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TV SHOP 

 

Saules aizsargs Smart Clear 

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. 

Aizsargāt savu redzi ir ļoti svarīgi, it īpaši, kad vadāt automašīnu. Neskatoties uz to, 

ka ultravioletie un infrasarkanie stari acij nav redzami, acs tos absorbē un tie ir kaitīgi 

jūsu veselībai. Saules sargs SMART CLEAR filtrē bīstamos elementus un absorbē 

gaismas avotus, un uzlabo, redzamības kvalitāti braucot. 

Kā lietot saules aizsargu: 

Saules aizsargs ir aplīmēts ar aizsargplēvi, pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi. 

 

 

Dzeltenais aizsargs ir piemērots nakts lietošanai. Pelēkais aizsargs dienas lietošanai. 

Pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi abiem aizsargiem. Stipriniet saules aizsargu ar 

dienas aizsargu uz leju.  Rievotai daļai ir jābūt pagrieztai pret jums. Paceliet fiksatoru 

uz augšu un pavelciet stiprinājuma skavu uz leju, tik cik nepieciešams, lai 

piestiprinātu saules sargu pie jūsu spoguļa, tad atbīdiet stiprinājuma skavu atpakaļ, lai 

tās pilnībā nostiprinās. 

 

Dienas lietošana: 

Dzelteno aizsargu ielocīt uz augšu, pelēko uzleju. Abiem 

aizsargiem jāveido 110º leņķi. 

 

 

 

-fiksators 

-rievotā daļa 

-stiprinājuma skava 



 
 

 
Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671.  Jautājumu vai pretenziju 

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

 

2 

 

TV SHOP 

 

Nakts lietošana: 

Pagrieziet pelēko aizsargu uz vējstikla pusi, 

tad nolociet dzelteno aizsargu uz leju. Varat 

ieliekt tādā leņķī, kāds jums liekas viss 

labākais.  

Ja neizmantojat saules aizsargu, vienkārši 

salokiet abus aizsargus uz augšu no jums. 

 

Brīdinājums! Paneļu virsmai jābūt tīrai. 

Lai notīrītu paneļus lietojiet drāniņu, kura ir pievienota iepakojumā. Ja nepieciešams 

tīrīt vairāk, tad atbrīvojiet stiprinājuma skavu un noņemiet saules aizsargu un 

nomazgājiet ar remdenu ūdeni. Neizmantojiet asus materiālus vai abrazīvus un 

agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Baigās noslaukiet ar sausu lupatu, kurai nav pūkaina. 

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 produkta 

pārslogošanas rezultātā. 

 

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav 

atbildīgs par drukas kļūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta 

atkarībā no modeļa. 

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.  

 

 

Importēts no Čehijas republikas 


