Ekspluatācijas noteikumi
Šajos noteikumos aprakstīti Pircēja pienākumi un rekomendācijas izstrādājuma lietošanai, ilgmūžībai
un ekspluatācijai. Pircēja pienākums ir ievērot šos noteikumus, lai saglabātu siltumnīcas tehnisko un
vizuālo stāvokli un to laika gaitā nepasliktinātu. Pircējam neievērojot šos ekspluatācijas noteikumus
Pārdevējs nenodrošina siltumnīcas garantijas piemērošanu, ja siltumnīcai iestājies garantijas
gadījums.
Pircēja pienākumos ietilpst:
1. Izmantot un ekspluatēt izstrādājumu tikai atbilstoši tās paredzētajam pielietojumam atbilstoši
Pārdevēja aprakstiem un rekomendācijām;
2. Nekādā veidā neveikt siltumnīcu konstrukciju pašrocīgu pārbūvi;
3. Nekādā veidā nevājināt un nebojāt siltumnīcas koka karkasa konstrukcijas un tās elementus;
4. Nekādā veidā neveikt krāsas noņemšanu vai slīpēšanu;
5. Uzturēt siltumnīcas iekšpusē esošo gaisa apmaiņu un mikroklimatu, nenosprostojot
ventilācijas atveres un jumta logus t.sk logu automātiku;
6. Sekot līdzi siltumnīcas tehniskajam un vizuālajam stāvoklim un nepieciešamības gadījumā
veikt papildu krāsošanas darbu pasākumus saskaņā ar izmantoto krāsu sistēmu, lai novērstu
koksnes bojāšanos.
7. Nekavējoties informēt Pārdevēju, ja radusies problēma vai jautājumi sakarā ar siltumnīcas
ekspluatāciju, kā arī, ja piegādes brīdi ir konstatēta neatbilstība specifikācijai vai ir redzami
komplektējošo elementu bojājumi. Šādā gadījumā nepieciešams veikt foto fiksāciju un ne
vēlāk kā nedēļas laikā no to konstatēšanas brīža, ziņot par to Pārdevējam.
8. Ievērot Montāžas instrukcijas un Pārdevēja rekomendācijas, Ekspluatācijas un Garantijas
noteikumus;
9. Veikt siltumnīcas montāžu atbilstoši Pārdevēja instrukcijām un Pārdevēja norādījumiem.
Izstrādājuma pielietojums:
1) Siltumnīca paredzēta uzstādīšanai mājsaimniecību teritorijās kā labiekārtojuma
arhitektūras elements. Paredzētais izmantošanas veids -

siltumnīca/ oranžērija

dekoratīvo augu, garšaugu, ogu, dārzeņu u.c. audzēšana un t.sk. brīvā laika pavadīšana.
2) Garantijas nosacījumi uz izstrādājumu nav spēkā un nav piemērojami, ja ir pārkāpti tā
Ekspluatācijas noteikumi un izstrādājums nav izmantos atbilstoši tā paredzētajam
pielietojumam.

3) Izstrādājums nav paredzēts komerciālam pielietojumam kā, piemēram, tirdzniecība,
izbraukuma tirdzniecība, izklaides pasākumi, viesu izmitināšanas pakalpojumi,
noliktavas pakalpojumi u.c.
4) Izstrādājums nav paredzēts kā bērnu rotaļu un sporta laukumu aprīkojums.

Montāžas rekomendācijas, kas attiecināmas uz ekspluatāciju ietekmējošiem faktoriem:
1. Novietot un izpakot siltumnīcas komplektu drošā veidā (nodrošinoties pret sagāšanos un
paneļu bojāšanu montāžas laikā) atbilstoši montāžas instrukcijai.
2. Veikt montāžu atbilstoši Montāžas instrukcijai vai Pārdevēja pārstāvja norādījumiem;
3. Ja nepieciešams, veikt jumta ūdens hermētiskuma nodrošināšanu jumta paneļu šuvēs un šuvēs
starp elementiem, iestrādājot āra laikapstākļiem un materiālam pielietojumam atbilstošu
sanitāro silikonu-hermētiķi.

