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1. PRIEKŠVĀRDS 

Apsveicam sakarā ar oriģinālās NOVAFON akustisko viļņu ierīces iegādi. Mūsu 
terapijas ierīces lieliski un droši tiek lietotas jau vairākas desmitgades. Lai 
garantētu drošu, efektīvu un ilgstošu NOVAFON akustisko viļņu ierīces lietošanu, 
lūdzu, uzmanīgi izlasiet turpmākajās lapās izklāstīto informāciju. Zemteksta 
piezīmju apraksts atrodams bukleta pēdējā lappusē. 

 
2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS 

NOVAFON akustisko viļņu ierīces ir paredzētas lokālai vibroterapijai. Mehānisko 
vibrāciju pielietošanai uz audiem ir pieejami dažādi uzgaļi. NOVAFON akustisko 
viļņu ierīces galvenokārt tiek lietotas pretsāpju terapijā un neirorehabilitācijā. 
Pateicoties drošajai un vienkāršajai mūsu ražoto ierīču lietošanai, lokālā 
vibroterapija ir ideāla dažādos gadījumos. NOVAFON akustisko viļņu ierīces ir 
pieejamas ar vienu frekvenču līmeni (100 Hz) vai diviem frekvenču līmeņiem 
(50 Hz / 100 Hz). 

 
2.1. IERĪCES TIPI 

Atsevišķie ierīces veidi atšķiras frekvenču iestatījumu, iedarbības intensitātes, 
ierīces korpusa apdares tipa (hromēts, ar zelta pārklājumu vai plastmasas) un 
korpusa formas, kā arī komplektācijā esošo piederumu (ar izvelkamo rokturi vai 
bez tā) ziņā. 

 
2.1.1. NOVAFON pro 

Šī universālā ierīce ir piemērota lietošanai logopēdijā un ergoterapijā, kā arī 
lietošanai mājas apstākļos. Pateicoties teleskopiskajam stienim, patstāvīgas 
lietošanas laikā procedūras iespējams veikt tādās ļoti grūti aizsniedzamās 
ķermeņa daļās kā pēdas un mugura. Ierīce ar tās radīto maigo vibrāciju (50 vai 
100 Hz) ir viegli lietojama pat uz jutīgām ķermeņa daļām. 

 
2.1.2. NOVAFON power 

Ierīce NOVAFON power, kas rada spēcīgāku vibrāciju, ir piemērota lielāku 
muskuļu grupu apstrādei, piemēram, ortopēdisku problēmu gadījumos. 
Pateicoties lielākajai vibrāciju amplitūdai, radītā vibrācija (pēc izvēles 50 vai 
100 Hz) ir spēcīgāka un nodrošina dziļāku iedarbību uz audiem. Ierīces “power” 
modelis ir īpaši piemērots lietošanai sportistiem un fizioterapijā, kā arī 
ārstniecībā. 

 
2.1.3. NOVAFON classic 

Šis bāzes modelis ir nesarežģīts lietošanā un viegli izmantojams procedūru 
veikšanai vispārīgu indikāciju gadījumos. Tam ir tikai viens iestatījums (100 Hz), 
kas ļoti vienkāršo lietošanu. Modelis NOVAFON classic ir lietojams gan ārstu 
praksēs, gan mājas apstākļos. 



 
līmeņi 

 

Līmenis 

Normāla 1. līmenis 

darbība 100 vibrācijas 
sekundē (Hz) 

Līmenis 2. līmenis 

Perkusija 50 vibrācijas 

sekundē (Hz) 

 
1. līmenis 

100 vibrācijas 
sekundē (Hz) 

 

 
2. līmenis 

50 vibrācijas 
sekundē (Hz) 

 
1. līmenis 

100 vibrācijas 
sekundē (Hz) 

 
 

nav pieejams 

 
 

Izsl. stāvoklis 
 

Intensitāte +++++ +++++ +++++ 

Efektīvais 
dziļums 

6 cm + 6 cm 6 cm 

Intensitātes 
regulēšana 

 

 

 

 

 

 
Funkcijas/ 

komplektācija 

 ar teleskopisko 

rokturi 

 

 

2.2. PIEDERUMI 

Visu NOVAFON akustisko viļņu ierīču standarta komplektācijā ir divi maināmi 
uzgaļi. Kompānija “Novafon GmbH” piedāvā komplektācijā neesošus papildu 
uzgaļus. Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar izplatītāju. 

