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Olsztyn, styczeń 2015r. 

 Niniejszą instrukcję należy przechowywać przez cały okres użytkowania Lokalu. W 
przypadku sprzedaży Lokalu w trakcie obowiązywania okresu rękojmi i/lub gwarancji 
warunkiem wykonywania tych uprawnień przez nabywcę jest korzystanie z Lokalu zgodnie 
z niniejszą instrukcją. 

 Użytkownik wprowadzający wykonawców na roboty wykończeniowe jest 
zobowiązany do przekazania im zawartych w instrukcji uwag, aby w trakcie 
wykonywanych prac w pełni się do niej zastosowali. Niezastosowanie się do niniejszej 
instrukcji lub postępowanie wbrew jej zapisom zwalnia Gwaranta z obowiązku usuwania 
wad i usterek, powstałych w wyniku użytkowania Lokalu w sposób niezgodny lub 
sprzeczny z instrukcją i powoduje utratę wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji 
w tym zakresie. 

Z poważaniem,  
Zarząd Energetik Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  

ul. B. Chrobrego 26  
11-300 Biskupiec

ZGŁOSZENIE EWENTUALNYCH USTEREK W OKRESIE RĘKOJMI: 

 Należy dokonywać zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi 
pisemnie na adres:  

Energetik Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  
ul. B. Chrobrego 26  
11-300 Biskupiec 

Wszelkie zgłoszenia powinny zawierać dopisek: 

 „RĘKOJMIA” oraz zawierać: dokładny adres lokalu, w którym nastąpiła usterka, 
opis i lokalizacja usterki, dane kontaktowe zgłaszającego – imię i nazwisko, numer telefonu, 
adres e-mail oraz jeżeli jest taka możliwość, warto załączyć zdjęcia poglądowe zgłaszanej 
usterki. 

Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 
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1. Rękojmia 

Okresy rękojmi wynoszą: 

* 60 miesięcy z tytułu wad fizycznych Lokali. Okres rękojmi w tym wypadku liczony jest od dnia 
Odbioru Lokalu – zgodnie z zapisami umów Deweloperskiej lub Przenoszącej Własność Lokalu. 

* 60 miesięcy z tytułu wad fizycznych Nieruchomości Wspólnej. Okres rękojmi w tym wypadku 
liczony jest od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Budynku - zgodnie z zapisami umów 
Deweloperskiej lub Przenoszącej Własność Lokalu. 

W zakresie rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 Bezwzględnym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi jest 
stosowanie się do niniejszej instrukcji użytkowania. 

 W przypadkach, w których zgodnie z postanowieniami instrukcji lub przepisami prawa, do 
wykonywania określonych w niej prac wykończeniowych niezbędna jest zgoda Administratora lub 
Projektanta, wykonanie tych prac bez uprzedniej zgody może powodować utratę uprawnień z tytułu 
rękojmi. 

 Nadzór nad robotami wykończeniowymi i ewentualnie wprowadzonymi zmianami do 
projektu budowlanego powinna pełnić osoba posiadająca uprawnienia wymagane przepisami prawa 
budowlanego. 

 Zabrania się wprowadzania zmian w sposobie użytkowania lokali. Zmiana taka wymaga 
decyzji administracyjnej o zmianie sposobu użytkowania.

2. Wstęp 

 Zadaniem instrukcji jest wskazanie przyszłym lokatorom właściwego sposobu użytkowania 
lokali mieszkalnych. 

 Nowe materiały, stosowane w budownictwie, stwarzają konieczność zapoznania 
Użytkowników z ich właściwościami i wymaganiami. Obok właściwej konserwacji, prawidłowe 
użytkowanie lokali mieszkalnych i prawidłowe wykonanie robót wykończeniowych, staje się 
niezbędnym warunkiem wykorzystania pełnych walorów nowoczesnego budownictwa. Poniżej 
omawia się wybrane elementy z podaniem zasadniczych zaleceń i przeciwwskazań, z podziałem na 
elementy składowe budynku takie jak elementy konstrukcyjne (ściany, stropy, itp.), elementy 
wykończeniowe (podłogi, okładziny i wykładziny ścienne, stolarkę okienną i drzwiową, itp.), 
instalacje (sanitarne, elektryczne, itp.) i zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, itp.). 

http://lynapark.pl/files/Instrukcja-uzytkowania-Lynapark.pdf Strona !4



3. Słownik zwrotów stosowanych w instrukcji 

Użytkownik – każdy użytkownik lokalu mieszkalnego bądź użytkowego wybudowanego w ramach 
inwestycji Villa Łyna Park 

Lokal – lokal mieszkalny, z którego korzysta Użytkownik, 

Administrator – firma wybrana przez Wspólnotę Mieszkaniową do zarządzania obiektem 

Projektant (Konstruktor) - inż. Jacek Kędzierski, telefon kontaktowy: 604-933-702 

Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami, 

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami. 

4. Uwarunkowania przyszłego użytkowania i eksploatacji obiektu 

 Wszelkie urządzenia należy użytkować zgodnie z dokumentacjami techniczno - ruchowymi 
lub Instrukcjami Obsługi producentów oraz stosować się do wymogów producentów zawartych w 
kartach gwarancyjnych. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku przyszłych roszczeń z 
tytułu rękojmi. 

 Nieprzestrzeganie przez Użytkownika zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej 
instrukcji (oraz poszczególnych instrukcji urządzeń/ elementów wbudowanych na obiekcie, a 
dołączonych do dokumentacji powykonawczej), zwalnia Gwaranta od wszelkich zobowiązań w tym 
w zakresie rękojmi. 

 Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających ze zużycia 
oraz użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją. 

 Ponadto w instrukcjach użytkowania i eksploatacji oraz DTR (dokumentacji techniczno-
ruchowej) dołączonych do dokumentacji powykonawczej opisany jest szczegółowy tryb 
postępowania dla poszczególnych wbudowanych elementów/ urządzeń/ systemów/ technologii.  

 Wszystkie osoby obsługujące, zarządzające, użytkujące i korzystające z obiektu Villa Łyna 
Park muszą zapoznać się z w/w instrukcjami, elementami wyposażenia budynku (zwłaszcza 
systemów, które obsługują budynek) i muszą zostać odpowiednio przeszkolone. 

5. Konstrukcja 

 W trakcie przebudów/ dobudów/ modernizacji już istniejących elementów zabrania się 
jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję budynku bez zgody Projektanta. 

 Wszelkie zmiany sposobu użytkowania elementów w budynku powodujące zwiększenie 
projektowanego obciążania konstrukcji wymagają zgody Projektanta. 
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 Przypadki stwierdzenia nadmiernych ugięć stropów (efektem, czego mogą być uszkodzenia 
ścianek działowych, odpadanie tynku, uszkodzenia posadzek) oraz zarysowań (niewłoskowatych) 
płyt stropowych należy zgłosić Zarządcy w trybie pilnym. 

5.1.  Ściany nośne i działowe, stropy 

 Zabrania się wkuwania w ściany nośne i działowe instalacji sanitarnych, elektrycznych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i jakichkolwiek innych. Ingerencja w ściany (np. wkuwanie 
instalacji wod-kan lub inne) może spowodować utratę parametrów akustycznych, cieplnych, oraz 
nośnych. Ważne jest, aby ściany nie były poddawane obciążeniom większym niż wynika to z norm 
i projektu. 

 Zmiany usytuowania ścianek działowych, bezwzględnie wymagają uzgodnienia z 
Administratorem i Projektantem, ze względu na nośność stropu i układ elementów konstrukcyjnych 
stropu.Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych w przypadku 
stwierdzenia ingerencji osób trzecich. 

 Zabrania się dokonywania jakichkolwiek, samowolnych wykuć i przekuć w stropie. 
Dopuszczalne są jedynie przekucia pionowe wykonane WYŁĄCZNIE w miejscach uzgodnionych z 
Administratorem i Projektantem Obiektu. 
  
 Konstrukcja budynku żelbetowa wylewana na budowie: słupy i ściany-tarcze. Ściany 
wypełniające zbudowane są z bloczków silikatowych, a stropy i stropodach oraz ściany 
kondygnacji podziemnej - z wylewki żelbetowej. 

5.2. Dach i pokrycie dachu 

 Dachy wykończone jako tarasy użytkowe częściowo zielone, nieużytkowy stropodach nad 
najwyższą częścią budynku wykończony posadzką cementową. Izolacja: styropian Styropol EPS 
100-038 Dach/Podłoga gr. 30cm + BASF Styrodur 2800 CS (lub materiał porównywalny) gr. 10 
cm, kontrspadki dachu wykonane z układanego schodkowo styropianu. Hydroizolacja pod 
posadzką z membrany PCV. 

 Odwodnienie dachów i tarasów za pomocą systemu podciśnieniowego Geberit „Pluvia” (lub 
równoważnego) do pionu kanalizacji deszczowej usytuowanego w szachcie instalacyjnym przy 
klatce schodowej, podłączonego do sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki (studnia D1). 

 Niedopuszczalne jest mocowanie do dachu jakichkolwiek elementów. 

