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Sildošais sēdekļa masāžas paliktnis 
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. 

 
Tehniskie dati: 

Enerģijas pārvaldība: 12V 

Enerģijas patēriņš: 12W 

Drošinātājs: 3A 

Materiāls: putas un poliesters 

Izmēri: 109 x 48cm 

 

Darbība: 

1. Izņemiet ierīci no iepakojuma un atlociet uz sēdekļa. 

2. Piestipriniet ierīci pie sēdekļa ar elastīgām siksnām. 

3. Pievienojiet kontrolierīci barošanas avotam maiņstrāvas 

adapterim (220/230V) vai ja lietojas masāžas paliktni 

automašīnā -  automašīnas cigarešu aizdedzinātāja adapterim 

(12V).  

4. Iestatiet kontrolierīcē vēlamo darbības režīmu: 

-  iesildīšanas funkcija OFF / ON (iesildīšanās funkcija ir aktīva 

atzveltnē)  

-  sēdekļa masāžas funkcija OFF / LOW / HI  

- muguras masāžas funkcija OFF / LOW / HI (Izslēgts / 

Zemāks /  Augstāks līmenis). 

5. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektriskā 

tīkla. 

Uzmanību: Ierīci automašīnā izmantojiet tikai tad, kad 

darbojas auto motors, lai izvairītos no automašīnas akumulatora 

izlādēšanas. 

 

Apkope un uzturēšana:  
Nemazgājiet un nekad neiegremdējiet ūdenī, vienkārši 

noslaukiet ar mitru drānu un ļaujiet nožūt. Pirms tīrīšanas 

pagaidiet, līdz spilventiņi atdziest, un atvienojiet to no 

elektrotīkla. Nelietojiet ķīmiskus un abrazīvus tīrīšanas 

līdzekļus, lai izvairītos no paklāja bojājumiem. 

 

Uzglabāšana:  
Uzglabāt sausā vietā, nodrošiniet lai ierīce nesaskaras ar 

karstuma avotiem un asiem priekšmetiem. 

 

Brīdinājums:  

• Nelietojiet izstrādājumu, ja tas ir jebkādā veidā bojāts; 

• Nelietojiet, ja paklājs ir mitrs; 

• Neatstājiet bez uzraudzības, kad paliktnis ir pievienots strāvas 

avotam; 

• Atvienojot no strāvas avota, nevelciet kabeli, bet savienotāja 

galvu; 

• Sargāt no uguns un citiem siltuma avotiem; 

• Nepārveidojiet ierīci. 
 

Importēts no Čehijas Republikas. 

 

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” . 
 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces 

ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā 

samirkšana, pieputēšana, 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.  

 

Nelietojiet 

adatas 

Aizliegts 

izgriezt 

Netīrīt ķīmiskajā 

tīrīšanā. 

Nedrīkst mazgāt. 

Neizgriezt 

centrifūgā. 

Negludināt. 

 

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. 
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