
 
 

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904 

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv  un mēs centīsimies atrast 

risinājumu. 
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Magnētiskā potītes saite 

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 

 

 

 

 
Produkta specifikācijas un izmantošana: 
• 8 segmentēti magnēti 

• Piemērots vieglām potītes sāpēm, viegliem vai vidēji 

smagiem sastiepumiem  

• Ideāli piemērots pēcoperācijas apstākļiem, profilaksei vai 

sasprindzinājuma mazināšanai 

• Kompresijas un siltumizolācijas efekts 

Izmantošanu skatīt attēlā zemāk. 

 
 

Tīrīšana un apkope: 

NEMAZGĀT 

Notīriet ar mitru drānu. 

BRĪDINĀJUMS. Produktus, kuros ir magnēti, nedrīkst 

lietot cilvēki ar elektrokardiostimulatoru, automātisko 

defibrilatoru, insulīna sūkni vai grūtnieces. Nelietot uz 

atklātām brūcēm. 

BRĪDINĀJUMS: Šajos produktos ir magnēti. Izvairieties no 

kontakta ar datoru, cieto disku, audio, video kasetēm vai 

citiem datu nesējiem. 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces 

ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā 

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. 

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. 
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