
PRESOTERAPIJA - LIMFODRENĀŽAS APARĀTS  (HY-D018) 
 

 Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. 
 

1. LIETOŠANAS BRĪDINĀJUMI 
• Aizliegts lietot bojātu ierīci. Pirms lietošanas jāpārliecinās, ka ierīce un 

ierīces barošanas vads nav bojāti. 
• Ja barošanas vads ir bojāts, ir jāveic tā maiņa, to drīkst veikt ražotājs, 

ražotāja autorizētais apkalpošanas speciālists vai cita attiecīgi kvalificēta 
persona. 

• Aizliegts atstāt strādājošu ierīci bez uzraudzības. 
• Pirms apkalpošanas, tirīšanas un citām līdzīgām darbībām ierīce ir 

jāatslēdz no barošanas tīkla un  jāgaida, kamēr tā atdzisīs. 
• Ierīci aizliegts aiztikt ar mitrām rokām/priekšmetiem u.tml., kā arī žāvēt uz 

tās mitras rokas/priekšmetus u.tml. 
• Ierīci var lietot bērni sākot no 8. gadu vēcuma un cilvēki ar ierobežotām 

fiziskām vai mentālām spējām vai zināšanas vai pieredzes trūkuma 
gadijumos ja viņi atrodas zem cilvēka uzraudzības, kurš ir atbildīgs par 
viņu drošību vai viņi bija apmacīti drošai ierīces lietošanai un saprot 
iespējamos draudus un bīstamību. Bērniem nav pieļauts spēlēt ar ierīci. 

• Pirms aparāta lietošanas obligāti jāsaņem speciālista konsultācija. 
• Ierīce nav piemērota cilvēkiem, kuriem ir: 
− infekcijas slimības, akūtās slimības, sirds slimības, hipertenzija, 

cerebrālais infarkts, hemorāģiskas slimības vai traumas, kā arī citi smagi 
gadijumi;  

− sievietēm, kas ir stāvoklī; 
− sievietēm menstruācijas laikā nedrīkst izmantot ierīces kuņģa apvidus 

daļu. 
• Ierīce ir piemērota: 
− cilvēkiem, kuri vēlas zaudēt svaru (tā palīdz zaudēt svaru, bet neavar 

zaudēt daudz svara tikai un vienīgi ar ierīces palīdzību); 
− cilvēkiem, kuri  vēlas saglabāt/atgūt slaidumu pēc dzemdzībām; 
− cilvēki, kuri cieš no aizcietējumiem vai, kuriem ir lēna limfas cirkulācija, jo 

parasti līdz ar šiem procesiem rodas pumpas un pigmenta traipi.  
 
 

2. IERĪCES APRAKSTS 
Šis skaistumkopšanas instruments, kas apvieno sevī detoksikācijas, 

dekompresijas un notievēšanas funkcijas, ir mūsdienu skaistumkopšanas salonu 
neatņemama sastāvdaļa. 

Instruments sastāv no 5 daļām, kopumā ir 18 gaisa izvadi, visi ir izvietoti 
simetriski labajā un kreisajā pusē, 1 – ir vidukļa apvidū, 1 – kuņģa apvidū. Visas 
gaisa plūsmas var iedarboties uz apvidu, kur nepieciešams notievēt. 

Ierīces funkcionalitāte: 
− detoksifikācija 
− auguma veidošana 
− notievēšana 
− limfodrenāža 
− dekompresija un ķermeņa relaksācija 
− ādas stāvokļa uzlabošana 

 
Šī iekārta palīdzēs relaksēties un zaudēt svaru vienlaicīgi veidojot 

augumu. Regulāra gaisa kustība veicina urinēšanu, defekāciju un limfas 
cirkulāciju, uzlabo asinsriti. Iekārtas darbība veicina organisma attīrīšano, kā arī 
uzlabo ādas izskatu. 
 