 
2.2.1. Diskveida uzgalis (modelim “NOVAFON pro”) 

Diskveida uzgalis ir paredzēts procedūru veikšanai lielākos ķermeņa apvidos, kur 
ar ierīci viegli iespējams veikt glaudošas kustības. Diskveida uzgalis ietilpst 
komplektācijā. To iespējams pasūtīt arī kā rezerves detaļu. 

 
2.2.2. Diskveida uzgalis (modeļiem “NOVAFON power”, “NOVAFON classic”) 

Diskveida uzgalis ir paredzēts procedūru veikšanai lielākos ķermeņa apvidos, kur 
ar ierīci viegli iespējams veikt glaudošas kustības. Diskveida uzgalis ietilpst 
komplektācijā. To iespējams pasūtīt arī kā rezerves detaļu. 
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NOVAFON power NOVAFON pro NOVAFON classic 

Frekvenču divi 
divi viens 

 



2.2.3. Lodveida uzgalis 

Apaļais uzgalis ir lietojams procedūru veikšanai koncentrēti mazākās ķermeņa 
vietās. Tas ietilpst komplektācijā un ir pieejams arī kā rezerves detaļa. 

 
3. DARBĪBA 

3.1. IERĪCES IESLĒGŠANA 

Iespraudiet kontaktdakšu tīkla kontaktligzdā, pirms tam pārliecinoties par tīkla 
sprieguma atbilstību norādītajam spriegumam. Vadu nedrīkst izstiept vairāk kā 
3 metru garumā, jo tas var pārplīst. Ja nepieciešams, lietojiet pagarinātāju. 

Ieslēdziet NOVAFON ierīci ar slēdzi . Ar šo slēdzi tiek izvēlēts arī frekvenču 

līmenis, lietojot modeļus “NOVAFON pro” un “NOVAFON power”  . 

 
3.2. INTENSITĀTES REGULĒŠANA 

Intensitāte ir maināma, griežot regulēšanas pogu . Griežot regulēšanas pogu 

pulksteņrādītāju kustības virzienā (skatoties no augšas), intensitāte tiek 

samazināta. Griežot regulēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības 

virzienam, intensitāti tiek palielināta. Lūdzam ņemt vērā, ka visaugstākā vai 

viszemākā intensitāte panākama, pagriežot regulēšanas pogu vairākas reizes. 

Iesakām sākt ar mazu intensitāti un pēc tam to palielināt atbilstoši individuālajai 

jutībai. Lietojot NOVAFON ierīci, nespiediet uz tās. Tā vietā, lai palielinātu 

procedūras efektivitāti, tādā veidā samazinās vibrācijas iedarbība. Teicama 

vibrācija tiek radīta, vienkārši brīvi pieliekot NOVAFON ierīci ādai. 

 
3.3. UZGAĻI 

Diskveida uzgalis un lodveida uzgalis ir viegli nomaināmi. Uzgalis noņemams, 
griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, bet pieliekams, griežot to 
pulksteņrādītāju kustības virzienā. 

 
4. PIELIETOJUMS UN LIETOŠANA 

Vibroterapija, izmantojot NOVAFON akustisko viļņu ierīci, ir pielietojama kā 
papildu pasākums vairāku skeleta un muskuļu sistēmas, kā arī nervu sistēmas 
slimību gadījumos. Piemēram, ārsti un terapeiti NOVAFON akustisko viļņu ierīces 
lieto skeleta un muskuļu sistēmas sāpju (piemēram, muskuļu vai locītavu sāpju) 
ārstēšanā un rehabilitācijai neiroloģisko slimību gadījumos (piemēram, 
spasticitātes vai nolieguma sindroma ārstēšanai pēc insulta). Vienkāršās 
apiešanās dēļ ierīces iespējams lietot arī mājas apstākļos. Lūdzam ņemt vērā, ka 
NOVAFON akustisko viļņu ierīces var tikai mazināt simptomus, taču neārstē 
pamatslimību un neaizstāj ārsta apmeklējumu. Lai arī procedūras ir drošas, 
vienkāršas un neinvazīvas (bez iejaukšanās), iesakām par to veikšanu 
konsultēties ar ārstējošo ārstu vai terapeitu. Ja simptomi pasliktinās, vērsties pēc 
medicīniskas palīdzības. Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja Jums rodas slikta 
dūša, reibonis, stiprākas sāpes vai ādas kairinājums. Lūdzu, vienmēr pievērsiet 
uzmanību 5. sadaļā minētajām kontrindikācijām. 



