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Gaismas fotonu terapijas ierīce 
Lietošanas instrukcija 

TB-1693 

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. 

Izmantošanas mērķis un funkcija: 
Pateicoties tās mazajam izmēram, ierīci ir ļoti viegli lietot. Zilās gaisma viļņa 

garums 415 nm ārstē ādu skartu ar pinnēm. Sarkanās gaismas viļņa garums 660 

nm, to lieto, lai mazinātu grumbas un padarot ādu gludāku, novēršot vecuma 

zīmes uz ādas. Gaismas fotonu terapijas ierīce ir ar automātisko taimeri. 

Drošības instrukcijas: 
Lai nodrošinātu, ka šī ierīce darbojas pareizi, rūpīgi izlasiet šo instrukciju, pirms 

lietošanas. Tas novērsīs iespējamo ierīces sabojāšanu. 

Brīdinājums: 
Nav piemērots grūtniecēm, bērniem un cilvēkiem ar jutīgu ādu. 

Nelietojiet, ja, Jums uz ādas ir kādas brūces. 

Nelietojiet pēc depilācijas vai plastiskās operācijas. 

Nelietojiet ar kosmētiku uz sejas. 

Nelietot uz acu plakstiņiem vai kakla. 

Nekad neskatieties tieši gaismā vai neizmantojiet to ap acīm. 

Ja produkta lietošanas laikā rodas kādas problēmas, nekavējoties 

pārtrauciet to lietot un konsultējieties ar savu ārstu vai citu 

speciālistu. 

Neturiet produktu karstā vai mitrā vidē. 

Nemēģiniet pats labot, izjaukt vai uzlabot ierīci. 

Nelieciet produktu ugunī, jo tas var uzsprāgt. 

Tehniskie parametri: 
Jauda: 1 x AA 1,5 V baterija  
Jaudas patēriņš: 158 mW 

Materiāls: ABS 

Izmēri: 26 x 141 mm 

Produkta daļu apraksts: 
1. Zilā gaisma 

2. ON / OFF (Iesl./Izsl. slēdzis) 

3. Bateriju pārsegs 

4. Sarkanā gaisma 

Ierīces izmantošana: 
Ja vēlaties ievietot baterijas grieziet bateriju pārsegu 

pretēji pulksteņrādītāja virzienam un noņemiet to.  

Ievietojiet vienu 1,5 V AA bateriju (nav iekļauta 

komplektācijā). 

Ievietojot, pārliecinieties, ka polaritāte ir pareiza. 

Uzlieciet atpakaļ bateriju pārsegu un nostipriniet to, 

pagriežot pulksteņrādītāja virzienā. 

Zilā gaisma - aktivizēšana un lietošana: 
Nospiediet IESLĒGŠANAS slēdzi apmēram 2 sekundes. 

Tiks aktivizēta zilā dziedinošā gaisma. Pielieciet ierīci pie 

ādas, lai zilā gaisma apspīdētu vietu, kuru skārušas pūtītes. Šādā veidā lietojiet 

ierīci divas reizes dienā apmēram 5 minūtes, lai ārstētu pūtītes. Aptuveni pēc 5 

minūtēm ierīce automātiski izslēdzas. 

Sarkanā gaisma - aktivizēšana un izmantošana: 
Nospiediet IESLĒGŠANAS slēdzi apmēram 2 sekundes. Aktivizēsies zilā gaisma.  

 Atkārtoti īslaicīgi piespiežot to pašu slēdzi, lai aktivizētu sarkano gaismu. 

Pielieciet ierīci pie ādas, lai sarkanā gaisma apspīdētu vietu, uz kuras ir 

novērojamas novecošanās pazīmes (grumbiņas, plankumi, utml.). Šo ierīci lieto 

divas reizes dienā apmēram 5 minūtes. Aptuveni pēc 5 minūtēm ierīce 

automātiski izslēdzas. 

 

Izslēgt ierīci: 

  Nospiediet Iesl./Izsl. slēdzi dažas sekundes. Vai pagaidiet dažas minūtes 

bez aktivitātes, ierīce automātiski izslēgsies. 

Zema baterijas statusa indikācija 

: Ierīce automātiski izslēdzas pēc tam, kad Iesl./Izsl. slēdzis mirgo desmit 

reizes. 

Nelietojiet zilā gaismas terapiju uz ādas ilgāk par 5 minūtēm. Kad lietojat 

ierīci vadat to tieši virs ādas, nepieskaroties tai. 

Tīrīšana un uzturēšana: 

Pēc lietošanas tīriet ierīci ar nedaudz samitrinātu drānu. 

Pirms tīrīšanas, izslēdziet ierīci. Nelietot tīrīšanai ūdeni, spirtu, abrazīvus 

tīrīšanas līdzekļus vai citus agresīvus šķidrumus. 

Piezīme: 

Ja ierīce nedarbojas, baterija var būt ievietota nepareizi vai tai var būt zema 

jauda (nomainiet to). 

 

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. 

 

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 

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas lietošanas instrukcijā, un nav 

atbildīgs 

par iespējamām drukas kļūdām. Ilustrācijas un apraksti var atšķirties no 

faktiskās ierīces atkarībā no modeļa. 

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 medicīnas ierīce. 

 

Importēts no Čehijas Republikas. 

 

Ierīces daļu apraksts: 