 W czasie eksploatacji należy na bieżąco usuwać nadmiar śniegu, oblodzenia, 
zanieczyszczenia rynien i koszy zlewowych (liście, śmieci). Należy sprawdzać i czyścić kosze 
zbiorcze rewizji rur spustowych. Do odśnieżania możliwe jest wykorzystanie instalacji grzejnej 
ułożonej w warstwie posadzkowej (glikolowa, zasilana z Kotłowni). 
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 W czasie przeglądu okresowego należy zwrócić szczególną uwagę na: 

•  ewentualne porażenie korozją biologiczną; 
•  stan zabezpieczenia antykorozyjnego elementów łączących; 
•  stan izolacji termicznej; 
• stan ścianek kolankowych; 
• ewentualne uszkodzenia spowodowane opadami oraz powstałe podczas likwidacji oblodzeń; 
• uszkodzenia powstałe w wyniku działania wysokich temperatur; 
• stan wyrzutni wentylacyjnych i obróbek blacharskich. 
  
 Przegląd dachu należy przeprowadzić przed i po okresie zimowym. W okresach 
intensywnych opadów śniegu oraz wahań temperatury (mróz-odwilż) zaleca się prowadzić 
okresowy monitoring grubości, składu i warstw pokrywy śnieżnej (puch, szreń, lód). 
Nagromadzenie śniegu na pokryciu dachowym jest czynnikiem negatywnie wpływającym na jego 
szczelność. Na ten problem należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy istnieje możliwość 
zalegania śniegu przez okres co najmniej dwóch tygodni. 

 Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nie usuwania liści i śmieci z koszy 
zlewowych, wpustów tarasowych i rynien, nie likwidowania oblodzeń, dopuszczenia do zamarzania 
koszy zlewowych i wpustów tarasowych. 

 Przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w 
których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami. 
  
 Przed każdym okresem zimowym sprawdzić czy sterownik kabli grzewczych nie wyświetla 
stanu awaryjnego oraz przeprowadzić rozruch w trybie sterowania manualnego. Podczas okresu 
zimowego, po wzmożonych opadach śniegu lub/i wahaniach temperatury (mróz / odwilż) należy 
przeprowadzać doraźne kontrole stanu pracy kabli grzewczych. 

6. Wykończenie wewnętrzne 

 Wykończenie powierzchni wspólnych (komunikacja): ściany murowane wykończone 
tynkiem gipsowym, kolorystyka według projektu wnętrz. Sufity w hallu z płyt kartonowo-
gipsowych, w korytarzach sufity podwieszane systemowe z płyt z wełny mineralnej z możliwością 
łatwego demontażu, kolorystyka i układ według projektu wnętrz.  

 Wykończenie posadzek - kamień naturalny, według projektu wnętrz. Należy zwrócić uwagę, 
aby kamień był odpowiednio (co najmniej dwa razy w roku) impregnowany, co zabezpieczy go 
przed zabrudzeniem i degradacją. 

 Pomieszczenia techniczne i garaż - ściany i sufity w surowym betonie, posadzki beton z 
nawierzchnią wzmocnioną. Sufity w garażach na poziomie -1 i 0 wykończone wełną mineralną 
malowaną. 

http://lynapark.pl/files/Instrukcja-uzytkowania-Lynapark.pdf Strona !7



 W pierwszych latach użytkowania budynku mogą powstawać zarysowania na ścianach i 
sufitach. Pojawienie się zarysowań tynku nie jest oznaką wad konstrukcyjnych, a jedynie efektem 
normalnej pracy budynku, jego elementów konstrukcyjnych oraz osiadania fundamentów na 
gruncie. 

 W przypadku wystąpienia zarysowań na tynku, które przenoszą się na elementy 
konstrukcyjne budynku należy niezwłoczne powiadomić Administratora oraz Projektanta budynku. 
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych spękań tynku w 
przypadku stwierdzenia ingerencji osób trzecich w ściany działowe i konstrukcyjne budynku. 

6.1. Wykończenie wewnętrzne mieszkań 
  
 Wykończenie wewnętrzne mieszkań - stan deweloperski. Stan deweloperski wykończenia 
Lokali przewiduje wykończenie wszystkich posadzek wewnętrznych w postaci wylewek 
betonowych (jastrychów cementowych). Podkład betonowy nie może pełnić funkcji samodzielnej 
posadzki, powinien zostać uzupełniony o warstwy wykończeniowe, np. gres, parkiet, itp. 
Przewidywana przez projekt grubość warstw wykończeniowych posadzki w Lokalach wynosi ok. 2 
cm. 

 Z uwagi na stosowanie zasady prowadzenia rur instalacji wodnych i centralnego ogrzewania 
w warstwach podposadzkowych, nie wolno rozkuwać istniejących posadzek bez uprzedniego 
sprawdzenia tras instalacji. Obowiązuje całkowity zakaz stosowania kołków rozporowych i innych 
elementów, ingerujących w podłoża pod posadzki. 

 Podczas wykonywania warstw posadzkowych w Lokalach należy bezwzględnie 
przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu posadzek pływających (z uwagi na 
akustykę), tzn. np. warstwy posadzkowe muszą być oddylatowane od ścian, a cokoły muszą być 
oddylatowane od płaszczyzny posadzki. 

 W pomieszczeniach mokrych (łazienki, WC, itp.), przed ułożeniem płytek ceramicznych, 
należy bezwzględnie zabezpieczyć podłogi oraz ściany narażone na działanie wilgoci, szczelną 
izolacją powłokową. Izolacja powinna być wywinięta na ściany. Brak takiej izolacji powoduje 
zawilgocenie ścian i stropów, a w konsekwencji- zagrzybienie Lokalu. 

6.2. Balkony i tarasy 

 Balkony zawieszone są przy pomocy systemowych łączników zapobiegających powstaniu 
mostków termicznych, tarasy ocieplone zostały pianką poliuretanową. 

 Odwodnienie dachów i tarasów następuje za pomocą systemu podciśnieniowego Geberit 
„Pluvia” (lub równoważnego) do pionu kanalizacji deszczowej usytuowanego w szachcie 
instalacyjnym przy klatce schodowej, podłączonego do sieci kanalizacji deszczowej na terenie 
działki.  
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 Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w istniejące warstwy posadzek na tarasach mogących 
doprowadzić do uszkodzenia izolacji przeciwwodnej lub termicznej. Konieczne jest czyszczenie 
wpustów, korytek odwodnieniowych i rur spustowych minimum dwa razy w roku.  
  
 Tarasy muszą być bezwzględnie odśnieżane tak, aby nie gromadził się śnieg, gdyż może on 
powodować zawilgocenie ścian zewnętrznych. Z tarasów oraz znajdujących się w ich obrębie 
wpustów deszczowych, należy usuwać śnieg i lód oraz ewentualne sople. Należy również odśnieżać 
taras w obrębie drzwi balkonowych, aby nie dopuścić do powstawania tzw. „worków śnieżnych”. 

 Należy okresowo poddawać przeglądom i ocenie nawierzchni tarasy wykonanych z desek 
drewnianych pod kątem konieczności wykonania konserwacji powierzchni oraz wykonywać te 
czynności zgodnie z zaleceniami określonymi przez producenta/wykonawcę. 

 Balkony i tarasy muszą być oczyszczane w obszarze odpływów (rynny) dwa razy do roku z 
zachowaniem szczególnej uwagi i staranności, aby nie uszkodzić kabli instalacji grzewczej 
(przeciwoblodzeniowej). 

Nie należy: 

• wprowadzać zmian w układzie warstw tarasu;  
• wykonywać jakichkolwiek prac mogących spowodować uszkodzenie warstw wykończeniowych, 

w tym powłok ochronnych izolacji balkonu i tarasu; 
• demontować, przebudowywać, zmieniać nawierzchni użytkowej balkonu i tarasu; 
• mocować na stałe elementów do powierzchni balkonu i tarasu; 
• usuwać bądź zastawiać kratek zabezpieczających wpusty odwadniające balkon i taras. 

 Ogólnodostępny taras na 6. piętrze budynku może być użytkowany jedynie pod warunkiem 
przestrzegania przepisów zawartych w regulaminie korzystania z tej części wspólnej budynku, 
który zostanie uchwalony przez Wspólnotę Mieszkańców. 

6.3. Klatka schodowa i korytarze.  

 Niedopuszczalne jest dokonywanie przeróbek w postaci przegród, przebić, itp. bez 
uprzedniego zawiadomienia zarządcy budynku i uzyskania właściwej zgody na przeprowadzenie 
przedmiotowych prac.  

 Wszystkie pomieszczenia techniczne muszą być zabezpieczone przed dostępem osób 
nieuprawnionych.  

 Wszelki osprzęt elektryczny i inne wyposażenie (samozamykacze, zamki), które ulegną 
uszkodzeniu lub zużyciu należy na bieżąco uzupełniać lub wymieniać.  

 W okresie zimowym klatkę schodową należy regularnie oczyszczać z zalegającego śniegu  z  
powierzchni poziomych.  
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        Przy wnoszeniu i wywożeniu elementów wykończenia i wyposażenia lokali należy zachować 
ostrożność, aby nie uszkodzić na ścianach okładzin i powłok malarskich, płyt gresowych na klatce 
schodowej, balustrad oraz wystroju i wyposażenia wind. 

        W czasie okresowych przeglądów należy zwrócić szczególną uwagę na:  

• mocowanie balustrad; 
• stan elementów konstrukcyjnych (pęknięcia, zarysowania). 
  
 Budynek wyposażony jest w system monitoringu obejmujący wjazd, korytarze, kabinę 
windową, wejścia oraz teren zewnętrzny wokół budynków. Urządzenie rejestrujące zainstalowane  
są w pomieszczeniu teletechnicznym obok stanowiska Concierge. Urządzenia te wyposażone są w 
dysk twardy gwarantujący czasową archiwizację materiału. 

