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TV SHOP 

 

Vibromasažieris ar Infrasarkano staru lampu 
Modelis: WP-A809C 

Lietošanas instrukcija 

 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 
 

Vispārīgie drošības norādījumi 

1. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. 

2. Šī ierīce ir piemērota tikai nekomerciālai lietošanai mājas apstākļos. 

3. Pirms uzgaļu maiņas vai ierīces apkopes, atvienojiet to no elektrības tīkla. 

4. Sargājiet ierīci no bērniem, lai novērstu to savainošanās risku.  

5. Vienmēr pārliecinieties, vai ierīce un tās elektrības vads nav bojāti. Ja ierīce vai tās elektrības 

vads ir bojāti – nelietojiet ierīci. 

6. Pašrocīgs ierīces remonts ir aizliegts. Bojājumu gadījumā sazinieties ar autorizētu servisa 

centru (vai produkta izplatītāju). 

7. Sargājiet ierīci un tās vadu no siltuma avotiem, tiešiem saules stariem un mitruma. 

Izvairieties no ierīces elektrības vada saskares ar asiem priekšmetiem. 

8. Uzglabājot ierīci, izslēdziet to un atvienojiet no elektrības tīkla. 

9. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. 

10. Nelietojiet ierīci ārā. 

11. Aparāts nedrīkst nonākt saskarsmē ar ūdeni un mitrumu. Neaiztieciet ierīci ar mitrām rokām. 

12. Ja ierīce nonāk saskarē ar ūdeni, nekavējoties atvienojiet to no elektrības tīkla. 

13. Ierīce izmantojama tikai šajā instrukcijā norādītajām darbībām. 
 

Citi drošības norādījumi 

1. Nelietojiet ierīci tiešā acu un citu jutīgu ķermeņa daļu tuvumā. 

2. Nelietojiet ierīci zem segas un citās slikti vēdināmās vietās. 

3. Nelietojiet ierīci uz bojātas vai iekaisušas ādas. Ja 

rodas šaubas par ierīces lietošanu, konsultējaties ar 

ārstu. 
 

Ierīces sastāvdaļas, piederumi 

1. Režīmu pārslēgšanas slēdzis 

2. Masažiera galva 

3. Adatveida uzgalis (intensīvai masāžai ar stimulējošo 

efektu) 

4. Uzgalis ar lieliem izciļņiem (dziļai masāžai, pēc 

fiziskās slodzes) 

5. Uzgalis ar maziem izciļņiem (intensīvai vai 
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TV SHOP 

 
relaksējošai masāžai, lai mazinātu spriedzi un muskuļu sāpes) 

6. Mīkstais uzgalis (maigai sejas masāžai) 
 

Lietošana 

1. Pieslēdziet ierīci pie elektriskā tīkla. 

2. Izvēlēties un pievienojiet vienu no četriem uzgaļiem. Izvēlieties vēlamo režīmu un ieslēdziet 

to ar pārslēgšanas slēdzi. 

3. Masažieri izmantojiet ne ilgāk par 20 min. Pēc 20 min. lietošanas ļaujiet ierīcei 20 min. 

atdzist. 
 

Režīmu apraksts 

0. Izslēgt 

1. Vibro masāža 

2. Siltuma masāža (terapija) 

3. Vibro masāža kopā ar Siltuma terapiju 

Lietojot 2. vai 3. režīmu, pārliecinieties, ka infrasarkano staru lampa darbojas (tiek izstarota sarkana 

gaisma un siltums). 
 

Kopšana 

Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla. Ierīces korpusu notīriet ar mitru drāniņu, 

pēc tam noslaukiet ar sausu. Neizmantojiet ķīmiskos vai abrazīvos tīrīšanas līdzekļus. 
 

Tehniskie parametri 

Jauda: 13 W 

Voltāža: 220 – 240 V (frekvence 50 Hz) 
 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (elektrisko daļu samirkšana, nepareiza izmantošana 

utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

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

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas 

rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas 

vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku 

veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava 

atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

Svarīgi! 

Ja pēc ierīces iegādes konstatējat jebkādus ierīces defektus, nekavējoties sazinieties ar produkta 

izplatītāju.Izmantojot šo produktu, sekojiet instrukcijām pievienotajā lietošanas pamācībā (Lietošanas 

instrukcijā).Ja produktu tika mēģināts salabot pašrocīgi, ja produktam veiktas jebkāda veida modifikācijas, 

kā arī, ja netika ievērotas Lietošanas instrukcijas pamācības – sūdzības netiks izskatītas. Šīs preces 

lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.  

apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir  

atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”  

 


