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LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Laipni lūdzam TEMPUR®

Paldies par pirkumu un apsveicam, ka izvēlējāties TEMPUR®. Šajā rokasgrāmatā ir 
iekļauta visa informācija, kas jums ir jāzina par produkta TEMPUR ARC™ kopšanu un tā 
vislabāko izmantošanu. 

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI - PIEMĒROJAMI 
VISU VEIDU GULTĀM: TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ 
Adjustable, TEMPUR ARC™ Storage 

Turpmākajās nodaļās norādītās atsauces tiks izmantotas, lai pievērstu jūsu uzmanību 
iespējamām, bīstamām situācijām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo instrukciju neievērošana var 
izraisīt nopietnas traumas vai produkta bojājumus. 

BĪSTAMĪBA Apzinieties tūlītēja apdraudējuma situācijas, kuras 
  nenovēršot, iespējams letāls iznākums vai smagas traumas.  

BRĪDINĀJUMS Apzinieties bīstamas situācijas, kuras nenovēršot, 
  i espējams letāls iznākums vai smagas traumas.

PIESARDZĪBA Apzinieties bīstamas situācijas, kuras nenovēršot, var 
  rasties vieglas vai vidēji smagas traumas.  

SVARĪGI Apzinieties bīstamas situācijas, kuras nenovēršot, var 
  rasties produkta un/vai citi mantiskie kaitējumi.   

PAZIŅOJUMS Pievērsiet uzmanību praktiskiem norādījumiem un labiem  
  padomiem.
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Simboli   

Uz produkta, tā iepakojuma vai šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi simboli.

Uzmanīgi atveriet iepakojumu, lai 
nesabojātu produktu un tā daļas. 
Utilizējiet iepakojumu vietējā 
teritorijā, drošā un pēc iespējas 
ilgtspējīgā veidā.

Produkts jāmontē 
divām personām

Negriezt dziļi iepakojumā.
Apieties uzmanīgi.

Uzturēt 
sausu

Mitruma līmenis65 %

Neiespiediet 
pirkstus

Turiet 
kājas drošā 

attālumā

Ņemiet vērā, ka nedrīkst nest rāmi, 
turot to aiz līstu vidus

Kāju galsGalvas gals

Izvairieties no 
atklātas liesmas

Označení CE 
na elektrickém 
zařízení

Aizliegts 
rotaļāties ar 

iekārtu

Skatiet lietošanas 
instrukcijas
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Transportēšana, pārvietošana, glabāšanas un utilizācija 
PIESARDZĪBA
• Nemēģiniet pārvietot gultu vai tās daļas saviem spēkiem, jo tā var gūt 

savainojumus.
• Veiciet darbības kopā ar diviem cilvēkiem. 
• Glabājiet produktu sausā vidē (maks. relatīvais mitrums: 65%). 
• Vienmēr ievērojiet drošības norādījumus montāžas rokasgrāmatās un produkta 

kvalitātes etiķetes uzlīmē (uzstādīta galvgaļa aizmugurē).

SVARĪGI  
Iepakojums ir jāsašķiro otrreiz pārstrādājamās sastāvdaļās un pēc tam jāutilizē 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts vides noteikumiem. Sazinieties ar vietējo 
pašvaldības iestādi vai mazumtirgotāju, lai saņemtu konsultāciju par otrreizējo 
pārstrādi.

Jaunam produktam raksturīgais aromāts
Daži cilvēki saož vieglu aromātu, ko jaunais produkts TEMPUR ARC™ izdala pēc 
izpakošanas. Tas ir pilnīgi nekaitīgs un pazudīs pēc īsa lietošanas perioda.  

Lūdzu, ievērojiet papildu lietošanas instrukcijas
Lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmāko informāciju, jo tajā sniegti norādījumi par to, kā izmantot 
jūsu produktu un ko sagaidīt pāris pirmajos mēnešos. 

     BRĪDINĀJUMS
• Paredzēts izmantošanai vienīgi mājās.
• Nekavējoties atbrīvojieties no visiem iepakojuma materiāliem, jo tie var radīt 

nosmakšanas risku.
• Neizmantojiet piederumus/palīgierīces, kuras nav ieteicis ražotājs.

