
 Montāžas rokasgrāmata 

Tips: HomEvap Humidifier mitrinātājs 

TURIET KOPĀ AR IEKĀRTU 

Šo iekārtu drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem, 
vai personas, kurām nav pieredzes vai zināšanu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai apmācība par iekārtas 
drošu lietošanu, un tās apzinās ar iekārtas lietošanu saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar izstrādājumu. 
Lietotāja veicamo tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.  

Izcelsmes valsts: NL 
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Visas tiesības aizsargātas. 
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1. sadaļa – Drošības noteikumi 

HomEvap B.V. neuzņemas atbildību par kaitējumu vai miesas bojājumiem, ko izraisa (stingra) drošības ievērošanu un instrukciju 
neievērošana vai bezrūpīga attieksme mitrinātāja montāžas un/vai lietošanas laikā.  
Šo izstrādājumu nav paredzēts lietot personām (tai skaitā bērniem), kurām ir fiziski, maņu vai garīgi traucējumi, kurām nav 
pieredzes vai zināšanu, izņemot, ja par to drošību atbildīgās personas nodrošina tām uzraudzību vai apmācību par izstrādājuma 
izmantošanu.   

1.1 

• 

• 

Veiktie drošības pasākumi 

Mitrinātājs ir veidots tā, lai normālas lietošanas, neveicot specifiskas darbības, laikā nebūtu iespējams saskarties ar 
kustībā vai zem sprieguma esošām detaļām. 
Mitrinātājs atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām attiecībā uz mājsaimniecības lietošanai paredzētās II aizsardzības 
kategorijas elektroiekārtām.  

Ir jāņem vērā šādi drošības pasākumi:  

• 

• 
• 

Pirms sākt darbu, vienmēr izslēdziet izstrādājumu, atvienojot strāvas vadu no elektrības rozetes un noslēdzot ūdens 
padevi.   
Izmantojiet atbilstošus/piemērotus instrumentus. 
Vienmēr jāizvairās no iekārtas uzstādīšanas virs atklātām elektroinstalācijām, piemēram, elektrosadales skapjiem, 
rozetēm, utml. Ja tas nav iespējams, jāveic pasākumi, lai izvairītos no kaitējuma un/vai bīstamām situācijām, kas rodas 
ūdens noplūdes rezultātā.  
Mitrinātājs jāuzstāda saskaņā ar valstī spēkā esošajiem pieslēguma noteikumiem.  
Ja galvenais strāvas vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic autorizētām personām.  
Izmantojiet izstrādājumu tikai tiem mērķiem, kuriem tas ir paredzēts saskaņā ar 11. sadaļā “Garantijas nosacījumi” un 12. 
sadaļā “Atbildība” noteikto, un ievērojiet šajā rokasgrāmatā aprakstītās montāžas instrukcijas. Trešās puses uzņemas 
visus riskus un atbildību par jebkādiem iekārtas pieslēguma regulēšanas darbiem. 

• 
• 
• 

1.2 Riska simboli 

Uz mitrinātāja ir attēloti šādi atpazīstami un skaidri saprotami risku simboli, kas kalpo par brīdinājumu:

Šis simbols brīdina jūs par saskarsmi ar un elektrības sprieguma vai ūdens saskarsmes  

AUGSTS SPRIEGUMS 
Zem apakšējā pārsega esošās detaļas atrodas zem sprieguma, ja iekārta ir pieslēgta strāvai. 
Lietošanas laikā jāievēro piesardzība. 
Pirms demontēt/noņemt pārsegu, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes!  

BRĪDINĀJUMS 
Šis simbols brīdina jūs par elektrisko apdraudējumu. Lietošanas laikā jāievēro 
piesardzība.  

1 
V1.07 2019-3-19 



2. sadaļa - Piegāde 

Pārbaudiet iepakojumu saņemšanas brīdī un pirms atvēršanas, vai nav redzami bojājumi. Par bojājumiem jāziņo   
HomEvap rakstiski 48 stundu laikā pēc piegādes. 