4.1. PATSTĀVĪGA LIETOŠANA MĀJĀS 

Sāpes ir vispārīgs gan akūtu, gan hronisku veselības problēmu (piemēram, 
epikondilīta, tendinīta, mialģijas vai fibromialģijas) simptoms, ko iespējams 
mazināt ar vibroterapijas palīdzību.1 Ņemot vērā kontrindikācijas (5. sadaļa), 
NOVAFON ierīce tiek virzīta pāri vai ap procedūras veikšanas apvidu taisnā 
virzienā, selektīvi vai, lēni veicot riņkveida kustības. NOVAFON ierīci var lietot arī 
jutīgajos punktos sāpīgo apvidu tuvumā. Šaubu gadījumā par individuālo 
lietošanu, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu vai terapeitu. NOVAFON 
ierīci var lietot tiešu uz ādas vai caur audumu/apģērbu. Lietošanas laikā akustisko 
viļņu ierīce ir jāvirza pāri attiecīgajam ķermeņa apvidum viegli un nespiežot. 
Izmantojiet visu uzgaļa virsmu! Tikai tādā veidā iespējams panākt pilnīgu 
NOVAFON ierīces dziļo iedarbību un vibrācijas optimālu pārnesi uz audiem. Lai 
lietošana būtu komfortabla, lietojiet tikai pašas NOVAFON ierīces svaru. 

 
Lietojot terapeitiskiem nolūkiem, nav nepieciešamas vairāk kā divas 20 minūšu 
procedūras dienā. Lūdzam ņemt vērā, ka nolūkā izvairīties no pārkaršanas 
NOVAFON ierīce pēc 20 min. ilgas lietošanas ir jāizslēdz uz 15 minūtēm. Lietojot 
jutīgās vietās (piemēram, uz sejas, kakla, galvas) vai ļoti sāpīgās ķermeņa daļās, 
lietošanas ilgums jāsamazina un jāpielāgo atbilstoši individuālajām vajadzībām. 

 
PIEBILDE 

Ziežu (vietēji lietojamo ārstniecisko preparātu) lietošana: parasti uzklājiet uz 
ādas pavisam nelielu daudzumu krēma, ziedes, kosmētiskās vai ārstnieciskās 
ziedes vai starp ierīci un ādu uzklājiet plānu audumu. Lai nesabojātu NOVAFON 
ierīci, neļaujiet tajā iekļūt šķidrumiem vai preparātu paliekām. 

 
4.2. PROFESIONĀLA LIETOŠANA NEIROREHABILITĀCIJĀ 

Piebilde: lokālu vibroterapiju neiroloģisko slimību ārstēšanai atļauts veikt tikai 
speciālistiem (terapeitiem, ārstiem, medmāsām) vai saskaņā ar šādas personas 
dotiem detalizētiem norādījumiem. 

 
4.2.1. Spasticitāte 

Spasticitāte ir izplatītas sekas pēc insulta un citiem centrālās un perifērās nervu 
sistēmas darbības traucējumiem. Lokāla vibroterapija apvienojumā ar 
fizioterapiju ir vienkāršs un nemedikamentozs ārstniecības veids. Vairākos 
pētījumos ir pierādīta spasticitātes mazināšanās, kā arī motorikas un funkcionālo 
spēju uzlabošanās.2 Efektīvo iedarbību nodrošina toniskais vibrācijas reflekss un 
garozas sensomotorās zonas ierosināšana. Ņemot vērā kontrindikācijas (5. 
sadaļa), pats spastiskais muskulis (saliecējmuskulis) tiek apstrādāts ar 50 Hz 
(2. līmenis), bet spastiskā muskuļa antagonists (atliecējmuskulis) tiek apstrādāts 
ar 100 Hz (1. līmenis). Sākuma 
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punkts var būt tieši uz cīpslas vai muskuļa. To var apstrādāt lokāli, t.i., 
koncentrējoties uz vienu punktu, vai, veicot glaudošas kustības. NOVAFON 
akustisko viļņu ierīces vienas lietošanas reizes ilgumam nevajadzētu pārsniegt 20 
minūtes. Procedūru var veikt līdz 5 reizēm nedēļā. Lūdzam ņemt vērā, ka ierīces 
nepareiza lietošana var izraisīt muskuļu tonusa palielināšanos. Nekavējoties 
pārtrauciet lietošanu, ja rodas jebkādas blakusparādības (skatīt 5. sadaļu). 