 Na klatkach schodowych znajdują się zamykane szafki lokatorskie, do których klucze 
otrzymuje każdy z mieszkańców. Zaleca się, aby jeden z kluczy zostawiony został u Concierge na 
wypadek awarii i konieczności dostania się do odcinka ściany za szafką lokatorską. 

7. Okna i drzwi 

7.1. Stolarka okienna i drzwi balkonowe 

 Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi balkonowe) powinna być użytkowana zgodnie z 
Załącznikiem Nr 1 - „Instrukcja konserwacji, renowacji, obsługi i użytkowania okien i drzwi” firmy 
CDM Sp. z o.o. z siedzibą w 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 112A. 

 Niewłaściwe użytkowanie okien i drzwi, w szczególności polegające na: 

• obciążaniu otwartych skrzydeł ciężkimi przedmiotami (np. wieszanie przedmiotów); 
• umieszczaniu we wrębach ciał obcych; 
• narażaniu skrzydeł okiennych na gwałtowne odchylenia i wahania np. wskutek przeciągu, 

uderzeń wiatru i innych; 
• uchylaniu skrzydeł okiennych z pozycji otwartego skrzydła (grozi to poważnym uszkodzeniem 

okna) i odwrotnie; 
• dokonywaniu przeróbek okuć; 
• stosowaniu do uszczelnienia taśm metalowych i innych (okna i drzwi posiadają uszczelki, które 

mogą zostać uszkodzone przy dodatkowym uszczelnieniu); 
• mocowaniu bezpośrednio do elementów stolarki jakichkolwiek przedmiotów oraz ingerencji w 

ich budowę (np. wkrętami itp.); 
• montażu żaluzji i rolet do ramy okiennej. 

MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA STOLARKI OKIENNEJ. 
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 Użytkownicy Lokali zobowiązani są do bezzwłocznej wymiany pękniętych i stłuczonych 
szyb (nie zgłoszonych w protokole odbioru Lokalu) oraz do chronienia wszystkich elementów okuć 
przed zniszczeniem lub zamalowaniem. 

 W oknach otwieranych obrót klamki o 90 stopni powoduje otwarcie okna, w przypadku 
okien z podwójną funkcją otwierania np. uchylno - rozwieranych - druga funkcja „uchyłu" jest 
realizowana poprzez obrót klamki (przy zamkniętym oknie) o 180 stopni.  

 Nie wolno blokować okien lub drzwi przy użyciu kawałka drewna lub innych przedmiotów 
mogących spowodować uszkodzenie profili, a także uszczelek. 

 Niedopuszczalne jest prowadzenie przez drzwi i okna prowizorycznych instalacji i 
zamykanie skrzydeł na przewodach. W przypadku występowania zjawiska roszenia należy czasowo 
usprawnić wentylowanie pomieszczenia - np. poprzez rozszczelnienie lub uchylenie okna. 

 Należy przestrzegać dokonywania okresowych przeglądów stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zaleca się przeprowadzać konserwację uszczelek i zawiasów nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

 Niestosowanie się do instrukcji użytkowania lub niewłaściwie użytkowanie okien lub drzwi 
jest niedopuszczalne pod rygorem utraty rękojmi i gwarancji. 

 Wszelkie trudności z otwieraniem stolarki okiennej mogą świadczyć o konieczności 
regulacji, która powinna być bezzwłocznie dokonana przez wezwany serwis lub użytkownika 
Lokalu, zgodnie z instrukcją w załączniku.

7.2. Drzwi wejściowe do lokali 

 Drzwi wejściowe do Lokali mieszkalnych są drzwiami antywłamaniowymi firmy WESTO 
Zakład Produkcji Drzewnej, Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd. 
„WESTO Producent Drzwi Drewnianych- Instrukcja użytkowania drzwi oraz Zasady konserwacji i 
renowacji drzwi” stanowi Załącznik Nr 2 niniejszego dokumentu.  

 Zabrania się pod rygorem utraty rękojmi i gwarancji: 
  
• montażu dodatkowego wyposażenia zamków, wizjerów, itp. przez osoby, które nie są 

przedstawicielami upoważnionymi przez producenta drzwi; 
• ingerencji w strukturę drzwi przez osoby, które nie są przedstawicielami upoważnionymi przez 

producenta drzwi. 

 Zamki, zawiasy i inne elementy ruchome należy regularnie oczyszczać i smarować. 
Częstotliwość powyższych zabiegów nie jest określona i wynika jedynie z częstotliwości 
użytkowania i czystości pomieszczeń, w których się znajdują.  

 W celu utrzymania szczelności drzwi konieczna jest wymiana uszczelek.  
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 Nie wolno stosować do czyszczenia drzwi agresywnych środków chemicznych, które mogą 
spowodować uszkodzenie powłoki zewnętrznej wykonanej z drewna naturalnego. 

8. Instalacje wodno- sanitarne 

 CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE PRZY INSTALACJACH WODNO- SANITARNYCH 
POWINNY WYKONYWAĆ TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE, PO UZGODNIENIU Z ADMINISTRATOREM. 

 Do  rozliczania  zużycia  wody  przez  poszczególnych  odbiorców  
przewidziano wodomierze lokalne, które zamontowane  są na  odgałęzieniach  do  Lokali  oraz  na  
podejściach  do  podgrzewacza  c.w.u.  i  zlewu  w  kotłowni. Odczyt wskazań wodomierzy odbywa 
się zdalnie. 

 ODWIERTY W POSADZCE NALEŻY WYKONYWAĆ PO UPRZEDNIM 
PRZEANALIZOWANIU TRAS INSTALACJI PODPOSADZKOWYCH. 

 USZKODZENIE INSTALACJI RUROWYCH PRZEBIEGAJĄCYCH W WARSTWACH 
POSADZKI POPRZEZ NIE STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEJ ZASADY GROZI 
ZALANIEM BUDYNKU I UTRATĄ ROSZCZEŃ Z RĘKOJMI. 

8.1. Instalacja wodna 

8.1.1. Instalacja wody zimnej 

 Zasilanie budynku w wodę doprowadzone jest z miejskiej sieci wodociągowej. Zarówno 
woda zimna jak i ciepła transportowana jest pionami do każdego lokalu mieszkalnego i 
usługowego.  

 Woda  zimna  do  budynku  doprowadzona  jest  przyłączem  z  rur  PE  f75 , 
wprowadzonym do  wydzielonego  pomieszczenia , na  poziomie – 3,20 m. Na  przyłączu  
zamontowany  jest  zestaw  wodomierzowy  z  wodomierzem  skrzydełkowym  typu JS 10, dn 40  i  
zaworami  odcinającymi.  Za  zestawem  wodomierzowym  zamontowany  jest  dodatkowo filtr  
siatkowy  oraz  zawór  zwrotny  antyskażeniowy  typu  EA. 

      Instalacja wody  zimnej  wykonana  jest: 

• w  mieszkaniach  z  rur  elastycznych  z  tworzywa  sztucznego  PE-RT  lub PEX,  układanych  w  
podłodze;  

• piony i  poziomy  rozprowadzające prowadzone  pod  stropem korytarzy – z  rur stalowych 
ocynkowanych; 

• odcinki prowadzone w obrębie garaży i do hydrantów p-poż. - z rur  stalowych  ocynkowanych  i  
łączników  żeliwnych.  

Wszystkie  przewody  wody  zimnej  należy zaizolowano  cieplnie  otulinami  z  pianki  PU  
grubości 6-13 mm.  
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8.1.2. Instalacja wody ciepłej 

 Woda  ciepła  dla  potrzeb  mieszkańców  dostarczana  jest  z  pomieszczenia  technicznego. 
Podstawowym źródłem ciepła dla przygotowania c.w.u.  jest  bateria  kolektorów  słonecznych  
zamontowanych  na  ścianie  od  strony  południowo-zachodniej.  Rezerwowym źródłem ciepła   
wody jest  kotłownia  gazowa  zamontowana  na  poziomie  najwyższej  kondygnacji  budynku. 

 Instalacje  wody  ciepłej  i  cyrkulacji  wykonano  z  rur  stalowych ocynkowanych  i  PE-
RT  lub  PEX - jak,  dla  wody  zimnej.  Przewody  ciepłej  wody  i  cyrkulacji  izolowane są  
cieplnie  otulinami  z  polietylenu. Zarówno  poziomy  jak  i  piony  montowane  są  równolegle 
obok rur  wody  zimnej.  Wszystkie  piony  i  podejścia  do  odbiorników  prowadzone  są  w  
krytych  bruzdach  w  ścianach  lub  w  posadzkach. 

8.1.3. Instalacja wodna- zabezpieczenie przeciwpożarowe 

 Zgodnie  z  normą  PN-B-02865:1997  w  budynku  zamontowane  są  hydranty  p-poż. f50 
mm, usytuowane  na  kondygnacjach  garaży,  w  rejonie  klatki  schodowej.   

          Przyjęto  hydranty  wnękowe  typu  HW-50W-30  (760 x 860 x 260)  wyposażone  w  zawór  
kulowy, półsztywny wąż  f50 mm długości  30 m  i  prądownicę  uniwersalną.  

8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Poziomy  kanalizacji  sanitarnej  w  budynku  wykonano z  rur  kanalizacyjnych  
kielichowych  z tworzywa  sztucznego  PVC  łączonych  za  pomocą  elastycznych  uszczelek. 
Przy  przejściu  przez  stropy  piony umieszczono  w  tulei  ochronnej  PVC, której  średnica  
wewnętrzna  jest  większa  około  50  mm  od  średnicy  zewnętrznej  przewodu.  Przestrzeń  
między  przewodem  a  tuleją wypełniono  szczeliwem  umożliwiającym  swobodne  przesuwanie  
się  przewodu  w  tulei. 
  