2.1 Piegādes komplektācija 

Mitrinātājs sastāv no: 

EPP korpusa, uz kura uzstādīti 2 apaļi savienojumi ar R200 mm. 
HomEvap korpuss vai uz tā ir uzstādītas šādas sastāvdaļas:  

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Viens stikla šķiedras (1) absorbējošās matricas kārtridžs ar LegioSafe ūdens filtru 
Viens (1) PTC elektriskais sildelements 
Viens (1) vads ar pieslēguma adapteri SHC80 sensoram (L=1m) 
Viena (1) ūdens padeves šļauka, melna (L=1m; Ø=4mm; adapters ¾” ārējs) 
Viens (1) vads ar savienojumu strāvas kontaktdakšas vadam (L=1m) 
Viens (1) 16 mm ūdens izvads (L=500mm) 

Atsevišķi tiek piegādāts: 

• Viens (1) kombinētais mitruma-temperatūras sensors (SHC80) 

• Viens (1) vads ar savienojumu strāvas kontaktdakšas vadam (230VAC; L=1m) 

• Mitruma kontrolieris 
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3. sadaļa – Darbība 

Iekārta ir paredzēta sausa gaisa mitrināšanai, kas tiek izvadīts caur samitrinātu līdzekli energoefektīvā, klusā 
un drošā veidā. Adiabātiskais mitrināšanas process notiek pašā mitrinātājā un palielina mitrumu gaisā, kas tiek 
padots telpā/mājā. 

3.1 Darbības princips 

Mitrinātājs ir jāizvieto gaisa padeves vadā aiz siltuma rekuperācijas ventilācijas (HRV) iekārtas. Ja āra gaisa 
mitruma saturs kļūst pārāk zems, mitrinātājs sāk darboties. Darbības process ir šāds: HRV iekārta uzsilda ienākošo 
gaisu ar siltummaiņa palīdzību, kā rezultātā krītas relatīvā mitruma līmenis, tad šis sausais, siltais gaiss iziet cauri 
HomEvap, kas palielina mitrumu, sasniedzot uzdoto vērtību uz ūdens iztvaikošanas pamata, kas ir droša un 
kondensāciju neizraisoša metode.  

Tomēr gaiss atdziest saskaņā ar Moljēra diagrammas entalpijas līniju. Iebūvētais PTC gaisa sildītājs uzsilda gaisu 
tikai, ja temperatūra aiz mitrinātāja ir zemāka par 17°C. Maksimālā jauda ir 3kg/h. Programmatūra precīzi kontrolē 
izmantoto ūdens daudzumu, nodrošinot ekonomisko ūdens patēriņu. 

3.2 Drošība 

Ūdens ir pasargāts no leģionellas baktērijām, pateicoties iebūvētam, patentētam, leģionellas likvidējošam LegioSafe 
ūdens filtram un sadalītājam. 
Padeves ūdens vispirms iziet caur LegioSafe, pirms samitrināt matricu. Tā rezultātā mājas vai ēkas iedzīvotājus nekas 
neapdraud. Tiek izmantots tikai tīrs un svaigs ūdens. Netiek veikta otrreizēja ūdens pārstrāde. Matrica ir absolūti 
sausa, ja nav pieprasījuma pēc dzesēšanas/mitrināšanas.  

Komplektācijā iekļautais SHC80 gaisa vada sensors arī nosaka relatīvo mitrumu un temperatūru gaisa vadā aiz mitrinātāja. Šāda 
pozīcija garantē maksimālu efektivitāti un drošu ekspluatāciju, pasargā no kondensāta veidošanās gaisa vados normālos iekārtas 
lietošanas apstākļos.  

Iebūvētajam PTC gaisa sildītājam ir vairākas drošības ierīces:  

1. Mehāniska drošības ierīce, kas nodrošina, ka gaisa sildītājs nepatērē vairāk jaudas, pārsniedzot maksimālo temperatūru 
85°C. 

2. Papildu temperatūras sensors mitrinātājā, kas izslēdz gaisa sildītāju, ja temperatūra ir pārāk augsta.  
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4. sadaļa – Lietošana 

Mitrinātāju var izmantot uz jebkura veida HRV iekārtas, ja nenotiek mitruma apmaiņa starp padeves un atgriezes gaisu.  