SVARĪGI
• Produktu nedrīkst lietot mitrā vidē.
• Izvairieties no šā produkta izmantošanas ārpus telpām.
• To nevajadzētu izmantot nevienā pielietojumā, kura tīrīšanai tiek izmantota 

automatizētā mazgāšanas sistēma.
• Atbilstoši mūsu ieteiktajam lietošanas veidam (gulēšana, sēdēšana un 

sēdēšana uz malas) maksimālā svara ierobežojums — 150 kg (kustīgs svars) — 
pa visu gultas virsmu ir pieļaujami bez ierobežojumiem. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ražotāju nevar saukt pie atbildības par pārslogošanu.
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Ugunsdrošība

TEMPUR ARC™ gultu klāsta produkti atbilst piemērojamajiem drošības standartiem, kuri 
var būt atšķirīgi atkarībā no produkta vai reģiona. Plašāka informācija ir pieejama pēc 
pieprasījuma. 
Neuzmanīga smēķēšana izraisa ugunsgrēku - mēs stingri iesakām nesmēķēt gultā.  

BRĪDINĀJUMS
• Aizdegšanās risks: produkti nedrīkst atrasties atklātu liesmu tuvumā

Uzstādīšana 

Pareizai un drošai uzstādīšanai TURPMĀKOS UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMUS, LŪDZU, 
SKATIET MONTĀŽAS ROKASGRĀMATĀS.

Tīrīšana un apkope

Tīra guļamistaba var būtiski ietekmēt jūsu gulēšanas vidi un attiecīgi — miega kvalitāti.
Lai nemainītos jūsu gultas ārējais izskats, mēs iesakām regulāri, vēlams, reizi nedēļā, tīrīt 
to ar putekļu sūcēju, uzstādot uzgali ar mīkstiem sariem. Tā ir iespējams uzmanīgi notīrīt 
virsmas putekļus, nesabojājot tekstilmateriālu, un samazināt putekļu uzkrāšanos. 

SVARĪGI
• Vienmēr iespējami ātrāk notīriet traipus, pirms tie iespiežas šķiedrās. Tā var 

rasties paliekošs traips.
• Izvairieties no materiāla samirkšanas, jo tā iespējama izsūkšanās cauri 

audumam un pamatmateriāla sabojāšana.
• Tīrot traipu, NEBERZIET materiālu pārāk intensīvi, jo tā var sabojāt materiālu.

                  PAZIŅOJUMS
• Lai izvairītos no paliekoša traipa rašanās, izlīstot šķidrumam, uzsūciet pēc 

iespējas vairāk šķidruma ar gludu, baltu virtuves papīra dvieli vai kokvilnas 
drānu. 

• Vairumu traipu var notīrīt ar remdenu ūdeni, iespējams, ar pH neitrālu trauku 
mazgājamo līdzekli.

• Ja traips vai plankums ir izžuvis, notīriet pēc iespējas vairāk netīrumu, nosūcot 
ar mīkstu saru uzgali.
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PAPILDU NORĀDĪJUMI PAR REGULĒJAMĀS GULTAS 
TEMPUR ARC™ (AR GLABĀTUVI) LIETOŠANU  

Lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmāko informāciju, jo tajā sniegti norādījumi par to, kā izmantot 
jūsu produktu un ko sagaidīt pāris pirmajos mēnešos.

    VAROVÁNÍ
• Izmantojiet šo regulējamo gultu TEMPUR ARC™ ar glabātuvi tikai tai 

paredzētajam pielietojumam atbilstoši šajā rokasgrāmatā sniegtajām 
instrukcijām. 

• Šo iekārtu var lietot turpmāk tekstā norādītie lietotāji tikai tad, ja viņi tiek 
uzraudzīti vai ir instruēti par drošu lietošanu un pilnībā izprotot ar to saistītos 
riskus.

