
Akmens masas dušas paliktņa  uzstādīšanas instrukcija:  „SPN” 

Komplektācija: 

Dušas paliktnis 

Paplāksne 

Uzgrieznis 

Tapskrūve 

Plastikāta kājiņa 

Montāžas process: 

1. Tapskrūvi ieskrūvējam dušas paliktņa atverē un pievelkam ar roku (nekādā gadījumā ar 

plakanknaiblēm).

2. Uzliekam uz tapskrūves paplāksni un to nostiprinām ar uzgriežņa palīdzību, kas arī ir jāpievelk ar roku 

(neizmantojot nekādus instrumentus).

3. Uz tapskrūves brīvi uzskrūvējam otru uzgriezni (plastikāta kājiņas nostiprināšanai).

4. Pieskrūvējam plastikāta kājiņu, kura ir jānoregulē pēc augstuma, un to nostiprinām ar otra uzgriežņa 

palīdzību, tad uzgriezni pievelkam.

5. !!! Visiem dušas paliktniem  ar papildus centrālajām kājiņām: centrālā kājiņa tiek regulēta pēc 

galvenajām, balsta kājiņām, kas ir izvietotas pa dušas ūdeņu paliktņa perimetru.

6. Centrālā kājiņa ir pašlīmejoša un stiprinās pie paliktņa ar divpusējo līmlenti.  

GARANTIJAS TALONS 

Dušas paliktņi no mākslīgā akmens: 

Aizpilda pārdevējs: 

Izstrādājuma tips: Izstrādājuma izmērs: Pārdošanas datums: 

Garantijas termiņš: 10 gadi no pārdošanas brīža, kas ir norādīts garantijas talonā un pārdošanas dokumentā. 

Pārdevējs: 

 Zīmogs, paraksts: 

Garantija ir derīga tikai pienācīgā kārtā aizpildīta garantijas talona un pievienota pārdošanas dokumenta esamības gadījumā. Ar izstrādājuma 

bojājumiem saistīto tiesību un saistību termiņš izbeidzas, ja tās nav izmantotas garantijas darbības termiņa laikā. Garantijas termiņš tiek 

pagarināts uz laika periodu, kurā izstrādājums ir atradies pretenzijas izskatīšanas etapā, ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu. Pasūtītājam 

garantijas gadījumā ir jāvēršas pie pārdevēja, kas ir norādīts garantijas talonā. 

Iesakām Jums savās interesēs sekot garantijas talona pienācīgai aizpildīšanai. 

Garantijas ierobežojums (garantija neietver): 

Bojājumus, kas ir radušies uzstādīšanas, ko nav veicis speciālists, rezultātā. 

Bojājumus, kas ir radušies nepareizas ekspluatācijas vai uzglabāšanas rezultātā. 

Dušas paliktnim ir jābūt brīvi izņemamam, nepielietojot papildus spēku. 

Izstrādājuma izmantošanu nolūkiem, kas neatbilst tā lietošanas mērķim. 

Izstrādājuma mehānisku, ķīmisku vai citu bojājumu neparedzētas situācijas ietvaros (ugunsgrēks u.c.). 

Bojājumus, kas radušies lietošanas nepareizos vai ekstremālos apstākļos rezultātā (uz ielas utml.). 

Izstrādājuma izmantošanu nolūkos, kas neatbilst tā lietošanas mērķim. 

Garantijas noteikumi: 

Uzstādot dušas ūdeņu paliktni ir jāievēro šajā instrukcijā noteiktās prasības (skat. zīmējumus). 

Garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja izstrādājumu ir uzstādījis speciāli apmācīts personāls vai uzstādītājs, un attiecas tikai uz ražošanas brāķi. 

Ieteikumi: 

Garantijas talons un pārdošanas dokuments (dažos gadījumos, speciālista izsniegts uzstādīšanas dokuments) ir jāglabā visu garantijas darbības 

termiņa laiku. Vēršoties ar pretenziju, Jums būs nepieciešami minēto dokumentu oriģināli! Nepamatotu pretenziju gadījumā kompānija SPN 

Market ir tiesīga izstādīt klientam rēķinu par zaudējumu, kas ir saistīti ar nepamatoto pretenziju, atlīdzību. 

Piegādātājs: „SPN Market” SIA, Pavasara gatve 5-81, Rīga, LV-1082, Tālrunis: +371 26175410; e-mail: info@spn.lv; www.spn.lv

Dušas ūdeņu uztvērēja nosaukums 708 / 709 706 / 707 712 / 713 710 711 

Paplāksne (gab.) 4 4+1 4+2 6+2
Plastikāta kājiņa (gab.) 4 4+1 4+2 6+2
Tapskrūve (gab.) 4 4+1 4+2 6+2
Uzgrieznis (gab.) 8 10 12 16 