4.1 Sastāvdaļu apraksts 

Mitrinātāja galvenās sastāvdaļas ir: 

Korpuss 
Mitrinātāja korpuss ir veidots no EPP (ekspandēta propilēna). Šī materiāla priekšrocības ir tā mazais svars, labās 
hermētiskuma īpašības un otrreizējās pārstrādes iespējamība. Korpuss sastāv no augšējās un apakšējās daļas, kas 
ir sastiprinātas savā starpā ar diviem montāžas gredzeniem.  
Apakšā atrodas nodalījums, kur ir izvietots ūdens vārsts, vadības panelis un transformators. Tos aizsargā EPP 
pārsegs, uz kura attēloti drošības simboli.  
Kreisajā un labajā pusē atrodas gaisa vada pieslēgumu vietas, ar iekšējo diametru 200mm un ārējo - 250mm. 

Iekšējā konstrukcija 
Iekšējā konstrukcija ir izveidota, lai nodrošinātu optimālu gaisa plūsmu, kas tiek mitrināta drošā veidā. Tā sastāv no
kārtridža, kurā ir ievietots un nostiprināts leģionellas baktērijas attīrošs filtrs, LegioSafe un matrica. Padotais ūdens 
tiek izvadīts caur filtram, un pēc tam filtrētais ūdens samitrina matricu. Padotais gaiss iziet cauri matricai un 
samitrinās, saskaroties ar mitro virsmu. Liekais ūdens tiek novadīts. PTC gaisa sildītājs uzsilda padoto gaisu, ja tā 
rādītāji nokrītas zem uzdotās vērtības.  

Mitruma un temperatūras sensors (SHC80) 
SHC80 gaisa vada sensors arī izmēra relatīvo mitrumu un temperatūru gaisa vadā aiz mitrinātāja. Šāds izvietojums 
nodrošina maksimālu gaisa vadu veiktspēju un kondensāta novēršanu normālos iekārtas lietošanas apstākļos.  

Vadība 
Mitrinātājs tiek kontrolēts ar (bezvadu) vadības paneļa palīdzību. 

Šis vadības panelis, kas darbojas uz bateriju (4xAAA) pamata, ir savienots ar mitrinātāju. Skatīt atsevišķo Kontroliera 
rokasgrāmatu.   

Darbība 
Tikko kā vadības panelī iestrādātais mitruma sensors nosaka, ka mitrums ir zemāks nekā uzdotā vērtība, tas aktivizē 
mitrinātāju. Programmatūra ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu optimālu rezultātu un minimālu ūdens patēriņu, savienojot 
tās ar zemākajām elektroenerģijas izmaksām. 

Drošība 
Vadības panelis ir aprīkots ar leģionellas baktēriju skalošanas programmu, tāpat arī vadības panelī ir iebūvētas citas drošības 
ierīces un indikācijas funkcijas.  
Vadības PCB signalizējošās lampiņas atrodas mitrinātāja apakšējā daļā.  
Nepieciešamās atskaites tiek pārraidītas uz displeju. 
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5. sadaļa – Tehniskās specifikācijas 

5.1 Specifikācijas 

258 x 344 x 335 mm 
0-4 litri 
20 VA/800VA 
5 litri stundā 

¾ iekšējā vītne ar pieslēgumu pie  
4mm 
16 mm šļūtenes blīvslēgs 50cm 
600 m3/u 
Standard r200 

Apraksts 
Izmēri LxBxH 
Mitrināšanas jauda 
Elektrības patēriņš 
Maksimālais ūdens  
patēriņš 
Ūdens padeves pieslēgums 

Ūdens novadīšanas pieslēgums 
Maksimālais gaisa tilpums 
Gaisa vada pieslēgums 

5.2 

Augšpuse 

Ilustrācijas 

Priekšpuse 

Sāni Aizmugure Apakšpuse 
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Noteka 
- Šļauka Ø15 
- Garums 500mm 
 

Ūdens padeve 

- Vītne G ¾ “ 
- Garums 500mm 
 

230V strāvas  
pieslēgums 
 



5.3 Izvērstais skats 
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6. sadaļa – Montāža 

6.1 Darbības secība 

1. Izvēlieties tādu mitrinātāja izvietojumu gaisa padeves vadā pēc iespējas tuvāk HRV iekārtai. Minimālais attālums aiz līkuma 
ir 150 mm.  
2. Ir svarīgi, lai montāžas laikā būtu pietiekami daudz brīvas vietas, lai iekārtu varētu pagriezt servisa veikšanas– matricas 
kasetes nomaiņas laikā. Jānodrošina vismaz 200mm attālums no griestiem. 