Šie lietotāji ir:
- 8 gadus veci un vecāki bērni
- Personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai mentālajām 

spējām
- Personas bez pieredzes vai zināšanām

• Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļātos ar iekārtu.
• Tīrīšanu vai lietotājam paredzēto apkopi NEDRĪKST veikt neuzraudzīti bērni.
• Nav ieteicams ļaut bērniem un/vai mājdzīvniekiem rotaļāties uz vai zem gultas.
• Neizmantojiet piederumus/palīgierīces, kuras nav ieteicis ražotājs.
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GULTAS TEMPUR ARC™ AR GLABĀTUVI PAPILDU 
IZMANTOŠANAS NORĀDĪJUMI

    BRĪDINĀJUMS
• Neturiet galvu rāmja tuvumā. Esiet ļoti uzmanīgs, lai rāmja atvēršanas laikā 

nesasistu galvu. Ņemiet vērā, ka atverot uz augšu, vidusdaļā pacelšanas 
mehānisms pieliek lielu spēku, lai paceltu sistēmu līdz galam. 

    PIESARDZĪBA
• Atverot vai aizverot gultu ar glabātuvi, rīkojieties uzmanīgi, lai neiespiestu 

pirkstus virās vai zem glabātuves rāmja.  

PAPILDU NORĀDĪJUMI JŪSU TEMPUR ARC™ REGULĒJAMĀS 
GULTAS IZMANTOŠANAI

 
   BĪSTAMĪBA 

• Neizmantojiet vidē, kurā iespējama degošu, sprādzienbīstamu gāzu vai tvaiku 
klātbūtne (piemēram, anestezioloģija). 

  
    BRĪDINĀJUMS

• Elektroniskajos piederumos iekļautās baterijas nav uzlādējamas, tāpēc tās 
aizliegts ievietot akumulatoru lādētājā.

    PIESARDZĪBA
• Nesēdiet vai nestāviet uz rāmju galiem, kamēr tie atrodas paceltā stāvoklī.
• Regulējot gultas pamatnes stāvokli, esiet īpaši uzmanīgs, lai pirksti netiktu 

saspiesti mehānismā.

SVARĪGI
• Neizmantojiet kravu pacelšanai un nolaišanai rūpnieciskos vai tehniskos 

pielietojumos.
• Izvairieties no spēkiem, kuri pārsniedz motora tehnisko datu plāksnītē norādītās 

vērtības.
• Lai nepieļautu furnitūras deformēšanos, regulējamās gultas pamatne ir 

jānovieto uz līdzenas virsmas.
  

    PIESARDZĪBA
• Elektriskās sastāvdaļas ir jāpievieno vai jāatvieno tikai tad, kad barošanas 

kabelis ir atvienots.   
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Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir aprakstītas traucējumu novēršanas metodes problēmu novēršanai 
uzstādīšanas un ikdienas lietošanas laikā.
TĀLVADĪBAS PULŠU UN MOTORU SAVIENOŠANAI PĀRĪ UN ATVIENOŠANAI, LŪDZU, 
PĀRBAUDIET REGULĒJAMO RĀMJU MONTĀŽAS ROKASGRĀMATAS

Kā rīkoties kļūdas gadījumā:
Ja rodas kļūda, kas nav norādīta tālāk esošajā tabulā, lūdzu, sazinieties ar savu 
tirdzniecības aģentu/piegādātāju.

Problēmas Iespējamais cēlonis Risinājums
Tālvadības pults vai motora
sistēma nedarbojas.

Nav tīkla barošanas 
sprieguma.

Pievienojiet pie elektrotīkla.

Piedziņa pēkšņi
nespēj kustēties.

Tālvadības pults vai 
motors ir sabojājies.

Lūdzu, sazinieties ar savu 
tirdzniecības aģentu.

Tālvadības pults 
baterija ir tukša.

Pārbaudiet bateriju, un, ja 
nepieciešams, nomainiet to.

Ievadsavienojums ir
pārtraukts.

Pārbaudiet kabeļus, un, ja 
nepieciešams, pievienojiet tos 
atpakaļ.

