porttiin. Huolehtikaa että portti ei pääse avautumaan tai
sulkeutumaan itsestään.
Talvikäyttö
Vaikka portin alla onkin polannevara, tulee talviaikaan lumityöt tehdä siten, ettei portti liikkuessaan törmää
lumikasoihin. Kulkuaukosta tulee lumityöt tehdä siten, ettei portti joudu osumaan polannetta vasten. Lunta
ei saa aurata tai kasata porttia vasten, eikä porttia vasten saa asettaa nojaamaan mitään. Porttia ei saa
käyttää lumiaurana; sillä ei saa aurata kulku-uraa lumeen, vaan lumityöt on tehtävä ensin.
Kulkuaukkoon kertyvä lumi ja jää voivat aiheuttaa liukastumisvaaran, joten ne on aina poistettava
huolellisesti.
Ulkopuoliset rakenteet
Erilaisten varoitus- ja mainoskilpien kiinnittäminen porttiin ei ole suositeltavaa, sillä ne lisäävät
tuulikuormitusta ja vaikeuttavat siten portin toimintaa, etenkin normaalia (>2000 mm) korkeammissa
porteissa.
Ulkoiset olosuhteet
Koska portti on erittäin herkkätoiminen, se saattaa kovalla tuulella liikkua itsestään. Käyntiportti tulee aina
sulkea huolellisesti ja lukita kulloinkin käytössä oleva salpa- ja/tai lukkolaite, jotta portti ei pääse itsestään
liikkumaan.
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Vaurioiden ja toiminnan tarkkailu
Ulkoisten vaurioiden ja ilkivallan takia porttien toimintaa tulee tarkkailla jokapäiväisessä käytössä. Mikäli
portin toiminnassa ilmenee seuraavia oireita, tulee niiden syy selvittää ja mahdolliset korjaukset suorittaa
heti, jotta lisävaurioilta vältytään:
- portti liikkuu raskaasti
- portti liikkuu nykien
- portin liikkuessa kuuluu rohisevia tai hankaavia ääniä
- portti ei avaudu tai sulkeudu kokonaan
- portti ei lukitu asianmukaisella tavalla
Nämä ovat aina seurausta jostain vaurioista, eivätkä ne korjaannu itsestään. Pitkään jatkuessaan ne voivat
vaurioittaa siten, ettei porttia voida enää korjata. Näissä tapauksissa ottakaa aina yhteyttä tehtaallemme
Nurmekseen.
Portin huoltaminen
Portin vuosittainen ulkoinen tarkastus on syytä tehdä keväällä lumien sulettua, jolloin on helppo nähdä
kaikki talven aikana syntyneet vauriot. Tällöin on hyvä myös tarkistaa kaikkien kiinnityspulttien kireys.
Tämän voi suorittaa kiinteistön huollosta vastaava henkilö.
Päivittäin tiheässä käytössä olevan portin toimintaa on seurattava useammin jotta mahdolliset ongelmat
eivät aiheuta lisävaurioita porttiin tai siihen liittyviin aitarakenteisin.
Tärkein huoltotoimenpide on puhtaanapito.
Koneistot
Käyntiportti voidaan varustaa sähköisillä lukituslaitteilla ja/tai kulunvalvontalaitteilla.
Sähkölukot ovat sähkölaitteita ja ne saa takuuaikana huoltaa tai korjata vain Saher-Aidat Oy:n valtuuttama
sähkö-/koneistoasentaja. Muuten seurauksena on takuun raukeaminen.
Kulunvalvontalaitteet ovat yleensä tilaajan toimittamia ja huollon piirissä, joten niihin liittyvissä ongelmissa
on käännyttävä tilaajan puoleen.
Sähköiseen lukitukseen liittyvät, muut huolto- ja tarkastustoimet on syytä teettää esim. valtuutetulla
lukkoliikkeellä.
CE-merkintä
Tuotestandardi SFS-EN 13241-1 +A1 rajaa pois sivulle avautuvat käsikäyttöiset jalankulkuovet, joiden pintaala on vähemmän kuin 6,25 m2. Tämän vuoksi porttia ei ole CE-merkitty.
Muuta
Mikäli teillä on muuta kysyttävää porttienne toiminnasta, käytöstä ja huollosta, ottakaa yhteyttä
tehtaallemme Nurmekseen.
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