
 

Dārza paviljons LUXURY PALACE - Ekspluatācijas prasības 

Pirms dārza paviljona montāžas, rūpīgi iepazīstaties ar šo aprakstu, kā arī pievienoto grafisko 

montāžas instrukciju.  

Pirms paviljona montāžas, pārliecinieties, ka pamatne uz kuras tas tiks montēts ir – līdzena; 

pietiekami cieta, lai noturētu paviljona svaru; lietus laikā spēs nodrošināt pietiekamu atbalstu, lai 

novērstu grimšanu. Ja tiek konstatēta paviljona grimšana, nekavējoties veiciet tā demontāžu – 

nevienmērīgās izmaiņas karkasa slodzē var novājināt un pat neatgriezeniski sabojāt paviljona 

konstrukciju. Paviljona montāžai iespējams nepieciešams izmantot papildus atbalsta platformas. 

Nekādā gadījumā nepakļaujiet paviljona karkasu un paneļus mehāniskai, kinētiskai, termiskai 

vai cita veida slodzei – karkasa elementos aizliegts karāties, grābties vai karināt priekšmetus; aizliegts 

tos izmantot paviljona pārvietošanai; aizliegts patvaļīgi mainīt, modificēt vai citādā veidā mainīt 

paviljona konstrukcijas elementus. 

Nepakļaujiet paviljonu stipru dabas stihiju ietekmei – stiprs vējš (sākot no 10 m/s); lietus 

gāzes; negaiss; zibens vētras; sniegs; straujas temperatūras izmaiņas utml. Nepakļaujiet paviljonu 

atklātai liesmai vai spēcīgam karstuma avotam; nesmēķēt paviljonā – kvēpi un tvana gāze var 

uzkrāties paviljona iekšienē radot veselības traucējumus un bojāt paviljona paneļu šķiedru struktūru. 

Paviljona paneļus aizliegts tīrīt ar abrazīviem, kodīgiem tīrīšanas līdzekļiem, hlora balinātāju 

un organiskajiem šķīdinātājiem – netīrīt ķīmiski. Nepieļaujiet pārmērīgu materiālu notraipīšanos – 

traipi var negatīvi ietekmēt paneļu UV staru caurlaidības aizsardzību. Mazgāt paneļus tikai ar rokām, 

saudzīgi nospiežot – aizliegts izgriezt. Paneļus žāvēt vertikālā stāvoklī apkārtējās vides temperatūrā. 

Pēc ilgstošas lietošanas - Izžāvējiet paneļus, rūpīgi salokiet un novietojiet sausā vietā. 

Notīriet un izžāvējiet rāmi un nolieciet sausā vietā. Uzglabājiet daļas sausā vietā. 

Garantijas prasība ir attiecināma uz produktiem, kas lietoti saskaņā ar ražotāja un izplatītāja 

instrukcijām. 

GARANTIJA neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas 

rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz 

bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, 

klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas 

rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga 

iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas 

vai paviljona pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs preci transportējot to nav pienācīgi un 

droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt 

jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar 

instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no 

reālajām. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas 

instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu 

personu veiktā remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu 

remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remonti padara garantijas prasību par spēkā 

neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja 

ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama.  



 

  



 

  



 

  



 

 

 


