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SPA Pērļu vanna ar ozona izdalīšanas funkciju 

 
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 apraksts: 
SPA Pērļu vanna ir paredzēta lietošanai vannā. Šī hidromasāžas ierīce rada tūkstošiem gaisa burbulīšu, kas masē Jūsu 
ķermeni un tādējādi stimulē asins cirkulāciju, atslābina saspringtus muskuļus un palīdz atjaunot darba spējas. 
Regulējama gaisa padeve ļauj veikt gan uzmundrinošu, gan atslābinošu masāžu. 
 
Komplektējošās sastāvdaļas 
 
 

 

Galvenās produkta īpašības 
 Ģenerē gan siltus, gan istabas temperatūras burbulīšus. 
 Programmējams gaisa plūsmas ātrums un burbulīšu intensitāte. 
 Mīksts, ar gaisu pildīts masāžas paklājiņš. 

Rokturis 

Gaisa 
pievadcaurule 

Tālvadības pults 

Elektrības vads 

Gaisa caurule 

Kontroles panelis 

Gaisa caurules 
pievienošanas 

vieta paklājiņam 

Masāžas 
paklājiņš 

Gaisa 
ģenerators 

Masāžas 
paklājiņš 
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Uzmanību! 
1. Pirms lietošanas pārbaudiet vai tīkla spriegums atbilst atzīmētajam spriegumam uz datu plāksnītes. 
2. Lai izvilktu kontaktdakšu no rozetes, nevelciet aiz elektrības padeves vada, jo šādā veidā Jūs varat to sabojāt 

vai izraisīt elektrošoku. 
3. Sargājiet gaisa ģeneratoru no saslapināšanas. 
4. Visus ierīces remontus ir jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem. 
5. Ja ierīcei ir radušies jebkādi tehniski bojājumi – ierīci nedrīkst lietot pirms to nav novērtējis kvalificēts 

speciālists. 
6. Vienmēr atslēdziet ierīci no strāvas ja to nelietojat vai pirms jebkādām tās apkopes vai tīrīšanas darbībām. 
7. Neaiztieciet ierīci un elektrības vadu ar mitrām rokām. 
8. Ja ierīces elektrības vads ir bojāts, tas ir jānomaina kvalificētam speciālistam. 
9. Netīriet ierīci ar ūdeni. 
10. Nekādā gadījumā nepieļaujiet ierīces iegremdēšanu ūdenī. 
11. Uzstādiet iezemējuma vadu un zemas elektrības piegādes pretestības slēdzi. 
12. Detaļas, kas satur elektriskos komponentus, izņemot detaļas ar drošu, īpaši zemu spriegumu, kas nepārsniedz 

12V (tālvadības pults), nedrīkst atrasties vietā, kas būtu sasniedzama vannā esošai personai. 
13. Detaļas, kas satur elektriskos komponentus, izņemot tālvadības pulti, ir jānovieto vai jānostiprina tā, lai tās 

nevarētu iekrist vannā.  
14. Nenovietojiet ierīci uz mitras virsmas. Saglabājiet ierīces virsmu sausu lietošanas laikā.  
15. Katru reizi pēc lietošanas rūpīgi iztīriet ūdeni no gaisa caurules un to izžāvējiet. 
16. Ierīces padevei ir jānotiek caur paliekošās strāvas ierīci ar nominālo atslēgšanas strāvu, kas nepārsniedz 

30mA.  
17. Nepielāgojiet ierīcei cita veida gaisa caurules. Lietojiet tikai to, kas ir iekļauta ierīces komplektācijā. 

Ierīces trokšņu līmenis ir: 83 / -2.5 db 
Trokšņu līmenis 1m attālumā no ierīces: 71 / -2.5 db 
Uzmanību! 
Nekādā gadījumā nenovietojiet gaisa ģeneratoru virs vannas vai vietā kur tas varētu tikt saslapināts jebkādā 
veidā! 
 
Ierīces montāža: 

 Ielieciet gaisa caurules vienu galu ierīces gaisa izplūdes atverē un pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja 
kustības virzienam līdz caurule ir cieši pieskrūvēta (att. 1.). 

 
 Tādā pat veidā pieslēdziet gaisa caurules otru galu pie paklājiņa gaisa ieplūdes (att. 2.) 