Piederumu un rezerves daļu saraksts

Piederumi Rezerves daļas 
83715503 Matrača sānu ierobežotāju 

komplekts
83715290 Motors Premium 

83715283 Glabātavas tīkls 135 x 190 cm 83715291 Motors Entry 
83715284 Glabātavas tīkls 140 x 200 cm 83715292 Tālvadības pults 

Premium 
83715285 Glabātavas tīkls 150 x 200 cm 83715293 Tālvadības pults Entry 
83715286 Glabātavas tīkls 160 x 200 cm 
83715287 Glabātavas tīkls 180 x 200 cm 



10

Papildus informācija par elektrisko komponentu tīrīšanu un 
apkopi 

PAZIŅOJUMS
• Pirms piedziņas sistēmas tīrīšanas vienmēr atvienojiet strāvas padevi!
• Nekādā gadījumā netīriet motora bloku automatizētā mazgāšanas sistēmā vai 

ar augstspiediena tīrītāju. 
Neļaujiet šķidrumiem iespiesties iekārtā.  Rezultātā iespējami sistēmas 
bojājumi. 

• Neizmantojiet tīrīšanas līdzekli, kas satur benzolu, spirtu vai līdzīgus 
šķīdinātājus.

• Ja nepieciešams, notīriet elektriskos komponentus ar sausu antistatisko 
drāniņu.

• Nodrošiniet, lai netiktu bojāts piedziņas savienojuma kabelis.

Elektrisko sastāvdaļu utilizēšana

Lai aizsargātu vidi un pēc iespējas labāku atkārtotu izmantošanu, mēs iesakām ievērot 
turpmāk sniegtos ieteikumus par otrreizējo pārstrādi: 

Elektriskās un elektroniskās sastāvdaļas
Ņemot vērā vides aizsardzības prasības, elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst 
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, utilizējiet atbilstošā atkritumu pārstrādes 
punktā. Sazinieties ar vietējo pašvaldības iestādi vai mazumtirgotāju, lai saņemtu 
konsultāciju par otrreizējo pārstrādi. 

Elektriskais un elektroniskais aprīkojums satur materiālus, sastāvdaļas un vielas, kuras 
nepareizu darbību rezultātā var būt bīstamas un radīt risku cilvēku veselībai un videi. 
Aprīkojums, kas marķēts ar zemāk attēloto pārsvītrotas atkritumu urnas simbolu, ir 
elektriskais un elektroniskais aprīkojums. Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, 
ka elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves 
atkritumiem, bet tās ir jāsavāc atsevišķi. 
 

Elektrisko un elektronisko aprīkojumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves 
atkritumiem. Iedzīvotājiem ir jāizmanto pieejamās savākšanas shēmas, lai 
samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi saistībā ar elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumu utilizāciju un palielinātu elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu atkārtotas izmantošanas, otrreizējās pārstrādes un atgūšanas 
iespējas.
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Motora bloka demontāža 

    PIESARDZĪBA
• Elektriskās sastāvdaļas ir jāsavieno un jāatvieno tikai tad, kad barošanas 

kabelis ir atvienots.
• Saspiešanas/iespiešanas savainojumu risks!

Darbus ar piedziņu noteikti veiciet tādā stāvoklī, kad uz to neiedarbojas nekāda 
slodze. Tas ir paredzēts, lai izvairītos no jebkāda saspiešanas vai savainojumu 
riska.

Atbrīvošanos no trīs voltu baterijām ES regulē Bateriju direktīva 2006/66/EK un 
starptautiski visi piemērojamie nacionālie likumi un noteikumi.
Baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Sazinieties 
ar vietējo atbildīgo iestādi vai mazumtirgotāju, lai saņemtu padomu par 
pārstrādi.

