GARANTIJAS NOSACĪJUMI, LIETOŠANAS UN KOPŠANAS INSTRUKCIJA
Garantijas nosacījumi.
Garantija uz PRECI, turpmāk tekstā – Izstrādājumu, ir spēkā ar nosacījumu, ka izstrādājumu uzstādīšanā, ekspluatācijā un
kopšanā tiek ievērotas ražotāja instrukcijas un norādījumi.
Garantija ietver:
•
izstrādājuma apdari un apdares materiālus;
•
izstrādājuma konstrukcijas materiālus;
•
izstrādājuma formas noturību. Savērpums garenvirzienā ir atļauts 2 mm uz vienu metru. Diagonāļu starpība ir atļauta
1 mm uz vienu metru;
•
uzstādīto furnitūru;
•
montāžas defektus;
•
transportēšanas laikā radušos bojājumus, kas radušies pirms izstrādājuma nodošanas klientam un ir fiksēti PRECES
pieņemšanā.
Garantija neietver:
•
bojājumus, kas radušies izstrādājumu nepareizas uzglabāšanas dēļ;
•
mehāniskus bojājumus (krišanas pēdas vai bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ, kuru ir veicis lietotājs)
•
bojājumus, kas radušies izstrādājuma dabiskas nodilšanas dēļ;
•
bojājumus, kas izstrādājumam nodarīti ekspluatācijas gaitā (tīrīšanas pēdas, nepareizu tīrīšanas līdzekļu izmantošana
utt.);
•
izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas un kopšanas instrukciju prasību neievērošanas rezultātā radušies defekti;
•
mehāniskie bojājumi, par kuriem radušās sūdzības pēc izstrādājuma uzstādīšanas;
•
uzstādot defektīvu izstrādājumu, ar to saistītie papildu izdevumi;
•
bojājumus, kas radušies transportēšanas vai celtniecības laikā (iespiedumu pēdas, putekļi, krāsas un špakteles šļaksti
utt.);
•
bojājumus, kas radies dabas stihiju dēļ (piem., plūdi, vētra, ugunsgrēks utml.), kā arī citu sadzīves faktoru dēļ;
•
Izstrādājuma apdares bojājumus folija/laka, krāsa, kur bojājumi radušies dēļ aizsarg līmlentu izmantošanas. Aizsarg
līmlentu izmantošana uz izstrādājuma ir tikai un vienīgi lietotāja atbildība;
•
un nav spēkā uz izstrādājumu, kurš kaut kādā veidā ir izmainīts (ēvelēts, urbts, zāģēts, frēzēts, krāsots utt.);
•
defektus, kas radušies lietotājiem uzliekot vai mainot furnitūru;
•
izstrādājumu, kurš uzstādīts un ekspluatēts tam nepiemērotos apstākļos (telpās zem 40% un virs 75% gaisa relatīvā
mitruma, temperatūras svārstības, tieša saskare ar ūdeni utt.);
•
izstrādājumam ekspluatācijas laikā nepieciešamos regulēšanas darbus;
•
defektus, kas radušies no nenoregulēta izstrādājuma lietošanas;
•
un nav spēkā uz izstrādājumu, kuram patvaļīgi demontēta vai nomainīta uzstādītā furnitūra (slēdzenes, rokturi, eņģes,
aizvērēji utt), vai pievienota cita furnitūra/mehānismi, kas var ietekmēt vēršanās kvalitāti;
•
un nav spēkā uz izstrādājumu , kurš patvaļīgi demontēts, vērtne izņemta no kārbas vai veiktas līdzīgas darbības;
•
materiālu dabiskās izcelsmes īpatnības (piem., koksnes gadskārtas atšķirības, faktūras, krāsas, zaru vietas izkrišana);
•
izstrādājuma neatbilstību, ko izraisījusi aiļu lieluma izmainīšana pēc pasūtījuma apstiprināšanas vai piegādes;
•
bojājumus, ko izraisījusi ēkas nosēšanās;
•
kondensātu, kas rodas ārējām virsmām;
•
stikla termisko sabrukšanu;
•
ārdurvis, kuras neaizsargā nojume virs tām vai kuras neatrodas nišā;
•
gadījumā, ja ir izmantotas tumšas krāsas, krāsas seguma izbalēšanu saules ietekmē un sveķu izdalīšanos no koka;
•
tumša krāsu toņa gadījumā durvju deformēšanās saules iedarbībā;
•
Izstrādājuma furnitūras čīkstēšanu, vai citu skaņas izdalīšanu sākot ar 25(divdesmit piekto) mēnesi no brīža,
kad Izstrādājums nodots lietošānā lietotājam vai ar pieņemšanas nodošanas aktu būvuzņēmumam-pasūtītājam.
•
Izstrādājumiem, par kuriem nav saņemta 100% samaksa

Lietošana un kopšana.
Durvju atvēršana-aizvēršana.
Durvis ir jāaizver izmantojot rokturi, atlaižot to tikai tad, kad durvju mēlīte ir nofiksējusies slēdzenes pretplāksnē. Durvis ir
jāatver izmantojot rokturi, atlaižot to tikai tad, kad slēdzenes mēlīte ir ievilkta slēdzenē un durvju vērtne pavērta nost no durvju
kārbas vismaz 5(piecus) centimetrus.
Durvju kopšana.
Izstrādājumu drīkst tīrīt, slaucīt izmantojot mitru mīkstu drānu (nekādā gadījuma nedrīkst lietot abrazīva sastāva materiālu).
Aizliegts izmantot jebkāda veida pulverus vai tīrīšanas pastas, atšķaidītājus vai tamlīdzīgus šķidrumus, kas varētu saskrāpēt vai
sabojāt izstrādājuma virsmu vai izstrādājuma apdari.
Ņemiet vērā! Izstrādājumi ir izgatavoti no koka atvasinātiem materiāliem, tādēļ jāizvairās no jebkādas saskarsmes ar ūdeni.
Īpaši pievērsiet uzmanību, lai ūdens nepiekļūst neaizsargātajām kārbu un aplodu detaļam, kas atrodas tiešā grīdas tuvumā. Tas
var radīt Izstrādājuma piebriešanu, apdares atdalīšanos un citus defektus, uz ko garantija nav spēkā.
Profilaktiskā pārbaude.
Vienu rezi 6 mēnešos veikt slēdzeņu, eņģu un rokturu fiksējošo skrūvju pārbaudi, nepieciešamības gadījumā tās pievelkot.
Gadījumos, ja tas nepieciešams (durvju eņģu-slēdzeņu čīkstēšana), izmantojiet piemērotas smērvielas eņģu un slēdzeņu
ieeļļošanai tā, lai smērvielas nenonāktu saskarē ar Izstrādājumu apdarītajām (lakotajām, krāsotajām) virsmām.

