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VALGUSTEHNIKA HOIDLA (V-104) 
 
Kokkulepitud laenutusajad: E–R 9.30–17.00 

Broneerimine: bfm-lighting@tlu.ee, Raul Tõnurist (ET/EN) 

Väljastamine ja vastuvõtt: +372 515 8693, Eduard Leahu (EN) 

Käesolev infoleht on ka BFMi kodulehel („Valgustehnika hoidla reeglid“ lao kontaktide ja tööaegade all) 
ning seda võidakse uuendada. 
 
Broneerimine 

Tehnika tuleb tellida vähemalt 24 tundi enne väljavõtmist e-posti teel, kasutades lao aadressi. Kirjale 
vastatakse esimesel võimalusel. Esmaspäevaks tuleb tellida tehnika hiljemalt reedel. 

Tellimus peab sisaldama projekti numbrit ning väljavõtmise ja tagastamise kuupäeva ja kellaaega. 
Kirjavahetus on kirjalik kokkulepe. 

Tehnikat tellides tuleks kasutada BFMi tehnikanimekirjas („Tehnikarendi hinnakiri“ 
BFMi tehnika- ja tootmiskeskuse all, vt QR-kood) sisalduvaid nimetusi, lisada iga eseme 
taha kogus ning grupeerida tehnika loogiliselt. 

Kasu on ka lisainfost, nt kas võte toimub BFMis või lokatsioonis – siis on teada, millisest 
uksest tehnikat laaditakse. 
 

 

Väljavõtmine ja tagastamine 

Tehnika tuleb välja võtta ja tagastada õigeaegselt. Kui asjaolud põhjustavad viivituse, tuleb sellest ladu 
võimalikult kiiresti teavitada. Teatada tuleb ka võtte tühistamisest. Kokkulepetest kinnipidamisel kehtib 
samasugune etikett nagu hambaarsti juures. 

Tehnika peaks välja võtma ja tagastama inimene, kes vastutab selle kasutamise eest, s.o valgustaja või 
operaator. Asjad peaksid pärast võtet kokku pakkima inimesed, kes need lahti pakkisid. 

Tehnika laadimiseks autosse või autost tuleks tagurdada lao välisukse ette (Vita maja peaukse ja Nova 
maja trepi vahel), jättes ruumi mööduvatele autodele. TLÜ hoovi pääseb Silva ja Mare maja vahel asuvast 
väravast. Kui vajutada Mare maja seinal asuvat nuppu, saab infohaldur või turvatöötaja tõkkepuu avada. 
Lahkudes avaneb tõkkepuu automaatselt. Pikemaajalisel laadimisel tuleks küsida valgushoidlast 
laadimisluba ning panna see autos koos parkimise algusajaga nähtavale kohale. TLÜ hoovis trahvib 
Europark. 

Tehnika, mida kasutatakse BFMis, liigub reeglina läbi lao siseukse, mis avaneb koridori. 

Tehnikat ei tohi jätta koridori vm, kui see pole laoga kooskõlastatud. Kasutaja vastutab tehnika eest kuni 
selle üleandmiseni. 
 
Tehnika tuleks tagastada esialgses seisukorras: 

- Tehnika peab olema puhas, sh tolmust, porist, lumest ja teibist. 

- Kõik kaablid tuleb nõuetekohaselt kokku kerida ja olemasoleva paelaga fikseerida. 

- Kõik statiivide sektsioonid tuleb alla lasta ja kõik statiivide pingutuskruvid kinni keerata. 

- Komplektide osad tuleks panna esialgsetesse kohtadesse. Enne kasutamist tasub vaadata, 
mis komplektis sisaldub ja kus paikneb. Kasulikuks võib osutuda foto. 

- Akud tuleks võimalusel täis laadida. Ladu ei vastuta akude laetuse eest. 

- Kui vähegi võimalik, tuleks tehnika tüübi järgi sorteerida. 

- Riketest, läbipõlenud pirnidest jms tuleb tagastamisel teavitada. Tõsistest riketest tuleb teatada kohe. 
Ebatöökorras tehnika tuleb tähistada teibiga, sildiga vms. 

Ulatusliku lohakuse või hilinemise eest on laol õigus määrata trahv. 
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