1. Pārvietojiet gultu pozīcijā, kur tā nebalsta slodzi.
2. Atvienojiet motoru no strāvas padeves!
3. Atvienojiet visus pievienotos kabeļus.
4. Noņemiet iekšējo rāmi un apgrieziet to otrādi.
5. Stingri pavelciet aizvarus (A) uz sāniem, līdz tie ir pilnībā noņemti.
6. Izvelciet motoru pietiekami tālu, lai kronšteini (C) būtu ārā no atverēm (B).
7. Motors tagad ir atvienots, un to var noņemt.
8. Iebīdiet aizvarus (A) atpakaļ motorā, lai tie nepazustu transportēšanas laikā.
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DOC.N.:BF600005

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs: Tempur Sealy International, Inc. meitasuzņēmums Osaühing Bed Factory Sweden, 
reģistrētā adrese: Riia 66, EE-71009 Viljandi, Igaunija, 
deklarē, ka šāds produkts:
 
regulējamas gultas TEMPUR ARC™ pamatnes
piegādātā stāvoklī atbilst šādu ES direktīvu un standartu prasībām:

Direktīvas Darbības joma
Direktīva 2006/42/EK Mašīnu
Direktīva 2011/65/ES RoHS
Direktīva 2014/35/ES ZSD (Zemsprieguma elektroiekārtu
Direktīva 2014/53/ES RID (Radioiekārtu direktīva) 
Direktīva 2014/30/ES EMS (Elektromagnētiskā savietojamība)
Direktīva 2009/125/EK Ekodizains 

Standarts Darbības joma
Standarts ISO 
19833:2018

Mēbeles — Gultas — Stabilitātes, izturīguma un ilgizturības 
noteikšanas testa metodes

Standarts EN1725:1998 Mājas mēbeles. Gultas un matrači. Drošības prasības un 
testēšanas metodes

Standarts EN 13759: 
2012

Mēbeles. Sēdvietu un dīvāngultu vadības mehānismi. 
Testēšanas metodes

Ražotājs uzņemas pilnu atbildību par izdoto atbilstības deklarāciju. 
Direktīvām un standartiem ir pievienota produkta tehniskā dokumentācija, kas apliecina 
preces atbilstību.
Šī atbilstības deklarācija vairs nav spēkā, ja produkta projektā un/vai konstrukcijā tiek 
ieviestas būtiskas izmaiņas, kuras ietekmē tehnisko dokumentāciju.

Deklarācija parakstīta šādas personas vārdā: 
Osaühing Bed Factory Sweden, 
Tempur Sealy International, Inc. meitasuzņēmums
Riia 66, EE-71009 Viljandi, Igaunija

Indrek Aasna - rīkotājdirektors
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Gadījumā, ja pastāv jebkura šā teksta tulkotās versijas satura neatbilstība, tad dominē angļu valodas versija.

GARANTIJA

TEMPUR® GARANTIJA 
Šajā dokumentā izklāstīti TEMPUR® garantijas noteikumi un izņēmumi attiecībā uz 
jauniem TEMPUR® produktiem, kuri tiek pārdoti patērētājiem visā pasaulē (izņemot ASV 
un Kanādu).  

Kas nodrošina TEMPUR® garantiju?
TEMPUR® ARC gultu Ražotājs ir uzņēmums Bed Factory Sweden OÜ, kas reģistrēts 
Igaunijā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 11133916. Juridiskā adrese: Riia mnt 66 
Viljandi 71009, Igaunija. Bed Factory Sweden OÜ (Ražotājs) ir TEMPUR-Sealy International, 
Inc. meitasuzņēmums.

Kas ir iekļauts garantijā?
Ražotājs garantē, ka spēkā esošajā garantijas periodā visām jaunām un oriģinālām 
gultām TEMPUR ARC™ Beds nav nekādu defektu, kuri radušies nepareizas darba izpildes 
vai materiālu dēļ (skat. sadaļu Cik ilgs ir garantijas periods?), ja vien produkts nav īpaši 
izslēgts vai tiek piemērots izņēmums (skat. nodaļu Izņēmumi).  
Gultas TEMPUR ARC™ garantija ir spēkā produktiem, kurus pircēji visā pasaulē 
iegādājušies no Ražotāja vai pilnvarota mazumtirgotāja personīgai lietošanai, nevis 
uzņēmējdarbības, aroda vai profesijas ietvaros. Pilnvaroto mazumtirgotāju saraksts ir 
pieejams vietnē www.tempur.com

Cik ilgs ir garantijas periods?
TEMPUR® garantija ir spēkā laika posmā, kas norādīts uz attiecīgā produkta iepakojuma 
vai tā iekšpusē, vai atbilstoši norādījumiem turpmāk tekstā, skaitot no iegādes datuma 
(izņemot gadījumus, kad produkts ir pēcizrādes vai demonstratīvais modelis - tādā 
gadījumā garantijas periods sākas no izgatavošanas datuma). 