 
4.2.2. Nolieguma sindroms 

Vairākos pētījumos insulta pacientiem ar nolieguma sindromu pēc kakla muskuļu 
vibrostimulācijas kontralaterāli bojājumam ir konstatēts vizuālās apskates 
rādītāju uzlabojums.3 Šo iedarbību nodrošina tas, ka vibrācija stimulē kakla 
muskuļos un cīpslās esošos stiepes receptorus, izraisot acīm redzamu galvas 
rotāciju. Lai veiktu terapiju, jāatrod atbilstošs stimulējamais punkts bojājumu 
neietekmētos kakla aizmugurējos muskuļos, ņemot vērā kontrindikācijas (5. 
sadaļa). Šis punkts tiek noteikts, nofiksējot spilgtu plankumu uz sienas 
(piemēram, ar lāzera rādītāja palīdzību) aptumšotā telpā. Terapeits lēni virza 
NOVAFON akustisko viļņu ierīci pa kakla muskuļiem, tai darbojoties ar vidēju 
intensitāti. Pacients sēž procedūru krēslā. Pareizais stimulējamais punkts tiek 
noteikts, tiklīdz pacients saka, ka nofiksētais punkts kustas, nekustinot galvu. 
Procedūras kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt 40 minūtes, un tīrās stimulācijas 
laikā ik pēc 10 minūtēm jāievēro 5 minūtes ilgs pārtraukums. Noturīga rezultāta 
panākšanai nepieciešamas kopumā vismaz 15 procedūras. Nekavējoties 
pārtrauciet lietošanu, ja rodas jebkādas blakusparādības (skatīt 5. sadaļu). 

 
5. KONTRINDIKĀCIJAS 

Neveiciet ar NOVAFON akustiskajām ierīcēm nekādas procedūras, ja 
pacientam(-ei) ir jebkura no šeit minētajām kontrindikācijām: 
· atvērtas brūces / ekzēma (ķermeņa apvidū, kurā paredzēts veikt procedūru); 
· arterioskleroze (ķermeņa apvidū, kurā paredzēts veikt procedūru); 
· nesenas epilepsijas epizodes; 

· grūtniecība; 
· implanti (ķermeņa apvidū, kurā paredzēts veikt procedūru); 

· elektrokardiostimulatori; 
· tromboze (ķermeņa apvidū, kurā paredzēts veikt procedūru); 
· stimulatori galvas smadzeņu dziļai stimulācijai; 

· sirds aritmija; 

· audzēji. 
Blakusparādība
s 
Lūdzam ņemt vērā, ka retos gadījumos ir iespējamas šeit minētās blakusparādības: 

· pastiprinātas sāpes / nepatīkamas sajūtas; 
· slikta dūša / reibonis; 



· ādas kairinājums; 

· refleksīvas / patvaļīgas muskuļu kontrakcijas. 

Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja rodas jebkura no šīm blakusparādībām. 
Lūdzam ņemt vērā, ka viegls ādas apsārtums un siltums nav pamats raizēm. Tā ir 
vēlama lokālās vibroterapijas iedarbība, ko rada asinsrites pastiprināšanās. 

 
6. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

6.1. LIETOTIE 
SIMBOLI Maiņstrāva 
II aizsardzības kategorijas ierīce saskaņā ar DIN EN 61140 
IP44 (noturīga pret šļakatām) 
Hercs 

Īslaicīga 
ekspluatācija 
Milliampērs 

Volts 

    Utilizācijas saskaņā ar ES Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem (EEIA) 
Norāde uz medicīnas ierīces ražotāju saskaņā ar ES Direktīvu 93/42/EEK. 
Norāde uz ražotāja sērijas numuru konkrētas medicīnas ierīces identificēšanai 

  Tips BF: BF tipa (ar papildu aizsardzību pret noplūdes strāvu caur pacientu, 
vadošs kontakts ar ķermeni) pieliekamā detaļa/ierīce tiek pievienota pacienta 
ķermenim, lai vadītu elektrisko enerģiju vai elektrofizioloģisko signālu uz 
ķermeni vai no ķermeņa. 

