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Limfodrenāžas zābaki BG-S-1981 

Lietošanas instrukcija 

 

Paredzētā izmantošana: 

Limfodrenāžas masāža kājām. 

Tehniskie parametri: 

Jaudas padeve: AC 230 V / DC 9 V / 200 mA (vai 4 gabali AA 1.5V - nav iekļautas). 

Patēriņš: 1.8 W 

Spiediena diapazons: 10-40 kPa 

Kontrindikācijas (Lietošanas ierobežojumi):  

A) Absolūti nedrīkst lietot: 

- Zīdīšanas laikā; 

- Grūtniecība (grūtniecības laikā līdz 3 mēnešiem). 

B) Ar ārsta konsultāciju (Pēc ārsta ieskatiem) 

Brīdinājums: 

Ikreiz, kad jūs izmantojat elektroiekārtas, ievērojiet pamata drošības noteikumus: 

 Sargājiet iekārtu no ūdens, elektriskās detaļas var būt aktīvas arī pēc to atslēgšanas no 

strāvas avota. 

 Vienmēr pēc ierīces izmantošanas atvienojiet adapteri. Ja ierīce iekrīt ūdenī, nekavējoties 

izslēdziet to. 

 Nekad nenovietojiet /neglabājiet ierīci vietās, kur tā var nonākt saskarē ar ūdeni 

vai citu šķidrumu, piemēram, vannā, izlietnē, tualetē u.tml. 

 Lai samazinātu uguns, elektrošoka vai cita veida traumu risku neatstājiet, iekārtu bez 

uzraudzības, ja ierīce ir pievienota elektriskajam tīklam un/vai ieslēgta. 

 Lietojot ierīci neizmantojiet piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs.   

 Vienmēr ievērojiet visus norādījumus, kas aprakstīti šajā instrukcijā. 

 Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. 

 

Nelietojiet ierīci šādos gadījumos: 

- Kad mazgājaties vai esot dušā 

- Ja elektrības vads vai kontaktdakša ir bojāti 

- Ja ierīce nedarbojas pēc kritiena vai trieciena. 

- Pēc ierīces samirkšanas. 

- Pēc citiem bojājumiem 

- Ja esat miegains vai stipri noguris. 

Šis produkts nav medicīnas ierīce! Iekārta ir jāizmanto tikai mājas apstākļos. Šis produkts 

negarantē jebkāda veida veselības efektus. Mēs iesakām pirms ierīces izmantošanas 

konsultēties ar ārstu. 

 

Kā šī ierīce darbojas? 

Zābaki ar gaisa spiedienu viegli masē kājas. Vienmēr pirms izmantojiet ierīci pārbaudiet 

vadības bloku. Ierīcei nepieciešams četras 1.5V AA tipa baterijas (nelietot vecas/savstarpēji 

dažādas baterijas). Ievērojiet pareizu bateriju polaritāti. 

1. Nospiediet "POWER" pogu uz vadības bloka, lai ieslēgtu ierīci, pēc tam ieslēdzas 

LED indikators. Ja vēlreiz nospiedīsiet "POWER" pogu, ierīce izslēgsies. 

2. Ieslēdzot zābakus automātiski ieslēdzas “6” pozīcija. 

3. Regulējiet masāžas kompresiju nospiežot pogas "UP" vai "DOWN". 
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4. Masāžas zābakus kājām (C) un masāžas manšetes augšstilbiem (B) var izmantot kopā vai 

atsevišķi. 

5. Ieteicamais masāžas laiks 5 min., pēc tam ierīce jāizslēdz uz 3-5min. Pēc 3-5min. varat 

atkārtot masāžu vēlreiz. 

6. Pēc masāžas, no ierīces atvienojiet caurules, deflācijas veikšanai, lai jūs varētu ērti 

noņemt zābakus un manšetes. 

Svarīgi! 

Nemazgājiet zābakus vai manšetes veļas mašīnā. Nemazgājiet ar ķimikālijām vai 

balinātājiem. Tīriet ierīci noslaukot to ar mitru drānu. 

Ierīces garantija neattiecas: 

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

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā 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. 

 

Uzmanību! 

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;” 

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem nr. 689 (Medicīnisko ierīču reģistrācijas, 

atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība), prece 

netiek klasificēta kā medicinās ierīce. 

 

Importēts no Čehijas Republikas. 

Piem.: 

Līmenis "0" = 54s Kompresija / 6s deflācija. 

UP → ilguma iestatījums masāžai, 

izmantojiet UP pogu. 

Charge time (S): 

= kompresija (sekundes) 

Deflate time(S) : 

= deflācija (sekundēs) 