Garantijas periods parasti ir norādīts garantijas tabulā, taču Ražotājs iesaka pārbaudīt 
garantijas noteikumus tai valstij, kurā sākotnēji iegādājāties produktu, jo var tikt piemērots 
cits garantijas periods. Šim nolūkam, lūdzu, apmeklējiet vietni www.tempur.com
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Produkts: Gultas un gultu daļas Produkta 
garantija  

Kas ir iekļauts garantijā?

TEMPUR ARC™ gultas pamatnes 
(ārējie rāmji) un galvgaļi

  10 gadi Nekvalitatīvi veikta darba vai 
materiālu izraisīti materiālu 
bojājumi.

TEMPUR ARC™ Gultas iekšējie rāmji 
(nekustīgo redeļu, nekustīgo diski, 
regulējamo redeļu, regulējams disku, 
ar glabātavu)

  5 gadi Nekvalitatīvi veikta darba vai 
materiālu izraisīti materiālu 
bojājumi.

TEMPUR ARC™ Regulējamo gultu 
elektriskās sastāvdaļas: motors, 
tālvadības pults

  3 gadi Nekvalitatīvi veikta darba vai 
materiālu izraisīti materiālu 
bojājumi.

Ko mēs darīsim?
Ja saskaņā ar šo gultas TEMPUR ARC™ garantiju tiek iesniegta derīga pretenzija, tad 
ražotājs pēc savas izvēles piedāvā bez maksas saremontēt bojāto produktu vai nodrošināt 
līdzvērtīgu aizstājējproduktu. 

Ražotājs atmaksās pamatotās piegādes izmaksas par bojāta produkta atgriešanu 
remontam vai nomaiņai tik ilgi, kamēr prasība būs spēkā saskaņā ar šīs TEMPUR® 
garantijas noteikumiem un produkts tiks atgriezts no adreses tajā pašā valstī, kurā 
atrodas mazumtirgotājs, no kura produkts tika iegādāts. Saremontētā vai nomainītā 
produkta piegāde tiks veikta bez maksas uz adresi tajā pašā valstī, kurā ir pilnvarotais 
mazumtirgotājs, no kura prece tika iegādāta. Visos citos gadījumos jebkādas piegādes 
izmaksas, kas saistītas ar remontu vai nomaiņu, ir pircēja atbildība.

Nomaiņas gadījumā Ražotājs cenšas nodrošināt aizstājējproduktu, kas ietilpst tajā pašā 
produktu sērijā. Tomēr, ja produktu sērija vairs netiek ražota vai produkts nav pieejams 
citu iemeslu dēļ, tad Ražotājs patur tiesības nodrošināt aizstājējproduktu, kas ir līdzīgs 
bojātajam produktam, vērtējot vienīgi pēc Ražotāja ieskatiem.

Gultas TEMPUR ARC™ garantija ir spēkā no sākotnējā produkta iegādes datuma (vai 
izgatavošanas datuma pēcizrādes/demonstratīvo produktu gadījumā). Tā netiek atjaunota, 
ja tiek nodrošināts saremontēts produkts vai aizstājējprodukts. Šādos apstākļos TEMPUR 
ARC™ garantija būs spēkā atlikušajā periodā, sākot no sākotnējās iegādes vai ražošanas 
datuma (attiecīgos gadījumos).