 Budynek podłączony jest do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej. 

 ZABRANIA SIĘ WYLEWANIA DO KANALIZACJI RESZTEK FARB, KLEJÓW, 
ZAPRAW, ORAZ INNYCH ODPADÓW STAŁYCH I PŁYNNYCH W TRAKCIE I PO 
PRZEPROWADZONYCH PRACACH WYKOŃCZENIOWYCH. 

 Kanalizacja sanitarna służy wyłącznie do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych 
powstałych wskutek normalnego użytkowania. Zabrania się wyrzucania do kanalizacji ciał stałych. 

 Montaż pralek oraz zmywarek w zakresie odprowadzenia wody należy przeprowadzić 
zgodnie z instrukcją otrzymaną od producenta urządzenia. 

 Ścieki  sanitarne  z  budynku  odprowadzane  są do  istniejącej kanalizacji sanitarnej 
ułożonej w pobliżu.  
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9. Kotłownia i instalacja solarna 

9.1. Kotłownia 

 Dla  zapewnienia  dostawy  ciepła  dla  potrzeb  ciepłej  wody,  w  razie  braku  energii  
słonecznej, zaprojektowano źródło ciepła w postaci kotłowni gazowej. Wyposażenie  kotłowni  
stanowi kocioł gazowy  kondensacyjny firmy De Dietrich (model C230 - 170 Eco). 

Pozostałe wyposażenie Kotłowni stanowią: 

• pompa ciepła firmy Lennox, typ SWH035SNM1M; 
• nawilżacz powietrza firmy Carel Industries, code UG045HD003; 
• automatyka firmy El Piast.

9.2. Instalacja gazu ziemnego dla potrzeb kotłowni 

         Instalacja wewnętrzna  gazu  ziemnego  w  budynku wykonana jest z  rur  stalowych  ze  
szwem  przewodowych  łączonych  przez  spawanie.  Do  montażu  armatury  i  urządzeń  w 
obrębie  kotłowni  zastosowano  łączniki  rozłączne  gwintowane.  

Wszystkie  materiały  i  wyroby  odpowiadają  przedmiotowym  normom  i  
posiadają certyfikat  lub  deklarację  zgodności  (jako  odpowiednie  dla  instalacji  gazu).  

 W kotłowni  zamontowano  Aktywny  System  Bezpieczeństwa  Instalacji  Gazowej- 
AKBIG  firmy  GAZEX. 

9.3. Instalacja solarna 

 Do podgrzewania wody zaprojektowano instalację solarną wspomaganą źródłem 
rezerwowym    w  postaci  kotłowni  gazowej.  

 Instalacja  solarna  składa się z wysokowydajnych, próżniowych kolektorów słonecznych 
Thermomax firmy Kingspan. Unikatowy bezpiecznik termiczny zapewnia dodatkowe 
zabezpieczenie układu przed stagnacją. Zastosowanie próżni w tubach zapewnia doskonałą izolację 
cieplną i wykorzystanie nawet niewielkiej ilości promieni słonecznych. 

 Instalację solarną, tak jak każdą inną instalację trzeba regularnie, co najmniej raz w sezonie 
czyścić. 

10. Instalacje elektryczne i teletechniczne 

 CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE PRZY INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH I 
TELETECHNICZNYCH POWINNY WYKONYWAĆ TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE 
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ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE, PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU Z 
ADMINISTRATOREM. 

10.1. Instalacja elektryczna 

 Instalacje elektryczne w budynku zostały wykonane jako kompletne, a odpowiedzialność 
Użytkownika za instalację elektryczną mieszkań zaczyna się za licznikiem energii elektrycznej. Po 
przejęciu Lokalu, Użytkownik powinien samodzielnie zawrzeć umowę o dostarczanie energii 
elektrycznej – tylko na jej podstawie nastąpi montaż licznika energii przez dostawcę. 

 Moc elektryczna wszystkich przyłączanych urządzeń w lokalu nie może przekroczyć mocy 
przyłączeniowej, która jest określona w ”Informacji o możliwości zawarcia umowy o  świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej”. Dokument niezbędny do 
zawarcia umowy z dostawcą prądu stanowi Załącznik numer 3 do niniejszej Instrukcji. 

         Właściciela lokalu zobowiązuje się do jego udostępniania w celu dokonywania przeglądów i 
konserwacji elementów instalacji budynku przebiegających przez lokal (np. piony lub poziomy 
instalacyjne) oraz w celu dokonywania odczytu ewentualnych urządzeń pomiaru mediów.  

         W przypadku wykonywania prac remontowych i wykończeniowych konieczne jest szczelne 
osłonięcie osprzętu elektrycznego, tablic mieszkaniowych, wentylatorów elektrycznych i 
domofonów oraz zakazuje się ich demontażu / odłączania od instalacji. 
   
         Układy oświetlenia klatki schodowej i hali garażowej oraz bramy wjazdowej wyposażone są 
w czujki ruchu. Z uwagi na możliwość zabrudzenia soczewek należy okresowo (dwa razy w roku) 
skontrolować zakres działania czujek ruchu i w razie potrzeby przeczyścić soczewki. 

 Obowiązkiem właściciela budynku jest zapewnienie serwisowania instalacji, to jest 
prowadzenie przez cały czas korzystania z urządzeń czynności przewidywanych przez serwis 
autoryzowany w ramach obsługi serwisowej, właściwy dla producenta urządzeń. 

  Wszystkie instalacje teletechniczne (niskoprądowe) budynku stanowią o bezpieczeństwie i 
komforcie jego Użytkowników. W związku z tym niezbędna jest z jednej strony prawidłowa 
eksploatacja Administratora w oparciu o wiedzę w zakresie poszczególnych instalacji zdobytą w 
trakcie stosownych szkoleń, a z drugiej strony odpowiednia ilość kwalifikowanych specjalistów 
prowadzących wymagane czynności konserwacyjne i serwisowe.  

 W każdym mieszkaniu i lokalu budynku znajduje się rozdzielnica bezpiecznikowa TM oraz 
tablica teletechniczna TT. Zarówno TM jak i TT znajdują się w okolicach drzwi wejściowych do 
lokalu. Instalacja elektryczna jest rozprowadzona podtynkowo i podposadzkowo i zakończona 
przewodami zakończonymi osprzętem elektrycznym umieszczonymi w puszkach instalacyjnych.  
  
 Wszelkie samodzielnie zmiany w rozdzielnicach bezpiecznikowych TM, bądź w 
rozdzielnicach teletechnicznych TT skutkują utratą rękojmi. 

 Wszelkie samowolne zmiany w instalacji są niedozwolone. Podłączenie kuchni elektrycznej 
i innych urządzeń tego wymagających, powinien wykonać elektryk z uprawnieniami na specjalne 
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zlecenie Użytkownika. Zabrania się demontażu osprzętu elektrycznego lub jego elementów bez 
wyłączenia obwodów elektrycznych. 

10.2. Sposób prowadzenia instalacji  elektrycznych i teletechnicznych w lokalach 

 Należy zachować szczególną ostrożność przy montażu listew podłogowych oraz 
przewiertów ścianach z uwagi na przewody wyprowadzane z podłogi do gniazd, łączników 
oświetlenia, kinkietów.  

 Głównie należy zachować ostrożność w strefach do 30cm od podłogi i od sufitu oraz w 
podłodze, w strefach przyokiennych - do około 1 m od okna - znajdują się tam elektryczne 
przewody grzewcze. 

 Ze względu na zagęszczenie przewodów przy TM, TT oraz w kuchni (na ścianie aneksów 
kuchennych) należy zachować szczególną ostrożność przy montażu wyposażenia mieszkań, i 
zabudów, a wykonywanie jakichkolwiek otworów powinno być poprzedzone sprawdzeniem ściany 
na obecność przewodów elektrycznych za pomocą urządzeń wykrywających.  

 W przypadku realizowania zmian lokatorskich w zakresie instalacji elektrycznej na etapie 
budowy sposób prowadzenia przewodów może odbiegać od powyższych zasad. 

 Mechaniczne uszkodzenia przewodów nie podlegają rękojmi, a wszelkie samowolne 
naprawy i przeróbki powodują utratę rękojmi na instalację elektryczną. 

 Z doświadczenia przy poprzednich inwestycjach wynika, że każdy mieszkaniec dostosowuje 
i rozbudowuje instalacje elektryczną do własnych wymagań. Z tego względu każdorazowo przy 
jakichkolwiek późniejszych montażach do ścian czy prac remontowych wymagana jest pomoc 
specjalisty, który z czujnikiem przewodów sprawdzi ich przebieg. 

10. 3. Instalacja domofonowa i automatyka 

 Instrukcję obsługi panelu sterowania zainstalowanego w tablecie za pomocą aplikacji VERA 
Home stanowi Załączniki Nr 4. 

11. Instalacja grzewczo- wentylacyjna 

 Zapewnienie komfortu temperaturowo- powietrznego oparte jest na systemie  mat grzejnych 
elektrycznych oraz systemie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. 

