
Bosch Skaņas Rīka lietošanas noteikumi 

 

1. Darbības joma un definīcijas 

1.1. Robert Bosch SIA, Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, (turpmāk "BOSCH"), BOSCH Skaņas Rīka 

(BSR) ietvaros sniedz lietotājam informāciju par BOSCH gaisa siltumsūkņu ar jaudas diapazonu 4 kW – 

8 kW (gaisa siltumsūkņi) skaņas emisijām. 

1.2. Termins Lietotājs šajos noteikumos attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kas izmanto 

BSR.  

1.3. Šie lietošanas noteikumi regulē BSR  izmantošanu. Lai varētu izmantot BSR, Lietotājam ir jāpiekrīt 

šiem lietošanas noteikumiem. 

 

2. Pakalpojuma apraksts 

2.1. BSR mērķis ir sniegt Lietotājam priekšstatu par gaisa siltumsūkņu radītajām skaņām. 

2.2. Vadoties no gaisa siltumsūkņa trokšņiem, BSR rada skaņas atkarībā no noteikta lietotāja attāluma no 

gaisa siltumsūkņa, kā arī ņem vērā apkārtējai videi raksturīgās fona skaņas. 

2.3. Šim nolūkam BSR atveido tipiskas skaņas, kas rodas gaisa siltumsūkņu darbības laikā. Atveidotajām 

skaņām tiek pievienoti apkārtējās vides un realitātei tuvināti pilsētas teritorijas fona trokšņi, lai varētu 

salīdzināt gaisa siltumsūkņa radītos trokšņus. Ar atbilstošu BSR konfigurāciju Lietotājs noteiktās 

robežās var mainīt simulēto attālumu līdz gaisa siltumsūknim un citus faktorus. 

2.4. Atveidotie siltumsūkņa trokšņi ir audioieraksti, kas atbilst attiecīgā gaisa siltumsūkņa darbībai pie 

ārējās temperatūras +7 grādi pēc Celsija (standarta vērtība A7/W55).  

2.5. Tomēr tehnisku ierobežojumu dēļ atveidotās skaņas atšķiras no reālās siltumsūkņa darbības radītajām 

skaņām un no reālajiem fona trokšņiem. Gaisa siltumsūkņa reālajā darbībā faktiski radīto skaņu būtiski 

ietekmē ierīcei un montāžai piemītošās īpatnības, kā arī attiecīgās iekārtas uzstādīšanas vieta, 

attālums no fona trokšņu avotiem, klimatiskie un laika apstākļi, kā arī citi ietekmējošie faktori, 

piemēram, sienas biezums, stiklojuma filtrējošais efekts vai logu novietojums. 

2.6. Turklāt BSR radīto skaņu reproducētais stiprums lielā mērā ir atkarīgs no skaļruņu vai citu Lietotāja 

izmantoto atskaņošanas ierīču skaļuma iestatījuma. 

 

3.  Lietošanas tiesības 

Lietotājam ir tiesības izmantot BSR tikai saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem. Jebkāda turpmāka 

satura izmantošana, kopēšana, lejupielāde un/vai izplatīšana ārpus šajos lietošanas noteikumos BOSCH 

paredzētā apjoma nav atļauta. 

 

4. Rediģēšana / Izmaiņas 

BOSCH patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, dzēst vai papildināt piedāvājuma apjomu un 

atsevišķas datnes. Jo īpaši BOSCH patur tiesības bez papildu brīdinājuma veikt datnēs izmaiņas, kas 

atšķiras no Lietotāja norādītā statusa.  

 

5. Izmantošanas maksa: 

BSR izmantošana ir bez maksas.  



 

6. Atbildība 

6.1. BOSCH atbild tikai par apzinātiem pārkāpumiem, rupju nolaidību un apsolīto īpašību neesamību. Tas 

neattiecas uz dzīvības vai veselības apdraudējumu vai likumā noteiktiem atbildības gadījumiem.  

6.2. BOSCH neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot BSR šajos lietošanas 

noteikumos neparedzētiem nolūkiem.  

6.3. Jo īpaši BOSCH neuzņemas atbildību par to, ka gaisa siltumsūkņu reālās darbības radītās skaņas 

neatbilst BSR simulētajām skaņām.  

 

7. Noslēguma noteikumi 

7.1. Ja kāds no šo lietošanas noteikumu punktiem zaudē spēku, netiek ietekmēti pārējie noteikumu punkti. 

7.2. Uz šiem noteikumiem attiecas Vācijas Federatīvās Republikas materiālo tiesību normas, izņemot ANO 

Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Jurisdikcijas vieta ir Štutgarte. 

7.3. Izmaiņas un/vai papildinājumi jānoformē rakstveidā.  
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