  Temperatūras limits: norāda temperatūras diapazonu, kurā medicīnas 

ierīce ir droši lietojama. 
Pieļaujamais gaisa mitrums 
Pieļaujamais atmosfēras 
spiediens 

Skatīt lietošanas instrukciju/bukletu 
Vispārīga brīdinājuma zīme 

 
6.2. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

· Ekspluatācijas apstākļi: 5 °C līdz 30 °C; nekondensējošs relatīvais gaisa 
mitrums 15 % līdz 93 %; atmosfēras spiediens 700 hPa līdz 1060 hPa 

· Uzglabāšana/pārvadāšana: -25 °C līdz 70 °C; nekondensējošs relatīvais gaisa 
mitrums līdz 93 %; atmosfēras spiediens 700 hPa līdz 1060 hPa 

· Nominālais spriegums: primārais 230 V~, 50 Hz, 65 mA; sekundārais 
17 V~, 100 Hz, 450 mA 

· Nominālā frekvence: 50 Hz 
· Ekspluatācijas režīms: KB 20/15 min. 

· Nominālais patēriņš: 9,5 W 

% 

SN 

L
V

 
2

1
 



· Preces kategorija: IIa kategorijas medicīnas ierīce saskaņā ar Medicīnas 
preču direktīvu (93/42/EEK), joprojām tiek apliecināta atbilstība 
2011/65/ES. 

· Ražotājs: NOVAFON GmbH, Daimlerstraße 13, 71384 Weinstadt 
· Ekspluatācijas troksnis: maks. 70 dBA 

 
7. NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU 

Pareiza un droša NOVAFON akustisko viļņu ierīces darbība var būt nodrošināta 
tikai tad, ja tiek lietoti NOVAFON piederumi. Pirms ierīces lietošanas uzsākšanas, 
lūdzu, uzmanīgi izlasiet un stingri ievērojiet lietošanas instrukciju un šos 
norādījumus par drošību. 
Brīdinājums: Nemodificējiet šo ierīci bez iepriekšēja saskaņojuma ar ražotāju. 

· Rīkojieties ar ierīci uzmanīgi. 
· Vienmēr uzglabājiet ierīci sausā un tīrā vietā. 
· Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei nav bojājumu vai nolietošanās pazīmju. 

· Nelietojiet ierīci un uzticiet tās remontu klientu apkalpošanas dienestam, 
konstatējot jebkurus no šeit minētajiem apstākļiem: 

- ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša; 

- ja ierīce nedarbojas pareizi; 
- ja ierīce ir bojāta; 
- ja ierīcei ir vērojamas ar drošību saistītas problēmas. 

· Ja attālums līdz elektrotīkla kontaktligzdai pārsniedz 3 m, lietojiet pagarinātāju. 

· Pirms ierīces pieslēgšanas strāvas avotam pārbaudiet, vai tīkla spriegums 
atbilst uz pārveidotāja norādītajam spriegumam. Pieslēdziet ierīci tikai strāvas 
avotam, kas nodrošina pareizo spriegumu. 

· Lai ierīci atvienotu, izņemiet strāvas  vada kontaktdakšu no elektrotīkla 
kontaktligzdas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada. 

· Nekādā gadījumā neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. 

· Vienā reizē nelietojiet ierīci un pārveidotāju ilgāk kā 20 minūtes. Atstājiet to 
atdzist vismaz 15 minūtes un pēc tam turpiniet. 

· Sekojiet, lai strāvas vads nenonāk saskarē ar karstām virsmām. 

· Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci dušā, vannā vai sprādzienbīstamā vidē. 
· Nekādā gadījumā nelieciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. 
· Aizsargājiet ierīci un pārveidotāju no triecieniem un sitieniem. 

· Procedūras laikā turiet tikai ierīces rokturi vai teleskopisko (izvelkamo) 
rokturi. 

· Bezvadu sakaru ierīces (piem., WiFi stacijas, mobilie tālruņi, bezvadu tālruņi 
un to bāzes stacijas) var traucēt akustisko viļņu ierīču darbību un procedūras 
laikā jātur vismaz 1,6 m attālumā. 

· Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. 

· Ierīces lietošanas laikā ņemiet vērā, ka vads var radīt žņaugšanas risku. 



· Neiespiediet nevienu ķermeņa daļu (it īpaši pirkstus) starp 
plakano/apaļo uzgali un ierīci vai ierīces izvelkamo rokturi. 