15

Izņēmumi

TEMPUR® garantija nav spēkā, ja:
• produkts ir iegādāts lietotā stāvoklī vai no pārdevēja, kas nav pilnvarotais 

mazumtirdzniecības uzņēmums, vai tieši no ražotāja. Pilnvaroto mazumtirgotāju 
saraksts ir pieejams vietnē tempur.com

• nav ievērots pareizs prasības iesniegšanas process, kā noteikts gultas TEMPUR 
ARC™ garantijas noteikumos (norādīti sadaļā “Kā iesniegt pretenziju saskaņā ar 
gultas TEMPUR ARC™ garantiju?”).

• produkts nav lietots un/vai ar to veiktas darbības ar pienācīgu rūpību un/vai 
saskaņā ar lietošanas instrukcijām un tempur.com aprakstītajiem lietošanas, 
tīrības un apkopes norādījumiem. 

• produkts ir tīši bojāts vai bojāts nolaidības, sagriešanas, degšanas, applūšanas 
vai jebkādas citas jūsu vai kādas trešās puses nepareizas lietošanas rezultātā.

• produkts ir bijis mitrs vai samērcēts neatbilstoši Ražotāja ieteikumiem.
• tiek konstatēts, ka produkts ir ļoti notraipīts, sasmērēts un/vai citādi 

nehigiēnisks.
• produkts ir pārveidots vai labots bez iepriekšējas ražotāja atļaujas.
• defekts ir radies normāla nodiluma un nolietojuma rezultātā. 
• Motors vai tālvadības pults ir atvērta vai pārveidota; garantija tiek anulēta, ja 

veiktas manipulācijas ar šo sastāvdaļu (izņemot bateriju nodalījumu) iekšējo 
darbību.

• Produkts ir pārslogots vai izmantots nepareizi, pārsniedzot ražotāja noteiktos 
svara ierobežojumus.

Kā iesniegt pretenziju saskaņā ar TEMPUR® garantiju?
Lai iesniegtu pretenziju saskaņā ar TEMPUR ARC™ garantiju, rīkojieties šādi:

• sazinieties ar pilnvaroto mazumtirgotāju (“Pārdevējs”), no kura sākotnēji 
iegādājāties produktu. Ja Pārdevējs vairs neveic uzņēmējdarbību vai vairs 
nav TEMPUR ARC™ gultu pilnvarotais mazumtirgotājs, lūdzu, sazinieties ar 
Ražotāju.

• lai apliecinātu pirkumu, iesniedziet sākotnējo rēķinu vai pārdošanas kvīti.
• atgrieziet produktu Pārdevējam vai Ražotājam (bet tikai tad, ja Ražotājs ir 

pieprasījis produktu). Ja ražotājs konstatē, ka pretenzija ir spēkā saskaņā 
ar šīs gultas TEMPUR ARC™ garantijas noteikumiem, jums tiks atmaksātas 
saprātīgas piegādes izmaksas par bojātās preces atgriešanu, ja vien prece ir 
atgriezta no adreses, kas atrodas tajā pašā valsti, kurā atrodas Pārdevējs.
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Mūsu atbildība pret jums
Ražotāja atbildība ir ierobežota līdz produkta remonta un/vai nomaiņas izmaksām saskaņā 
ar gultas TEMPUR ARC™ garantiju. Attiecīgi, ražotājs nav atbildīgs par visām pārējām 
saistībām par zaudējumiem vai bojājumiem, kuri radušies produkta iegādes, pārņemšanas 
savā īpašumā, pārdošanas vai lietošanas rezultātā. Tomēr Ražotājs nekādā veidā neizslēdz 
un neierobežo savu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi tā nolaidība, 
krāpšana vai krāpnieciska maldināšana.

Produkti tiek pārdoti lietošanai vienīgi privātos vai mājas apstākļos. Ražotājs neuzņemas 
nekādu atbildību pret jums par jebkādu negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudēšanu, 
uzņēmējdarbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu. 

Jūsu juridiskās tiesības
Gultas TEMPUR ARC™ garantija neietekmē patērētāja likumā noteiktās tiesības saskaņā 
ar piemērojamajiem tiesību aktiem, bet tās nolūks ir attiecīgā gadījumā uzlabot patērētāja 
tiesības.