 

3. LIETOŠANA 
3.1. Pārliecināties, ka ierīce un barošanas vads nav bojāti. Pieslēdziet ierīci pie 

barošanas avota. 
3.2. Ierīces ieslēgšanai nospiediet pogu “Power”. 
3.3. Uz displeja iedegsies un parādīsies režīms un laiks, kuri parādīs 

kontroliera situāciju un noklusējuma laiku (parasti 30 min), lietotājs var 
pielāgot nepieciešamo darbības laiku caur laika vadības pogu (Time 
control button). 

3.4. Ir divi darba režīmi: automātiskais un manuālais: Automātiskais režīms 
darbojas pēc noklusējuma un dozēs gaisu 6 virzienos, pēc pogas “select” 
nospiešanas var izvēlēties režīmu no 1 līdz 6. Pēc “Select” nospiešanas 
sāks darboties manuālais režīms, kura laikā var izvēlēties dažādus 
režīmus, izvēloties gan vienu pozīciju, gan vienlaicīgi vairākas. 

3.5.  Lietotājs var pielāgot spiedienu ar pogu palīdzību L - liels (large), M – 
vidējs (middle) vai S – mazs (small). Pēc noklusējuma ir iestatīts L. 

3.6. Pēc iestatījumu ievadīšanas jānospiež “Start/Pause” poga, tad ierīce sāk 
darboties ar jauniem iestatījumiem. Ja nepieciešams to apturēt, atkal 
jānospiež poga “Start/Pause”. 
 

4. LAIKA KONTROLE: 
• liekais svars – izvēlaties automātisko režīmu 1, ieteicamais laiks 60min. 
• vidējais tauku līmenis – izvēlaties automātisko režīmu 1 un 2, kopējais 

ieteicamais laiks 30-45 min. 
• neliels tauku līmenis – izvēlaties automātisko režīmu 1  pēc tam manuālo 

režīmu, ieteicamais laiks-  20min automātiskais un 15min manuālais. 
• slaiduma uzturēšana – izvēlaties automātisko režīmu jebkuru no 1 līdz 6 

(saglabājiet 1 veidu, vai mainiet), ieteicamais laiks 20-30min. 
• limfodrenāža – izvēlaties automātisko režīmu 3, ieteicamais laiks 20-

35min. 
 



 
5. TEHNISKIE PARAMETRI 

 
Darbības spriegums: 220 V 
Darbības frekvence: 50 Hz 
Darbības jauda:  60 W 
Nominālā strāva: 0,5 A 
 
 

6. UTILIZĀCIJA 
Elektroierīci nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nodot elektroierīci 
utilizācijas firmai, kuras nodarbojas ar elektroierīču utilizāciju.  
 
 

7. GARANTIJA 
 

• Šī garantija ir spēkā 6 mēnešus no pirkuma brīža kas norādīts garantijas 
sertifikātā un pirkuma čekā. Šajā laikā uzņēmums apņemas bez maksas 
novērst ierīces trūkumus vai samainīt daļas, kas rada darbības trūkumus. 

• Garantija neattiecas: A – trūkumi ir izraisīti nepareizas lietošanas vai apkopes 
rezultātā, vai, ja materiālam ir parasts nodilums lietošanas rezultātā. B - ierīci 
sabojāja personas, kurām nav tiesību veikt remontu C – bojājumi radušies 
transportēšanas rezultātā, vai ierīce ir nejauši saplēsta. 

• Atlīdzību vai nomaiņu, ko sedz garantija, veic tikai ražotājs vai pārdevējs, visas 
transporta izmaksas sedz pircējs. 

• Bojājumu gadījumā,  ierīcei pievienojiet pareizi aizpildītu garantijas sertifikātu 
un pirkuma čeka kopiju. 

 
_______________  _______________ 
  Pārdošanas datums             Pārdēvejs   Z.v. 
 
 
 
 
 
Ražotājs:     Izplatītājs: 
Pēc SIA “Passo International”   SIA “Passo International” 
pasūtījuma, zīmols “Beautyfor”:   Republikas laukums 3-24  
Huayu Electric Equipment Factory  Rīga, LV-1010, Latvija 
No 155 Xinhua road, Huadou district   
Guangzhou, Guangdong, China   tel. (+371) 67878628 