PIEZĪME! Iekārtai jābūt līdzeni uzstādītai visos virzienos. 

3. No apakšas jānodrošina vismaz 100 milimetri brīvas platības. 
4. Mitrinātājs ir jāuzstāda horizontāli starp gaisa vadiem vai gaisa šļaukām. Iekārtai ir jābūt novietotai līdzeni, 
lai nodrošinātu pienācīgu ūdens novadīšanu.  
5. Iekārtas uzstādīšanai izmantojiet skavas ar M8 vītnes pieslēgumu.  
6. Pievienojiet melno 4mm šļauku ar ¾” adapteri pie ūdens padeves vada, ¾” veļas  
mašīnas krānu ar pretvārstu. 
7. Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir no 1,5 bar līdz maksimums 3,5 bar. 
8. Mitrinātājs ir aprīkots ar 16 mm notekcauruli, kuras garumam jābūt 50 cm. 

PIEZĪME! Notekcaurulei jābūt pieslēgtai pie kanalizācijas, bez spiediena un ar pietiekamu 
kritumu! Caurulē nedrīkst palikt ūdens!  

9. Maksimālais ūdens patēriņš ir 1l/min, ja ir saplīsusi caurule vai bojāts ūdens padeves vārsts, normālais patēriņš ir maks.  
2l/stundā. Minimālais notekas diametrs ir 25 milimetri. 
10. Mitruma un temperatūras sensors (SHC80) ir jāuzstāda pēc iespējas tuvāk ēkai/telpām, aiz gaisa vadā uzstādītās iekārtas, 
maksimālais attālums ir 100 cm.  

PIEZĪME! Sensors(-i) nedrīkst būt bojāts vai samirkt! 
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6.2 Uzsākšanas secība 

Uzmanīgi sekojiet šīm norādēm. 

11. Atveriet ūdens padeves krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves vadā un novadīšanas sistēmā 
nav noplūdes.  
12. Iedarbiniet iekārtu, ievietojot kontaktdakšu rozetē. 
    Iekārtas apakšā iedegsies ZAĻĀ LED lampiņa, bet ORANŽĀ servisa LED lampiņa sāks mirgot ar 5 sekunžu intervālu.  
Tas norāda, ka DARBOJAS TESTA CIKLS.  
    Testa cikla laikā, kas ilgst aptuveni 3 minūtes, ORANŽĀ servisa LED lampiņa mirgo. 
    Darbības: vārsts atvērsies uz 90 sekundēm, būs dzirdams ūdens troksnis, skalojot LegioSafe filtru un līdzekli, tad uz 50 
sekundēm ieslēgsies sildītājs.  

13. NOGAIDIET, LĪDZ ORANŽĀ LED lampiņa pārstās mirgot un pārbaudiet, vai ūdens novadīšanas sistēmā vai 
korpusā nav kādas noplūdes.  
14. Mitrinātājs ir gatavs lietošanai. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Atveriet vadības paneļa iepakojumu** 
Iestatiet uzdotās vērtības – lūdzam skatīt kontroliera funkcijas kontroliera izvēlnē. 
Vēlreiz pēc 1 stundas pārbaudiet, vai novadīšanas sistēma pareizi darbojas.  
Mitrinātājs ir gatavs automātiskai darbībai.  