 
8. SERVISS UN TEHNISKĀ APKOPE 

8.1. TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA 

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas avota. Lietojot individuāli, ierīces 
korpusa un uzgaļu tīrīšanai lietojiet drāniņu, kas samitrināta tīrā ūdenī vai maigas 
iedarbības ziepjūdenī. Lietojot ārstniecības iestādē vai speciālista prakses vietā, 
notīriet un dezinficējiet instrumenta korpusu, diskveida uzgali un apaļo uzgali ar 
medicīnas ierīcēm piemērotu virsmu dezinfekcijas līdzekli pirms un pēc katras 
lietošanas reizes. Dezinfekcijai NOVAFON parasti iesaka lietot spirtu nesaturošus 
dezinfekcijas līdzekļus, kas piemēroti lietošanai jutīgās vietās (piem., HIMED 
ražojuma “SinAlc sensitive” vai Rheosol ražojuma “RHEOSEPT-WD plus Wipes”. 
Ja nepieciešams, noslaukiet ar mīkstu drāniņu. 

 
8.2. PROBLĒMU NOVĒRŠANA 

Konstatējot jebkāda veida defektus, bojājumus vai darbības traucējumus, 
sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu. Nekādā gadījumā neatveriet 
ierīci patstāvīgi, lai novērstu jebkāda veida darbības traucējumus. Mēģinājumi 
veikt ierīces remontu patstāvīgi būs pamats garantijas anulēšanai. 

 
8.3. DROŠĪBAS PĀRBAUDES 

Regulāru pārbaužu vai tehniskās apkopes grafiks NOVAFON ierīcei nav noteikts. 
Lūdzam ņemt vērā, ka ierīces drošības pārbaudes tomēr var būt jāveic saskaņā ar 
valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tas parasti neattiecas uz privātpersonām. 

 
8.4. UTILIZĀCIJA 

Uz NOVAFON ierīces utilizāciju attiecas ES Direktīva par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves 
atkritumiem. Lai mazinātu ietekmi uz vidi, lietotājiem elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumi jānodod utilizācijai specializētos savākšanas punktos. Attiecībā 
uz ierīces utilizāciju lūdzam ievērot valstīs spēkā esošos normatīvos aktus. Jūs 
varat atgriezt savu veco ierīci kompānijai NOVAFON. Mēs parūpēsimies par tās 
utilizāciju Jūsu vietā. 

 
9. GARANTIJA 

Šai ierīcei tiek dota 2 (divu) gadu garantija (no piegādes datuma) pret defektiem 
un brāķi ražošanā. Garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs 
dokuments. Visas garantijas prasības iesniedzamas tieši izplatītājam. Anulēšanas 
(pirkuma atcelšanas) tiesības, tiesības pieprasīt pirkuma cenas samazinājumu 
(atlaidi) vai tiesības pieprasīt papildu piegādi parasti ir izslēgtas. Tomēr pircējam 
pēc saviem ieskatiem 
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ir tiesības pieprasīt pirkuma cenas samazinājumu vai atteikties no iegādes, ja 
pārdevējs defektu, uz ko attiecas garantija, nenovērš pieņemamā laikposmā. 
Garantija neattiecas uz jebkāda veida bojājumiem, kas radušies, lietojot ierīci 
neatbilstoši paredzētajiem nolūkiem. Par šādiem bojājumiem pilnībā atbild 
lietotājs. Strāvas vadu nedrīkst izstiept vairāk kā 3 m garumā. Ja attālums ir 
lielāks, jālieto pagarinātājs. Pretējā gadījumā vads var pārtrūkt. Papildus 
norādām, ka mūsu dotā garantija neattiecas uz jebkādiem bojājumiem, kuru 
iemesls ir nepareiza lietošana vai norādījumu par lietošanu neievērošana. Šo 
norādījumu neievērošanas gadījumā garantija nav spēkā. 

 
10. KLIENTU APKALPOŠANA 

NOVAFON ierīcei ir nepieciešama precīza regulēšana. Šī iemesla dēļ visi 
nepieciešamie remontdarbi ir jāveic tikai un vienīgi NOVAFON Klientu 
apkalpošanas dienestam. Lūdzu, nesūtiet savu bojāto ierīci, ja pirms neesat 
telefoniski sazinājies(-usies) ar mums, lai informētu par bojājumu un noteiktu 
veicamo remontdarbu apmērus. Remontdarbi var izrādīties dārgāki nekā jauna 
ierīce. Ja garantijas laikā ierīces remonts izrādīsies pārāk dārgs, NOVAFON 
piedāvās maiņas ierīci, attiecībā uz kuru būs spēkā pilna 24 mēnešu garantija. 

 
Šī lietošanas instrukcija PDF formātā ir pieejama arī tīmekļvietnē www.novafon.com. 

http://www.novafon.com/
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