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1. Turvallisuusohjeet 
 

RBOX 4m3 täyttääEN 13071 standardin vaatimukset. RBOX 7m3 on valmistettu ja testattu EN17301 
mukaisesti.  Lavaa saa käyttää vain käyttö- ja huolto-ohjeeseen perehtyneet henkilöt. Mikäli 

huomaat kontissa turvallisuuspuutteita ota yhteyttä huoltoon. Lavoihin saa tehdä muutoksia vain 

valtuutettu huoltomies. Lavojen sallitut kuormitukset löytyvät tyyppikilvestä.  

2. Lavan käsittely 
 

Käsittele lavaa varoen. Lavaa ei saa pudottaa maahan eikä vierittää/vetää maata vasten, mikäli 

lavaa ei ole varustettu maahanlasku rullilla. Varmista ympäristön turvallisuus, mm. estä pääsy 
ajoneuvon ja lavan väliin.  Varmista käytettävän kaluston turvallinen sijainti jättö- ja 
poishakukohteessa työskentelyn ajan.  Sijoita lava uppoamattomalle alustalle. Liikuteltaessa lavaa 

varmista, että lavan ympärillä sekä yläpuolella on riittävästi tilaa nostamiseen pois auton päälle- / 
poispäältä laittoon. Huomioi ympärillä olevat rakennuksien ulkonevat rakenteet, puut ja muut lavan 

tuontia tai poishakua estävät esteet. 

2.1 Takaovien avaaminen ja sulkeminen 
 

Avaa takaovien lukitukset (A) kääntämällä lukitusvivusta. Takaovet vapautetaan kontin sivulta 

vapautusvivusta (B).  Tarkasta ovia sulkiessa molempien lukituksen täydellinen lukittuminen. 

2.2 Lavan nostaminen 
 

Tarkasta ennen lavan nostamista silmämääräisesti nostokorvien kunto. Mikäli nostokorvissa 
huomataan vääntymisiä, halkeamia tai muita vastaavia, jotka voivat vaarantaa nostaessa nostajan 
tai ympärillä sekä alla olevien turvallisuuden, lavan nostokorvat täytyy asettaa käyttökieltoon. 

Nostokorvat on tarkastettava vähintään joka toinen vuosi. Nostokorvien vuositarkastukset saa 
tehdä vain valtuutettu huoltomies. Mikäli nostokorvien tarkastusta ei ole tehty säännöllisesti takuu 

raukeaa tältä osin, eikä toimittaja ei vastaa mahdollisista seuraamuksista.  
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3. Huolto 
 

Lavojen toimintahäiriöiltä välttyy, kun tarkastaa ja huoltaa lavat säännöllisin väliajoin.  

- Älä käytä puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita. 
- Rasvaa takaovien sanat säännöllisesti. 
- Tarkasta säännöllisin määräväliajoin lavojen maalipinnat. Mikäli havaitset vaurioita korjaa 

maalipintojen vauriot. 

4. Takuuehdot 
 

4.1 Takuun kattavuus 
- Toimittaja antaa toimittamilleen lavoille näiden takuuehtojen mukaisen 2 vuoden takuun, joka 

koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. 

- Takuu ei kuitenkaan koske kohdassa 4.6 erikseen mainittuja asioita. 

4.2 Takuun alkaminen 
- Takuu alkaa Sopimuksen mukaisesti. Tilaajan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava 

toimittajalle toimituksessa ja/tai lavoissa havaitsemistaan virheistä tai puutteista. 

4.3 Takuuseen sisältyvä korjaus 
- Takuun perusteella Toimittaja suorittaa veloituksetta takuun piiriin kuuluvat virheiden 

korjaukset kohtuullisen ajan sisällä. Käyttöturvallisuuteen vaikuttava virhe, niin silloin 
Toimittaja suorittaa takuukorjaukset sopimuksen mukaisesti. Toimittaja suorittaa korjaukset 

itse tai ilmoittamaansa alihankkijaa käyttäen. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä ja 
suoritteista kuten omastaan. Toimittaja suorittaa korjaukset itse tai ilmoittamaansa 

alihankkijaa käyttäen. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä ja suoritteista kuten omastaan. 

4.4 Takuukorjauksen edellytykset 
- Takuukorjauksen edellytyksenä on, että 

o Vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa, 

o Toimittajan antamia kirjallisia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu, 

o lavoja huoltaessa tai korjatessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita, 

o takuukorjausvaatimuksen esittää lavojen Tilaaja tai tämän edustaja, 

o Tilaajan takuukorjausvaatimuksessa tulee antaa selvitys, josta ilmenee toimituspäivä, 

tilausviitteet, riittävällä tavalla vian yksilöinti sekä kuvaus lavojen käyttöolosuhteista. 
 

Mikäli todetaan, ettei Tilaajan ilmoittama vika tai virhe kuulu takuun piiriin, toimittajalla on oikeus 
veloittaa kohtuulliset kulut vian tai virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan 

hinnastonsa mukaisesti. 

4.5 Korjatun tuotteen takuu 
- Takuun perusteella korjatun lavojen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun. 

KOPIOINTI KIELLETTY 
 

 

 4 



 

 

4.6 Takuun rajoitukset 
- Takuu ei kata:  

o Maalipinnan mekaanisia vaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta 

o Sellaisten vikojen korjausta, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, olennaisista 

käyttövirheistä, muiden kuin toimittajan tai tämän valtuuttaman alihankkijan 
suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä huollosta. 

o Vian korjaamista, jos joku muu kuin toimittajan huoltokorjaamo tai toimittajan 

valtuuttama alihankkija on tehnyt lavoihin muutoksia tai korjauksia. 
 

- Toimittajan velvollisuudet rajoittuvat takuun osalta näihin takuuehtoihin. 

KOPIOINTI KIELLETTY 
 

 

 5 