**. PIEZĪME Tālvadības pults jau ir iepriekš savienota ar HomEvap iekārtu. Ja iestatīšanas darbību laikā kontrolieris tiek 
aktivizēts, piespiežot pogu, tā rezultātā savienojums var tikt pārtraukts. AIZLIEGTS PIESKARTIES KONTROLIERIM 
TESTA CIKLA laikā.  
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6.3 Montāžas pārskats: 
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7. sadaļa – Kļūdas 

Ja iekārtas vadības sistēma konstatē kļūdu, tas tiek attēlots iekārtas apakšējā daļā ar LED trauksmes simbola 
palīdzību (zvaniņš). Lai atiestatītu trauksmi, iekārta ir uz īsu brīdi jāatvieno no strāvas padeves, atvienojot 
kontaktdakšu no rozetes un tad atkal ievietojot rozetē pēc 10 sekundēm.   

Tabulā ir attēloti dažādi trauksmes cēloņi un to novēršanas vai kontroles darbības. 

Trauksmes LED 

Trauksmes LED 
deg  

Displeja teksts 

M OFF 

SENSUP 

Nozīme 

Galvenais kontakts 
pārtraukts, ierīce 
izslēdzas  
Kontakts ar SHC80 
sensoru pārtraukts 

T3 sensors – āra gaiss 
- bojāts  

Darbība 

Atjaunojiet galveno kontaktu, skatīt saslēguma shēmu 

Trauksmes LED mirgo 
3 reizes  

Trauksmes LED mirgo 
5 reizes 

Pārbaudiet SHC80 kabeļu saslēgumu un salabot, ja 
nepieciešams, pārbaudīt, vai lampiņa uz SCH80 
sensora regulāri mirgo, pretējā gadījumā nomainīt 
bojāto sensoru. 
Pārbaudiet kabeļu saslēguma defektus vai 
nodilumu, šaubu gadījumā nomainiet. Testēšanu var 
veikt, turot sensoru 8°C vai aukstākā ūdenī vai gaisā; 
Evap jāieslēdzas, jo atveras ūdens vārsts. 
 
 
Pārbaudiet, vai ir atvērts ūdens krāns. 
• Ja krāns ir atvērts un ir pieprasījums (āra gaisa 
temperatūra zem  12°C), atvienojiet melno šļauku, 
kas atrodas virs savienojuma, un iedarbiniet ūdens 
vārstu, izslēdzot un atkal ieslēdzot spriegumu; 
ūdenim būtu jātek no šļaukas; ja vārsts nereaģē, 
nomainiet to. 

Ja vārsts darbojas un matricas materiāls nesamirkst pēc 
pārslēgšanas, LegioSafe filtrs ir nosprostots un ir 
jānomaina. Pasūtiet izstrādājumu ar kodu 351025 pie 
sava izplatītāja. 

OUTDEF 

Trauksmes LED mirgo 
 
9 reizes 

WATER RH gaisa vadā 
nepalielinās  

Trauksmes LED mirgo 
15 reizes 

Trauksmes LED mirgo 
17 reizes 

HEATER Sildīšanas kļūme  Pārbaudiet gaisa temperatūru aiz mitrinātāja, tā nedrīkst 
būt >8ºC, pretējā gadījumā gaisa sildītājs ir bojāts. 
Izsauciet montieri nomaiņai.  

Pārbaudiet, vai HRAV darbojas. AIRFLW Nav gaisa 
plūsmas  

Trauksmes LED mirgo 
19 reizes 

T2DEF T2 sensors bojāts Pārbaudiet kabeļu saslēguma defektus vai nodilumu, 
šaubu gadījumā nomainiet. 

Servisa LED 
deg 

Service Jānomaina kārtridžs. 
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8. sadaļa – Apkope 

Mitrinātājs ir aprīkots ar izņemamu kārtridžu, kurā ir ievietota matrica un  
LegioSafe filtrs. Matrica nav iztīrāma. Mitrinātāja kārtridžu ir jānomaina reizi 2 gados, lai 
garantētu drošu un veselīgu mitrināšanu. Tiek aktivizēts servisa paziņojums, par ko 
liecina LED lampiņa, kas iedegas mitrinātāja apakšā (blakus slēdzenes simbolam).  