 
 Sākumā vannā ielejiet nelielu ūdens daudzumu un ievietojiet tajā paklājiņu. Tad uzmanīgi nospiediet 

paklājiņu lejup, lai tā piesūcekņi pieliptu vannas virsmai.  

 

Piesūcekņi 

Attēls 1. 

Attēls 2. 

Attēls 3. 
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 Novietojiet gaisa ģeneratoru un tālvadības pulti tā lai ūdens tos nevarētu aizsniegt.  
o Lai gan vadības pults ir ūdensnecaurlaidīga – tomēr izvairieties no tās nokļūšanas ūdenī. 
o Vadības pultij ir plastmasa turētājs ar piesūcekni, kas ļauj to piestiprināt pie gludām virsmām. 

 
 Ieslēdziet ierīci un baudiet masāžu. 

 
Lietošana 
Ielieciet vannā paklājiņu, piepildiet vannu ar ūdeni, nosusiniet rokas,  pieslēdziet ierīci pie strāvas un nospiediet pogu: 
"ON / OFF" 

 Nospiežot jebkuru pogu tiks dots skaņas signāls 
 Iedegsies indikatora gaismiņa norādot Jūsu izvēlēto programmu 

 
Darbību kontrole - Kontroles Panelis 
- Lai aktivizētu, nospiediet "ON / OFF" (lai deaktivizētu atkārtoti nospiediet) 
- Lai regulētu gaisa intensitāti nospiediet pogu "BUBBLE" (zema intensitāte LOW / MED mērena 
intensitāte / augsta intensitāte HIGH). 
- Lai ieslēgtu gaisa sildīšanu nospiediet "HEAT" (lai izslēgtu nospiediet pogu vēlreiz). 
 
Izmantojot tālvadības pulti 
Atveriet tālvadības pulti un ievietojiet akumulatoru. Infrasarkanās gaismas atbild par kontroli tās nodod 
signālu uz infrasarkano uztvērēju uz  kontroles paneļa. Nospiediet atbilstošo taustiņu. Pogas uz tālvadības 
pults atbilst pogām uz kontroles paneļa. Attālums vadībai no kontroles paneļa – max. 7m, leņķī max. 30°. 
Uzmanību! 
Nesviediet baterijas ugunī, neatstājiet tās atklātā saules gaismā vai karstumā. Glabājiet baterijas bērniem 
nesasniedzamā vietā. 
 
Glabāšana: 
 Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet ierīci nospiežot pogu: ON/OFF un atvienojiet to no elektriskā tīkla. 
 Nožāvējiet ierīces sastāvdaļas, salokiet un ievietojiet iepakojuma kastē. 
 
Tīrīšana: 
 Netīriet ierīci ar petroleju, vai spirtu vai citiem eļļainiem vai kodīgiem šķīdumiem/šķīdinātājiem. 
 Noslaukiet ierīci ar ūdenī vai neitrālā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatiņu un pēc tam pilnībā nosusiniet. 
Problēmu novēršana 

Problēma Potenciālais iemesls Problēmas risinājums 

Nav burbuļu 1. Kontaktdakša nav pieslēgta pie rozetes. 
2. Ierīce ir izslēgta. 

1. Pieslēdziet kontaktdakšu pie rozetes. 
2. Ieslēdziet ierīci.  

Tālvadības pults 
nedarbojas 

1. Bateriju jauda nav pietiekoša. 
2. Tālvadības pults netiek vērsta uz ierīces 
displeju.  

1. Nomainiet baterijas. 
2. Pavērsiet tālvadības pulti uz ierīces 
displeju. 

Ja ierīces elektrības padeves vads ir bojāts, nekavējoties atslēdziet ierīci un nomainiet to pret jaunu. Nomaiņu var veikt 
tikai kvalificēts speciālists.  
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Tehniskie parametri 

 Voltāža: 230V 
 Jauda: 550W 
 Gaisa padeves daudzums: „LO” – 0,4 m3/min., „MED” – 0,6 m3/min., „HI” – 0,7 m3/min. 
 Gaisa atveru skaits: 246 
 Gaisa pievadcaurules garums 1.7m 
 Strāvas vads 2.5m 

 
Garantija neattiecas: 
 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces lietošanas rezultātā. 
 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. 
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;”  
 
Importēts no Čehijas Republikas. 
 
 


