
TERMO SEGA  (HY-T014) 
 

 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. 
•Neizmantojiet ierīci, gulēšanas laikā. 
•Pirms apkalpošanas, tirīšanas un citām līdzīgām darbībām ierīce ir 

jāatslēdz no barošanas tīkla un  jāgaida, kamēr tā atdzisīs. 
•Lai izvairītos no ierīces pārkaršanas ierīci nedrīkst apsegt, kā arī, lai 

izvairtītos no traumu un apdegumu rašanās, ir jāseko līdzi temperatūrai, ja pēc 
izjūtām temperatūra ir par augstu, tā ir jāsamazina. 

•Ierīci aizliegts aiztikt ar mitrām rokām/priekšmetiem u.tml., kā arī žāvēt uz 
tās mitras rokas/priekšmetus u.tml. 

•Ierīci var lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskām vai mentālām spējām, vai 
zināšanu, 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 sievietēm stāvoklī,  bērniem, kā arī cilvēkiem, kuriem 

ir vidēja vai smaga angio/kardiopatija, sirdskaites, diabēts, hipertireoze, smaga 
anēmija, hipertenzija, sirds elektrostimulatori, ķirurgiski implanti, iekšējā asiņošana, 
infekcijas slimības, ādas jušanas traucējumi u.tml. ādas īpatnības, kā arī citas 
smagas slimības. 

 
2. IERĪCES APRAKSTS 
•Kosmētisko procedūru laikā tā ir paredzēta infrasarkano staru siltuma 

iedarbības radīšanai. 
•Siltuma iedarbība palīdz labāk uzsūkties un iedarboties kosmētiskiem 

līdzekļiem. 
•Karstā ietīšana paplašina asinsvadus, stimulē asinscirkulāciju, palīdz 

izvadīt no organisma toksīnus, kā arī uzlabo imunitāti. 
•Palīdz sašķelt un samazināt tauku šūnas un līdz ar to veicina novājēšanu. 

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

barošanas avota.  
3.2.Pārliecinieties, ka ierīces sastāvdaļas ir pareizi un pilnīgi saslēgtas, tikai 

pēc tam pieslēdziet ierīci pie barošanas tīkla. 

3.3.Pēc lietošanas pabeigšanas vispirms izslēdziet visas pogas un tikai pēc 
tam atvienojiet no barošanas tīkla. Pēc izmantošanas ļaujiet ierīcei atdzist. 

3.4.Ierīces lietotājam ieteicams uzvilkt pidžamu. Lietotājam jāapguļas ērtā 
pozā segas vidū, pēc tam tā jāaiztaisa, galvai jāpaliek ārpusē. 

3.5.Ierīces darbības uzsākšanai izmantojiet pogas D (augšējai daļai) vai I 
(apakšējai daļai), šīs pašas pogas nospiežot, ierīces attiecīgā daļa pārstāj 
darboties. 

3.6.Temperatūras kontrole ir sadalīta divās daļās attiecīgi – augšējā un 
apakšējā segas daļa. Augstākā iespējamā temperatūra ir 75oC. Parasti augšējās 
daļas temperatūra ir zemāka, nekā apakšējās daļas temperatūra. Temperatūras 
maiņai izmantojiet pogas C (augšējai daļai) un/vai H (apakšējai daļai), katras daļas 
temperatūru var paaugstināt, izmantojot pogu E, un samazināt, izmantojot pogu J. 
Pēc tam ierīce darbojas, kā iestatīta. 

3.7.Laika kontrole, līdzīgi kā temperatūras kontrole, ir sadalīta divās daļās 
attiecīgi – augšējā un apakšējā sagas daļa. Laika maiņai izmantojiet pogu B 
(augšējā daļa) vai pogu G (apakšējā daļa), katras daļas darbības laiku var 
palielināt, izmantojot pogu E, un samazināt, izmantojot pogu J. Pēc tam ierīce 
darbojas, kā iestatīta. 

Kopumā ir 10 iespējamās laika pozīcijas (kad tiek nospiesta poga E vai J 
vienu reizi, tiek iestatīta 1 pozīcija). Iestatījums no 1 līdz 9 ir iestatījums no 10min 
līdz 90min, viena pozīcija ir 10min. Pozīcija 10 ir ilga laika iestatījums, kad poga 
tiek nospiesta desmito reizi, tiek iestatītas 9 stundas.  

3.8.Ieteicamā lietošanas temperatūra ir 40-50 oC, taču temperatūru var 
pielāgot atbilstoši nepieciešamībai. 

3.9.Pirms lietošanas ieteicams padzert siltu ūdeni, pēc lietošanas nav 
ieteicams ēst/dzert aukstus ēdienus/dzērienus. 

3.10. Ieteicamais lietošanas biežums 3 līdz 5 reizes nedēļā, iekārtas 
lietošanas laikā ir jānosedz ķermenis ar dvieli vai jāuzvelk pidžama. 

3.11. Iekārta jātīra ar sausu drānu, nedrīkst mazgāt ar šķidrumu. 
 
 

4. TEHNISKIE PARAMETRI 
 
Darbības spriegums:220 V 
Darbības frekvence:50 Hz 
Darbības jauda:624 W 
Nominālā strāva:2,9 A 
Izmēri:190*90cm (±5cm) 
Svars:18,5kg (±1kg) 

 
 

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

 



6. 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. 
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