8.1 Kārtridža nomaiņas kārtība 

1. Izņemiet kontaktdakšu no rozetes. 
2. Atvienojiet ūdens padevi. 
3. Pārliecinieties, ka ūdens notekšļauka nav nobloķēta, un var brīvi kustēties, lai varētu piekļūt augšdaļai.  
4. Pārliecinieties, ka ūdens padeves šļaukai ir pietiekami daudz brīvas platības, kur kustēties, vai atvienojiet 
to no krāna.  
5. Attaisiet skrūves skavu sānu malās, lai mitrinātāju varētu pagriezt skavas iekšienē. Izmantojiet 2. vai 3. 
izmēra krustiņgalvas skrūvgriezi.  
6. Pagrieziet mitrinātāju par 90°, lai varētu piekļūt kārtridžam. Pievērsiet uzmanību ūdens noplūdei no 
iekārtas sānu malām!  
7. Atvienojiet kārtridžu no ūdens padeves, iespiežot uz iekšu liektā savienojuma gredzenu (atrodas uz 
korpusa sānu malas) un nomauciet līkumu no melnās šļaukas. Tādā veidā kārtridžs tiek atvienots, un to var 
noņemt.  
8. Izvelciet/izslidiniet kārtridžu ārā no mitrinātāja.. 
Šim nolūkam izmantojot komplektācijā iekļauto rīku vai  
ūdens sūkņa knaibles! 
9. Iztīriet mitrinātāju no iekšpuses ar mīkstu lupatiņu, ja nepieciešams. 
    NELIETOJIET mazgāšanas līdzekļus! 
10. Izņemiet jauno kārtridžu no iepakojuma. 
11. Iestumiet/ieslidiniet to iekārtā. 
12. Iestumiet jaunā kārtridža melno šļauku liektajā savienojumā. 
13. Vēlreiz pagrieziet mitrinātāju tā, lai tas atrastos līdzeni. 
14. Pievelciet ciešāk skavas. 
15. Atveriet ūdens padeves vadu. 
16. Ievietojiet kontaktdakšu rozetē. 
17. Jūsu mitrinātājs atkal ir drošs un gatavs lietošanai!  

PIEZĪME: Izmantoto kārtridžu var izmest kopējos atkritumos. 
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9. sadaļa – Saslēguma shēma 

TB2 10V 0V 
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10. sadaļa – Serviss 

Pasūtot detaļas, papildus izstrādājuma kodam ir jānorāda detaļas sērijas numurs (ja norādīts) un nosaukums.  

10.1 Servisa izstrādājumi 

Izstrādājuma kods 

HECASH 

HEPTC 

HEVDW12EA 

HEAFVOER 

HEMAIN 

Izstrādājuma apraksts 

Mitrinātāja kārtridžs 

Mitrinātāja gaisa sildītājs 

Mitrinātāja ūdens vārsts 

Mitrinātāja novadīšanas elements 

Mitrinātāja PCB 1 
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11. sadaļa – Garantijas nosacījumi 

11.1 HomEvap garantē, ka piegādātās preces un / vai to sastāvdaļas noteiktā laika posmā pēc piegādes būs 
bez kļūdām, kas tieši izriet no materiālu, ražošanas un / vai konstrukcijas kļūmēm. Garantijas ilgums ir: 

• 2 gadi pēc visu šī izstrādājuma sastāvdaļu uzstādīšanas datuma, izņemot visus filtrus, uz kuriem 
garantija neattiecas; 
• 5 gadi pēc uzstādīšanas datuma jebkuram esošajam siltummainim (izņemot entalpijas siltummaiņus; uz 
tiem attiecas 2 gadu garantijas laiks). 

11.2 

11.3 

Balstoties uz dažādiem katrā valstī spēkā esošajiem tehniskajiem standartiem un prasībām, HomEvap 
sniegtā garantija ir spēkā tikai tad, ja izstrādājums ir uzstādīts valstī, kurā tas pirmo reizi iegādāts. 

Atkāpjoties no šī panta 1. punkta noteikumiem, garantija precēm, kuras HomEvap ir ieguvusi no trešajām 
personām vai kuras ir izstrādājušas un / vai izgatavojušas trešās puses, aprobežojas ar garantiju, ko šīs 
trešās puses ir piešķīrušas HomEvap. 