 Wentylacja mechaniczna opiera się na skomplikowanym układzie urządzeń znajdujących się 
w Kotłowni oraz na ścianach i dachu budynku (rewersyjna pompa ciepła, która w zależności od 
potrzeb produkuje ciepło lub chłód; sterowanie kolektorami słonecznymi; nawilżacz i kocioł 
gazowy).  
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Wentylacja mechaniczna obsługuje wszystkie lokale w budynku zapewniając optymalną 
wymianę powietrza (przewidzianą Polską Normą Budowlaną) ze względu na wymagania 
higieniczne, usuwanie zanieczyszczeń i wilgoci. 

 Szczegółowa obsługa centrali dostępna jest dla Wspólnoty Mieszkańców i wybranego przez 
nią Administratora u Dewelopera. 

 Konieczne jest aby w pomieszczeniu kuchennym, nad każdym urządzeniem do gotowania 
(typu kuchnia, kuchenka, itp.) zainstalować pochłaniacz powietrza z filtrem węglowym. 

 NIEDOPUSZCZALNE JEST PODŁĄCZANIE WYCIĄGU KUCHENNEGO DO 
SYSTEMU WENTYLACJI. 

 Użytkownik każdego lokalu zobowiązany jest podczas wprowadzania się do lokalu 
skorzystać z pomocy wykwalifikowanego serwisu i z ich pomocą wyregulować nastawy nawiewów 
i wywiewów. Po początkowym wyregulowaniu nastawy te nie powinny być już modyfikowane. 
Prawidłowo ustawiona wentylacja zawsze zapewnia co najmniej minimalne przepływy, określone 
Polską Normą Budowlaną. Gdy użytkownik lokalu chce lokal dogrzać (zimą) lub schłodzić (latem) 
powinien ustawić na termostacie żądaną temperaturę, a automatyka systemu wentylacji będzie 
zmieniała nastawy przepustnic (VAV) na wejściu do każdego lokalu zwiększając przepływy i dążąc 
do osiągnięcia zadanego parametru.  

 Uzyskanie pożądanego komfortu cieplnego, szczególnie zimą, może wymagać zestrojenia 
systemu wentylacyjnego z instalacją mat grzejnych. Odpowiednia konfiguracja wymienionych 
systemów zawsze dążyła będzie do osiągnięcia zadanego poziomu komfortu cieplnego. Zimą 
powietrze dostarczane z centrali jest dogrzane i nawilżone, a latem, gdy sytuacja pogodowa tego 
wymaga, jest osuszone i schłodzone- w taki sposób, aby istotnie polepszyć mikroklimat w lokalach, 
ale jednocześnie nie dając możliwości osiągnięcia parametrów szkodliwych zdrowiu (szkodliwość 
występuje, kiedy różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną latem, a nawiewaną jest większa niż 8 
stopni). 

 Należy pamiętać, aby przez cały okres trwania sezon grzewczego uruchomione było 
ogrzewanie podłogowe na dwóch najniższych korytarzach, na poziomie 0 i 1. Pomimo, że więcej 
korytarzy jest wyposażonych w ogrzewanie podłogowe to uruchomienie go na dwóch najniższych 
jest absolutnie niezbędne, żeby zrekompensować straty cieplne z nieogrzewanymi garażami. 

 W trakcie realizacji prac wykończeniowych w lokalu oraz w pierwszym półroczu po 
odbiorze lokalu należy zapewnić skuteczne wietrzenie lokalu w celu obniżenia tzw. wilgotności 
technologicznej.  

 ABSOLUTNIE KONIECZNIE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ INSTALACJĘ PRZED 
ZAPYLENIEM W TRAKCIE KAŻDYCH PRAC (BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH, 
PORZĄDKOWYCH) . 

 Urządzenia wentylacji mechanicznej powinny pracować w sposób ciągły (również podczas 
nieobecności użytkownika).  
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 Niedopuszczalne jest samowolne przesłanianie, zaklejanie, zabudowywanie, zastawianie 
otworów nawiewnych, nawiewników, kratek wentylacyjnych itp. elementów składowych 
wentylacji. 

      W trakcie eksploatacji systemu zaleca się użytkownikom regularne wykonanie:  

• Kontroli i wymiany filtrów w centrali wentylacyjnej w zależności od stopnia zanieczyszczenia 
powietrza w okolicy domu, zalecana wymiana nie rzadziej jak na raz na 3 do 6 miesięcy; 

• Czyszczenia czerpni, wyrzutni powietrza oraz całej instalacji przynajmniej raz w roku. Brud (pył, 
kurz) osiada na kanałach wentylacyjnych i elementach centrali, co może ograniczyć przepływ 
powietrza i w przyszłości powodować problemy z czystością powietrza. 

12. Nawierzchnie pieszo-jezdne, obciążenia 

 Drogi i chodniki wykonane są na obciążenia nawierzchni ruchem pieszym (chodniki) i 
samochodowym lekkim (drogi). 

 Dojazd do garażu wykonany jest z kostki granitowej obliczonej na obciążenia nawierzchni 
ruchem samochodowym. 

 Nawierzchnia garażu podziemnego wielostanowiskowego wykonana jest jako betonowa 
zacierana mechanicznie i na niej naniesione są techniką malarską linie wyznaczające poszczególne 
stanowiska parkingowe.
  
 BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ WJAZDU POJAZDÓW NA NAWIERZCHNIE 
CHODNIKÓW I DOJŚĆ DO NIERUCHOMOŚCI. 

 USZKODZEŃ KAMIENIA, Z KTÓREGO ZROBIONE SĄ POSADZKI NIE OBEJMUJE 
RĘKOJMIA, JEŚLI USZKODZENIE TO POWSTAŁO WSKUTEK NIEWŁAŚCIWEGO 
UŻY T K O WA N I A N AW I E R Z C H N I - Z A B R A N I A S IĘ W J A Z D U W Ó Z K Ó W 
TRANSPORTOWYCH ORAZ WSZELKICH INNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU NA 
KLATKĘ SCHODOWĄ. 

13. Winda 

Urządzenie winno być eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia dostarczoną przez producenta (dostawcę) i 
przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu Rękojmi. 

 Wszelkie awarie urządzenia winny być zgłaszane do pogotowia technicznego producenta 
(dostawcy) urządzenia lub do firmy wyznaczonej jako konserwator dźwigu. 

 Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek konstrukcyjnych urządzenia. 
Usuwanie uszkodzeń na skutek zmian i przeróbek konstrukcyjnych dokonanych przez 
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użytkowników i osoby trzecie, a także uszkodzenie urządzeń w wyniku dewastacji skutkuje utratą 
Rękojmi. 

  Właściciele budynku zobowiązani są zawrzeć z producentem (dostawcą) zainstalowanego 
urządzenia umowę o konserwację urządzenia. Wykonywanie konserwacji przez osoby lub firmy nie 
posiadające pisemnego upoważnienia producenta (dostawcy) do przeprowadzenia konserwacji 
danego urządzenia będzie powodowało utratę uprawnień z tytułu Rękojmi.  

        Nie należy przeciążać windy i każdorazowo bezwzględnie przestrzegać maksymalnego 
obciążenia wskazanego na wyświetlaczu  w kabinie.     

 Należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

• Dźwig służy do przewozu osób; 
• Wzywający kabinę naciska przycisk w kasecie wezwań; 
• Drzwi przystankowe i kabinowe działają automatycznie i nie należy stawiać przeszkód w ich 

działaniu; 
• W celu zatrzymania windy na piętrze na dłuższy czas (przy załadowaniu lub rozładowaniu), 

należy zasłonić fotokomórkę znajdującą się w dolnej części drzwi; 
• Nie wolno siłą zatrzymywać zamykających się drzwi. Po kilku takich próbach zamknięcia, winda 

zostanie automatycznie wyłączona przez bezpiecznik i konieczny będzie przyjazd serwisu; 
• Po wejściu do kabiny należy nacisnąć przycisk określający żądany przystanek docelowy; 
• Wyświetlacz umieszczony w kabinie określa numer piętra, w którego strefie aktualnie znajduje 

się kabina; 
• Gdy kabina zatrzyma się i drzwi nie otworzą się należy nacisnąć przycisk alarmowy i spokojnie 

czekać na pomoc; 
• Dzieci do lat 12 powinny korzystać z dźwigu w towarzystwie osób dorosłych; 
• Zauważone usterki w pracy dźwigu należy bezzwłocznie zgłaszać Administratorowi; 
• Zabrania się korzystania z windy w trakcie pożaru. 

14. Garaż podziemny i bramy garażowe 

 W budynku zamontowano bramy garażowe segmentowe, ocieplone pianką, sterowane 
pilotem, wyposażone w fotokomórkę. 

 Dla bezpiecznego użytkowania bramy wjazdowej do garażu konieczne jest zachowanie 
następujących zasad: 

• przed i podczas uruchamiania bramy należy upewnić się, że w obszarze biegu bramy nie znajdują 
się osoby lub przedmioty; 
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• przy otwieraniu należy bramę doprowadzić do pozycji końcowej i odczekać z wjazdem lub 
wyjazdem z garażu do całkowitego zatrzymania się bramy. 

BRAMA PRZYSTOSOWANA JEST DO RUCHU SAMOCHODÓW O WYSOKOŚCI NIE 
WIĘKSZEJ NIŻ  1,9 M (ŁĄCZNIE Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM). 

NIEDOZWOLONY JEST WJAZD DO GARAŻU POJAZDÓW ZASILANYCH LPG. 

 
         Zobowiązuje się osobę posiadającą prawo do użytkowania wyznaczonego w obrębie garażu 
podziemnego miejsca parkingowego dla samochodu osobowego do przestrzegania następujących 
zasad: 

• nakazuje się przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania instalacji i urządzeń znajdujących się 
w obrębie parkingu podziemnego; 

• nakazuje się ograniczyć postój samochodu w przestrzeni garażu podziemnego przy włączonym 
silniku do niezbędnego minimum; 

• przy manewrach samochodem w przestrzeni garażu podziemnego nakazuje się szczególną 
ostrożność w obrębie słupów konstrukcyjnych; 

• zakazuje się dokonywania jakichkolwiek zabudów miejsca parkingowego; 
• zobowiązuje się do udostępnienia użytkowanej powierzchni celem dokonania okresowych 

przeglądów technicznych, napraw lub remontów; 
• parkowanie pojazdu winno się odbywać w całości w obrębie miejsca parkingowego, do którego 

posiada się prawo użytkowania. Pojazd należy pozostawiać centralnie w obszarze miejsca 
parkingowego, z zapewnieniem optymalnej możliwości parkowania dla użytkowników miejsc 
sąsiednich; 

• zakazuje się unieruchamiania oraz zmiany projektowo zadanych parametrów funkcjonowania 
systemu wentylacji garażu podziemnego oraz unieruchamiania lub blokowania pracy części 
składowych tego systemu (przewody, kratki nawiewne, części mechaniczne, włączniki, itp.). 

 Jakiekolwiek wycieki paliwa, oleju i innych płynów technologicznych, które doprowadzą do 
trwałego zanieczyszczenia nawierzchni oraz przekroczenia dopuszczalnych nośności nawierzchni 
skutkują utratą Rękojmi. 

15. Zagospodarowanie terenu 

 Wokół budynku teren jest w pełni urządzony, znajdują się tutaj tereny zielone, drogi, 
chodniki oraz inne tereny utwardzone, elementy małej architektury i oświetlenie terenu. Na terenie 
nieruchomości znajduje się 1 pomieszczenia śmietnika. 

 Zabrania się wprowadzania przez Użytkowników jakichkolwiek zmian w 
zagospodarowaniu terenu. 
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16. Najważniejsze wskazania i przeciwwskazania 

 Wszelkie roboty aranżacyjne należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami po 
uzgodnieniu ich z Administratorem, pod rygorem utraty rękojmi z tytułu wad fizycznych rzeczy. 

 Ze względu na nośność ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych ścian murowanych 
oraz na termiczne, akustyczne i pożarowe parametry wszystkich przegród zewnętrznych i 
wewnętrznych, nie wolno wykuwać wnęk, bruzd lub wbijać innych elementów nadmiernie 
rozpierających materiał ścienny. W takich przypadkach mogą występować nie dające się usunąć 
zjawiska przemarzania i pękania ścian, a także obniżenie projektowanych parametrów 
akustycznych i pożarowych. 

 Ze względu na konieczność zachowania odpowiednich parametrów akustycznych nie można 
wykonywać żadnych bruzd w ściankach działowych. 

 Niedopuszczalnym jest ingerowanie w jakiekolwiek instalacje, a także w konstrukcję 
budynku, izolacje cieplne, przeciwwodne i akustyczne — pod rygorem utraty rękojmi z tytułu wad 
fizycznych rzeczy. 

 Pomieszczenia należy okresowo wietrzyć, gdyż w sprzyjających temu warunkach, tynki 
gipsowe zatrzymują w strukturze pewne ilości wilgoci. Wietrzenie Lokali zabezpiecza przed 
nadmiernym zawilgoceniem ścian. Brak wietrzenia w krańcowych przypadkach może doprowadzić 
nawet do zagrzybienia. Niedozwolone jest zakrywanie kratek wentylacji.  

 Intensywne wietrzenie należy prowadzić zwłaszcza w początkowym okresie użytkowania i 
przy każdorazowym wykonywaniu robót „mokrych”, takich jak: malowanie, tynkowanie, układanie 
glazury i terakoty, wykonywanie betonowych podłoży pod posadzki. 

 Ponadto, pod rygorem utraty Rękojmi: 

• nie wolno wykuwać wnęk, bruzd lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w elementach 
budynku; 

• nie wolno dokonywać zmian w instalacjach; 
• nie wolno zamurowywać istniejących lub wybijać nowych otworów okiennych; 
• nie wolno zmieniać usytuowania ścian działowych, otworów drzwiowych bez projektów 

zmiennych zatwierdzonych przez Projektanta i osobę posiadającą uprawnienia wymagane 
prawem budowlanym; 

• nie wolno przemalowywać balkonów, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad balkonowych 
oraz obróbek blacharskich na inny kolor; 

• nie wolno dokonywać zmian w stolarce okiennej i drzwiowej. 
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 ZABRANIA SIĘ USTAWIANIA JAKICHKOLWIEK PRZEDMIOTÓW NA SCHODACH 
I KLATKACH SCHODOWYCH, KTÓRE ZAWĘŻAŁYBY SZEROKOŚĆ DROGI 
EWAKUACYJNEJ. 

17. Lista załączników 

Załącznik Nr 1 – CDM Sp. z o.o. „Instrukcja konserwacji, renowacji, obsługi i użytkowania okien i 
drzwi”  

Załącznik Nr 2 - „WESTO Producent Drzwi Drewnianych- Instrukcja użytkowania drzwi oraz 
Zasady konserwacji i renowacji drzwi” 
     
Załącznik Nr 3 – Energa Operator S.A. „Zestawienie zbiorcze zabezpieczeń i mocy 
przyłączeniowych budynku” 

Załącznik Nr 4 - „Instrukcja obsługi - tablet i aplikacja Vera Home” 
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Załącznik nr 2

Instrukcja konserwacji, renowacji,  

obsługi i użytkowania okien i drzwi

1. Czyszczenie i pielęgnacja stolarki

Dwa razy w  roku (najlepiej przed okresem letnim i  zimowym) powierzchnia okien 
drewnianych powinna być gruntownie czyszczona z kurzu, śladów po owadach i  in-
nych zanieczyszczeń przy użyciu delikatnego de tergentu i wody. Należy to robić nie 
tylko z powodów estetycznych, ale również po to, aby brud nie niszczył powłoki la-
kierniczej (tego typu zanieczyszczenia mogą powodować pojawienie się zielonych 
alg i grzybów). Po wyczyszczeniu na ramy nakładamy emulsję pielęgnacyjną. Uwaga! 
Większość produktów do czyszczenia szyb zawiera salmiak. Pozostałości salmiaku po 
czyszczeniu okien czy szyb w drzwiach muszą zostać usu nięte, najlepiej przy pomocy 
czystej wody. Elementy wytrzeć do sucha miękką szmatką.

Zarówno transparentne jak i kryjące systemy powłok zapewniają ochronę przed nisz-
czącym działaniem czynników pogodowych 
Produkt czyszczący: Teknoclean 1951-00 efektywnie usuwa brud, tłuszcz i  inne za-
nieczyszczenia z powierzchni drewnianych. Opakowanie: 0,5 l

Produkt do pielęgnacji: GORI 690-31 Surface Maintenance. Nadaje nowy połysk 
i zabezpieczenie powierzchniom zniszczonym słońcem, deszczem i mrozem, jednak-
że nie zastępuje tradycyjnej reno- wacji uszkodzonej powłoki. Opakowanie: 0,5 l

2. Kontrola stanu technicznego okna i powłok lakierniczych 

Uszczelki okienne powinny być raz do roku przecierane talkiem, aby uniknąć ich 
przywierania do powierzchni lakierowanych. Aby zabezpieczyć łatwość poruszania 
się okuć, należy po ich oczyszczeniu natłuścić je lub naoliwić. Podczas wykonywania 
tych czynności sprawdzamy poprawność funkcjonowania okuć. Upewniamy się, czy 
położenie śrub jest prawidłowe. Sprawdzamy przyczepność silikonu do szyby. Wyko-
nywanie kontroli oględzin stanu technicznego powłok na bieżąco umożliwia szybkie 
wykrycie ewentualnych uszkodzeń. Stan powłok należy kontrolować każdorazowo po 
gradobiciu, ponieważ uderzenia kryształków lodu mogą spowodować uszkodzenie 
ich powierzchni. Podczas kontroli stanu powłok należy także sprawdzać, czy nie po-
jawiły się pęknięcia w wypełniaczu do połączeń i fug. W przypadku zaobserwowania 
tego typu uszkodzeń należy usunąć całkowicie wypełniacz i  położyć go na nowo. 
Wszelkie pęknięcia, odpryski, łuszczenie powłoki powinny być niezwłocznie napra-
wione przez Państwa lub wyspecjalizowanych pracowników. Konserwacja przepro-
wadzana w odpowiednim czasie zapobiegnie powiększaniu się szkód, a w rezultacie 
zaoszczędzi czas i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów. Prawidłowo czyszczone, 

pielęgnowane i  poddawane regularnym oględzinom powłoki lakiernicze powinno 
poddawać się renowacji, gdy zauważy się, że warstwa powłok lakierniczych stała się 
cieńsza lub przypadku zaobserwowania w niej mikropęknięć.