HomEvap izskata garantijas prasību tikai tad, ja tā ir iesniegta HomEvap rakstiski 14 dienu laikā pēc kļūmes 
atklāšanas vai brīža, kad to pamatoti vajadzēja atklāt. 

Visas garantijas pretenzijas nav spēkā, ja:  

• otra puse pati ir veikusi pārmaiņas vai labojumus piegādātajās precēs vai tās ir veikušas trešās puses 
otrās puses uzdevumā bez iepriekšējas HomEvap piekrišanas; 
• iekārta ir bijusi nepareizi lietota un / vai izmantota citiem mērķiem, nevis oriģinālajam, parastajam 
lietojumam; 
• uzstādīšanas instrukcijas vai lietotāja rokasgrāmata nav stingri ievērota; 
• montāžā ir izmantotas detaļas, kas nav oriģinālās (un komplektācijā iekļautās) HomEvap detaļas; 
• kļūdu izraisa citi cēloņi, kas nav uzskatāmi par materiālu, ražošanas un/vai konstrukcijas defektiem;  
• tiek panākta vienošanās par lietotu materiālu, detaļu vai preču piegādi; 
• nav veikta apkope vai veikta nepareiza vai nepietiekama apkope; 
• kļūda radusies normāla nolietojuma rezultātā.  

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

Nelielas lieluma, krāsas, svara vai skaita novirzes nav pamats garantijas prasības celšanai. 

HomEvap nav pienākuma segt tādu remontdarbu izmaksas piegādātajām precēm, kuras otra puse ir veikusi pati vai kuras 
veikušas trešās puses otras puses uzdevumā bez iepriekšējas HomEvap piekrišanas.  

Garantijas saistību rezultātā HomEvap ir pienākums pēc saviem ieskatiem labot vai nomainīt preces vai 
detaļas, ko tas piegādā uz sava rēķina, ja iekārta ir uzstādīta pirmās iegādes valstī. HomEvap patur tiesības 
piedzīt papildu izmaksas no otras puses, piemēram, par transporta, izmitināšanas un algu izdevumiem, kā arī 
nosūtīšanas un (de)montāžas izmaksas.  

Ja HomEvap nomaina preces vai to detaļas, lai nodrošinātu garantijas saistību ievērošanu, nomainītās preces vai detaļas 
kļūst par HomEvap īpašumu nomaiņas brīdī.  

Iekārtas atgriešana tiek pieņemta tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar HomEvap. Atgriešanu otra puse veic 
uz sava rēķina un riska. 

11.9 

11.10 
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12. sadaļa – Atbildība 

Izmantošana atbilstoši paredzētajam mērķim 

Izstrādājums, kas aprakstīts šajā dokumentācijā, ir paredzēts adiabātiskai nesasalstošu telpu mitrināšanai daudzstāvu un 
mazstāvu ēkās. Jebkurš cits lietojums neatbilst paredzētajam produkta lietojumam. Ražotājs neuzņemas atbildību par 
zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ. 

12.1 

12.2 

Attiecībā uz piegādāto preču defektiem tiek piemērota tikai 11. sadaļā (“Garantija”) noteiktā garantija. 

HomEvap nekādos apstākļos neuzņemas atbildību otras puses un/vai trešo pušu  priekšā par izrietošu kaitējumu, 
piemēram, negūto peļņu, zaudējumiem, piemēram, ražošanas zaudējumiem, slēgšanas vai kavējumu izmaksām, soda 
naudām un citu netiešu kaitējumu. 

HomEvap atbildība aprobežojas maksimāli ar HomEvap apdrošināšanas seguma summu. 

Ja HomEvap apdrošinātājs neveic maksājumu kādā gadījumā vai apdrošināšana nesedz šo kaitējumu, HomEvap 
atbildība aprobežojas ar attiecīgā līguma rēķina vērtību. 

Otra puse apņemas pasargāt HomEvap attiecībā uz trešo pušu prasībām par kaitējuma atlīdzināšanu, par kuru HomEvap 
nav atbildīgs saskaņā ar šī punkta iepriekšējām sadaļām. 

Otra puse apņemas pēc iespējas ātrāk rakstiski informēt HomEvap par šajā punktā noteiktajām kompensācijas prasībām. 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 
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