3. Renowacja 
Przed przystąpieniem do renowacji należy zabezpieczyć okucia przed zamalowaniem. 
Wszystkie obszary, które będą podlegały renowacji powinny zostać gruntownie wy-
czyszczone przy pomocy delikatnego deter gentu i opłukane czystą wodą. 
Do renowacji ram okiennych należy stosować te same produkty, którymi uprzednio 
zostały pokryte przez producenta. 
Podczas renowacji powłok należy pamiętać, że impregnacja, nakładanie podkładu 
czy warstwy nawierzchniowej nie może przebiegać w  temperaturze poniżej 8oC 
oraz w wilgotności względnej wyższej od 80%. Nie zalecamy nakładania powłok przy 
silnym nasłonecznieniu. Produkty wodorozcieńczalne są zdatne do użycia przez 12 
mie sięcy, pod warunkiem ich przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu 
w temperaturze powyżej 5oC. 

Proces renowacji w zależności od stopnia uszkodzenia powierzchni.

3.1 System powłok jest nienaruszony i wymaga je dynie kosmetycznych popra-
wek.
Przy pomocy syntetycznego pędzla o  długim wło siu do farb akrylowych nanosimy 
dwie warstwy na wierzchniowe (GORI 660 / Aquatop 2600) w odpo wiednim kolorze 
i połysku. Przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać cztery godziny. 

3.2 Niewielkie łuszczenie warstwy nawierzchnio wej, bez uszkodzenia drewna
Uszkodzone miejsca przeszlifowujemy drobnoziarni stym papierem ściernym. Należy 
uważać, aby szlifo wać wyłącznie uszkodzone miejsca i nie zeszlifować podkładu. Po-
wierzchnię starannie odkurzamy z pyłu, przemywamy, po czym pozwalamy jej całko-
wicie wyschnąć.
Przy pomocy syntetycznego pędzla o  długim wło siu do farb akrylowych nanosimy 
dwie warstwy na wierzchniowe (GORI 660 / Aquatop 2600) w odpo wiednim kolorze 
i połysku. Przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać cztery godziny. 

3.3 Rozległe zniszczenia powłoki 

Należy przeszlifować całą ramę okna drobnoziarnistym papierem ściernym. Należy 
uważać, aby nie zeszlifować podkładu. Powierzchnię starannie odkurzamy z  pyłu, 
przemywamy, po czym pozwalamy jej całkowicie wy schnąć.
Przy pomocy syntetycznego pędzla o  długim wło siu do farb akrylowych nanosimy 
dwie warstwy na wierzchniowe (GORI 660 / Aquatop 2600) w odpo wiednim kolorze 
i połysku. Przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać cztery godziny. 
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Całkowicie zniszczona powłoka lakiernicza np. przecięcie powłoki, dziura w powłoce. 
Konieczna jest całkowita odbudowa powłok. 
Zdzieramy zniszczoną powłokę używając do tego papieru ściernego o średniej a na-
stępnie o drobnej grubości ziarna. Powierzchnię starannie odkurzamy z pyłu, przemy-
wamy, po czym pozwalamy jej całko wicie wyschnąć.
Surowe drewno impregnujemy (GORI 356* lub Teknol Aqua 1410*).
Po całkowitym wyschnięciu impregnatu powierzch nię gruntujemy podkładem w od-
powiednim kolorze, w celu zwiększenia przyczepności farby nawierzch niowej (Aqua 
Primer 2900 / Antistain Aqua 2901 / GORI 615). 
Przy pomocy syntetycznego pędzla o  długim wło siu do farb akrylowych nanosimy 
dwie warstwy na wierzchniowe (GORI 660 / Aquatop 2600) w odpo wiednim kolorze 
i połysku. Przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać cztery godziny. 

3.4 Naturalne pęcznienie i kurczenie drewna spo wodowało powstanie pęknięć 
powłoki lub wilgoć spenetrowała łączenia i przekroje po przeczne.
Zeszlifowujemy zniszczoną powłokę używając do tego papieru ściernego o średniej 
a  następnie o  drobnej grubości ziarna. Powierzchnię starannie odkurzamy z  pyłu, 
przemywamy, po czym pozwala my jej całkowicie wyschnąć. 
Surowe drewno impregnujemy (Teknol Aqua 1410* lub GORI 356*). 
Po całkowitym wyschnięciu impregnatu powierzch nię gruntujemy podkładem w od-
powiednim kolorze, w celu zwiększenia przyczepności farby nawierzch niowej (Aqua 
Primer 2900 / Antistain Aqua 2901 / GORI 615). 
Wypełniamy otwarte połączenia wypełniaczem do fug TEKNOSEAL 4001 lub GORI 691 
V-Joint Pro tection. Wygładzamy połączenia mokrą szmatką lub szpatułką i pozwala-
my im całkowicie wyschnąć. Uszczelniamy wszystkie wyeksponowane przekroje po-
przeczne wypełniaczem i pozwalamy im całkowi cie wyschnąć.
Przy pomocy syntetycznego pędzla o  długim wło siu do farb akrylowych nanosimy 
dwie warstwy na wierzchniowe (GORI 660 / Aquatop 2600) w odpo wiednim kolorze 
i połysku. Przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać cztery godziny.

4. Użytkowanie, konserwacja i regulacja okuć.

4.1 Użytkowanie okien
Sposób otwierania:

okucie zamknięte – klamka w położeniu pionowo do dołu
okucie w położeniu – OTWIERANIE – klamka w położeniu poziomym
okucie w położeniu – MIKROUCHYLANIE – klamka w położeniu do góry pod kątem 
45 stopni
okucie w położeniu – UCHYLANIE – klamka w położeniu pionowo do góry

Zwracamy uwagę, iż poprzez zastosowanie elementów antywyważeniowych w postaci 
zaczepów, a także klamki należy użyć zwiększonej siły w celu jego uruchomienia. 

Konserwacja okuć okiennych regulacja okuć:
Państwa okna i drzwi balkonowe zostały wyposażone w wysokiej jakości okucia SIE-
GENIA.Aby niezawodne działanie tych okuć było trwałe zalecamy przeprowadzanie 
w  regularnych odstępach czasu konserwacji oraz inspekcji okuć (przynajmniej dwa 
razy w roku lub częściej.

4.2 Konserwacja okuć
Sprawdź wszystkie elementy odpowiadające za bezpieczeństwo okucia [ ] pod kątem
mocowania i ewentualnego tarcia.

kompletnie bolec zawiasu.

Dokręć za pomocą odpowiedniego narzędzia luźne wkręty.
Uwaga: nie przekręć wkrętów podczas dokręcania!

-
wiedniego serwisu.

Smaruj wszystkie miejsca, w których pojawia się tarcie.

być wprowadzone w każdy otwór okucia. Po wykonaniu smarowania kilka razy otwórz/
uchyl okno, do czasu rozprowadzenia smaru i zetrzyj jego nadmiar.
Posmaruj zaczepy na ramie w  miejscu, do którego wchodzi rygiel okucia smarem 
o stałej konsystencji (klasa 2 według DIN 51818). Doskonale nadaje się do tego celu 
smar do pielęgnacji okuć firmy GREENTEQ.
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konserwacja – punkty smarowania okuć konserwacja – punkty smarowania okuć

D

4.3 Regulacja okuć okiennych

Zakładanie i zdejmowanie skrzydła

Zakładanie skrzydła

1

2

Strona zawiasowa TITAN

A

B

C
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Bolec zawiasu rozwórki należy zakładać od dołu, w  pozycji skrzydła 0° lub otwartej 
pod kątem 60°.
Zdejmowanie skrzydeł
Skrzydła należy zdejmować w odwrotnej kolejności.

Sposób regulacji

F

B
B

A
B

B

C
B

E
B

D

B
B

B

wszystkie wymiary w mm

4

±1

±2

4

Regulacja bocznaRegulacja docisku

Rozwórka

Rozwórka

4

11

T15

+ 2,5

-  1

± 1 ± 1

Regulacja boczna Regulacja docisku

Okucia kryte AXXENT 24

± 22,5

Regulacja docisku

± 1

4

Regulacja boczna

Rozwórka/Górny zawias ramy

3

1

2

Okna nietypowe

Regulacja docisku

Punkty ryglowania

grzybek obrotowy

±1

11

±1

+2,5

Regulacja

A

A

B

rozwórka i zawias rozwórki

punkty ryglowania

zawias uchyłu (tylko w oknach uchylnych)

zawias skrzydła - zawias ramy

zatrzask balkonowy

najazd - zaczep uchyłu

A

B

C

D

E

F

A
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Zawias uchyłu

Regulacja wysokości Regulacja boczna

±2

±1

4

Zawias dolny skrzydła

±1

10

Regulacja dociskuRegulacja wysokości

± 2

4

Regulacja boczna

Zawias dolny ościeżnicy

±2

4

Zawias dolny/Zawias skrzydła

4

T15

4

+2
- 1

+2
- 1

± 0,7

Regulacja docisku

Regulacja wysokości

Regulacja 

boczna

±2

±2

±1

T15

4

4

Regulacja wysokości

Regulacja boczna

Regulacja docisku

Okucia kryte AXXENT 24

Zatrzask balkonowy

Regulacja wysokości

±2

4

Regulacja wysokości

Najazd - okna nietypowe

±2

D

D

C D

E

F
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5. Uszczelki:

Konserwację należy przeprowadzać co 12 miesięcy. Uszczelkę po demontażu należy 
oczyścić z  kurzu i  tłuszczów przy zastosowaniu neutralnych środków czyszczących. 
Po osuszeniu uszczelkę gumową powlekamy środkiem konserwującym w celu zacho-
wania jej elastyczności i ponownie montujemy uszczelkę w oknie. Przy stwierdzeniu 
trwałych uszkodzeń lub odkształceń uszczelkę należy wymienić na nową.

6. Prawidłowa obsługa i bezpieczeństwo użytkowania:
 

Załącznik nr 4

Nie pozostawiać skrzydła  
w pozycji rozwartej 
podczas silnego wiatru!

Nie wkładać żadnych innych 
przedmiotów pomiędzy 
skrzydło a ościeżnicę!

Nie oddziaływać na okno 
żadnym innym obciążenem!

W przypadku dostępu do okna 
dzieciz z zaburzeniami umysło-
wymi zamontować elementy 
blokujące otwarcie! (zamek 
okienny lub klamkę z kluczem)

Przy otwieraniu okna nie 
wkładać ręki pomiędzy skrzydło 
a ościeżnicę! Uderzenie 
silnie pchniętym skrzydłem 
(np. podmuch wiatru) może 
spowodować zranienie!

Nie dociskać skrzydła 
do ościeża

4.4 Regulacja okuć drzwiowych 

ZAWIASY klucz imbusowy 4mm  

Regulacja w poziomie w lewą stronę
wkręt (1) pokręcając go w lewo i dokręcić
wkręt (2) pokręcając go w prawo
Regulacja w poziomie w prawą stronę 
wkręt (2) pokręcając go w lewo i dokręcić
wkręt (1) pokręcając go w prawo
Regulacja wysokości
w prawo lub lewo wkręt (3), by podnieść
lub opuścić drzwi
Mechanizm regulacji jest samoblokujący.
Regulacja docisku uszczelki
w prawo lub lewo wkręt (4), aż do uzyskania
wymaganego docisku
Mechanizm regulacji jest samoblokujący.

ZACZEP ŚRODKOWY                     ZACZEP GÓRNY i DOLNY
wkrętak krzyżowy      klucz imbusowy 2,5mm

wkręty (1) poluzować,
wkręty (2) pokręcając 

w prawo lub w lewo ustawić 
zaczep w żądanej pozycji,

zablokować wkręty (1)

wskazane wkręty poluzować, 
przysunąć ręcznie zaczep 
do żądanej pozycji,
zablokować wkręty



 
WESTO Zakład Produkcji Drzewnej  

Stanisław Wyszyński  
Naterki, ul. Diamentowa 50  

PRODUCENT DRZWI DREWNIANYCH                    11-036 Gietrzwałd  
 
 
 
 
 
 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DRZWI 
 

 Drzwi powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.  
 Nie należy trzaskać skrzydłem drzwiowym ani wieszać na drzwiach ciężarów, aby nie uszkodzić drzwi 

oraz nie zmienić ustawienia skrzydła w ościeżnicy, co mogłoby pogorszyć ich  funkcjonowanie.  
 Jeżeli już się to zdarzy, nie należy używać siły do otwierania zacinających się drzwi, czy też wykonywać 

jakichkolwiek obróbek mechanicznych lub podcinania skrzydła, lecz spróbować poprawić ich ustawienie 
poprzez  regulację zawias czy zwrócenie się o serwis do producenta. 

 W przypadku samowolnego dokonywania jakichkolwiek przeróbek zakupionych wyrobów gwarancja 
niniejsza traci swoją ważność. 

 
 
 
 
 
ZASADY KONSERWACJI I RENOWACJI DRZWI 
 

 Drzwi przecierać miękką lekko wilgotną szmatką (bez środków chemicznych).  
 Nie stosować do czyszczenia powierzchni drzwi środków tłustych typu „Pronto”. 
 Do mycia szyb używać tradycyjnych środków myjących. Środek należy bezwzględnie nanieść na 

szmatkę a nie bezpośrednio na szybę w drzwiach, w celu uniknięcia zalewania powierzchni (zbyt duża 
ilość preparatu może powodować puchnięcie i odkształcenia listewek przyszybowych). 

 W związku z odnową powierzchni drzwi należy zgłosić się do producenta lub do dowolnego zakładu o 
podobnym charakterze prowadzonej działalności. 

 
 
Nieprzestrzeganie zaleceń Producenta powoduje utratę gwarancji na wyrób. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





INSTRUKCJA OBSŁUGI
TABLET

1) STRONA GŁÓWNA

W PASKU BOCZNYM PO PRAWEJ STRONIE ZNAJDUJĄ SIĘ IKONY APLIKACJI DO OBSŁUGI:
A) DOMOFONU  (OPIS W INSTRUKCJI - DOMOFONU)
B) AUTOMATYKI DOMOWEJ APLIKACJA FIRMY ZHOUSE (OPIS W INSTRUKCJI - ZHOUSE)
C) AUTOMATYKI DOMOWEJ APLIKACJA FIRMY VERA CONTROL LTD
D) KOMUNIKACJI Z KONSJERŻEM

RYSUNEK 1 WIDOK PANELU STEROWANIA -  STRONA GŁÓWNA



2) APLIKACJA DO OBSŁUGI AUTOMATYKI DOMOWEJ FIRMY VERA CONTROL LTD

PO NACIŚNIĘCIU IKONY APLIKACJI VERA POJAWI SIĘ OKNO LOGOWANIA DO PROGRAMU

RYSUNEK 2 OKNO URUCHAMIANIA SIĘ APLIKACJI VERA

PO URUCHOMIENIU SIĘ APLIKACJI POJAWI SIĘ OKNO GŁÓWNEGO PANELU STEROWANIA

RYSUNEK 3 OKNO GŁÓWNEGO PANELU STEROWANIA APLIKACJI VERA



W CELU ROZPOCZĘCIA STEROWANIA NALEŻY NACISNĄC PRZYCISK MENU. PO ROZWINIĘCIU SIĘ
LISTY FUNKCJI NALEŻY WYBRAĆ POZYCJĘ DEVICES

RYSUNEK 4 LISTA TEMATYCZNA APLIKACJI VERA (NALEŻY WYBRAĆ DEVICES)

PO WYBRANIU ZAKŁADKI DEVICES POJAWI SIĘ OKNO (STEROWANIA URZĄDZENIAMI)

RYSUNEK 5 LISTA URZĄDZEŃ DO STEROWANIA APLIKACJI VERA (STRONA 1)

JEŻELI NA EKRANIE NIE JEST WIDOCZNE URZĄDZENIE, KTÓRYM CHCESZ STEROWAĆ – PRZEWIŃ
LISTĘ URZĄDZEŃ W DÓŁ WYKORZYSTUJĄC PASEK PO PRAWIEJ STRONIE



RYSUNEK 6 LISTA URZĄDZEŃ DO STEROWANIA APLIKACJI VERA (STRONA 2)

RYSUNEK 7 LISTA URZĄDZEŃ DO STEROWANIA APLIKACJI VERA (STRONA 3)

JEŻELI URZĄDZENIE KTÓRYM CHCESZ STEROWAĆ JEST JUŻ WIDOCZNE NA EKRANIE TO:

- W PRZYPADKU MAT GRZEWCZYCH NACIŚNIJ PRZYCISK ON LUB OFF BY ZMIENIĆ STAN PRACY
URZĄDZENIA

A) JEŻELI PRZED NACISNIĘCIEM PRZYCISKU NA EKRANIE WIDOCZNY BYŁ NAPIS ON TO  
OZNACZA, ŻE URZĄDZENIE BYŁO WŁĄCZONE I ZOSTANIE WYSŁANA KOMENDA DO JEGO 
WYŁĄCZENIA



B) JEŻELI PRZED NACISNIĘCIEM PRZYCISKU NA EKRANIE WIDOCZNY BYŁ NAPIS OFF TO  
OZNACZA, ŻE URZĄDZENIE BYŁO WYŁĄCZONE I ZOSTANIE WYSŁANA KOMENDA DO JEGO 
WŁĄCZENIA

-  W  PRZYPADKU  TERMORATU  POMIESZCZENIOWEGO  NACIŚNIJ  NA  WARTOŚĆ  ZADANEJ
TEMPERATURY W PRZEDSTAWIANYM PRZYKŁADZIE JEST TO WARTOŚĆ 19 STOPNI A  NASTĘPNIE
WPROWADŹ ŻĄDANĄ WARTOŚĆ I ZAAKCEPTUJ WYBÓR

PO ZAKOŃCZENIU PRACY Z APLIKACJĄ ZALECAMY JEJ ZAMKNIĘCIE I WŁĄCZENIE APLIKACJI DO
STEROWANIA DOMOFONEM

3) KOMUNIKACJA Z KONSJERŻEM

KOMUNIKACJĘ  Z  KONSJERŻEM  Z  POZYCJI  TABLETU  MOŻNA  NAWIĄZAĆ  WYKORZYSTUJĄC
APLIKACJĘ HANGOUTS – PO NACIŚNIĘCIU IKONY PROGRAMU URUCHOMI SIĘ OKNO PONIŻEJ

RYSUNEK 8 WIDOK PANELU STEROWANIA APLIKACJI HANGOUTS



W  CELU  NAWIĄZANIA  KOMUNIKACJI  Z  KONSJERŻEM  NALEŻY  NACISNĄC  IKONĘ  KONSJERŻ
OCHRONA – PO WYKONANIU TEJ CZYNNOŚCI POJAWI SIĘ OKNO WIDOCZNE  PONIŻEJ

RYSUNEK 9 WIDOK PANELU OKNA KOMUNIKACJI Z KONSJERŻEM

PO ZAKOŃCZENIU PRACY Z APLIKACJĄ ZALECAMY JEJ ZAMKNIĘCIE I WŁĄCZENIE APLIKACJI DO
STEROWANIA DOMOFONEM


