
 

 

JALAMASSAAŽI VANN 

 FS-250 

 KASUTUSJUHEND 
 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Lugege enne seadme kasutuselevõttu läbi kogu juhend. 

• Hoidke juhendit alles ka tulevikus lugemiseks. 

• Elektriseadmete kasutamisel, eriti kui juures viibivad lapsed, tuleb järgida ja täita peamisi 

elektriohutusega seotud nõudeid, sealhulgas järgnevad: 

• Eemaldage seade vooluvõrgust alati, kui seda parasjagu ei kasutata või enne seadme 

puhastamist. 

• Seadke lüliti asendisse OFF ja eemaldage vooluvõrgust. 

• Ärge jätke seadet kunagi järelvalveta vooluvõrku ühendatuna. 

• Enne puhastamist või enne tarvikute eemaldamist / külgeühendamist võtke seadme pistik 

kontaktist välja.  

• Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise 

tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja 

abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega 

kaasnevaid ohtusid.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida ega seadet ilma järelevalve ja juhendamiseta puhastada. 

• Ärge haarake seadme järele, kui see on kukkunud vette või muudesse vedelikesse. 

Eemaldage seade koheselt vooluvõrgust enne, kui seda puudutate. 

• Mitte kunagi ei tohi seadme korpusesse sattuda mingi metallese, nt. nõel vms. 

• Kasutage seadet vastavuses käesoleva juhendi nõuetega. Ärge kasutage koos seadmega 

lisaosi, mida tootja ei ole soovitanud. 

• Kunagi ärge kasutage seadet siis, kui see ei tööta korralikult, on maha pillatud või 

kahjustunud muul viisil, saanud märjaks / kukkunud vedelikesse. Toimetage seade tootja 

poolt volitatud remondiettevõttele kontrollimiseks ja parandamiseks. 

• Hoidke seadme voolujuhet kokku puutumast kuumade pindadega ja muu mehaanilise 

kahjustumise eest. 

• Liigintensiivne kasutamine võib tekitada seadme ülekuumenemist ja lühendada selle 

kasutusiga. Kui seade kuumeneb üle, katkestage kasutamine ja laske seadmel ära jahtuda. 



 

 

• Kunagi ärge pistke mingit võõrkeha seadme avaustesse.  

• Ärge kasutage seadet keskkonnas, kuhu on pihustatud aerosoole või lastud lisahapnikku.  

• Ärge töötage seadmega piiratud õhuringlusega kohas (teki või padja all). Tagajärjeks võib olla 

seadme ülekuumenemine, elektrilöök ja isegi tulekahju. 

• Ärge kandke seadet voolujuhtmest kinni hoides. 

• Ärge kasutage seadet õues. 

• Seade töötab 220 -240V vahelduvvooluvõrgus. 

• Ärge teostage seadmele omavolilisi parandustöid. Seadme sees ei ole kasutaja poolt 

hooldatavaid osi.  

• Laske parandustöid teha vaid tootja volitatud ettevõttes.  

• Ärge jätke seadet töötama pehmele pinnale (voodi, sohva).  

• Hoidke seadme tuulutusavad puhtana tolmust ja riideebemetest.  

• Ärge kasutage ega säilitage seadet kohas, kus see võib kraanikaussi või vanni kukkuda.  

• Ärge asetage seadet vette ega vedelikesse. 

 

KASUTAMISE OHUTUS 

Lugege hoolikalt järgnevaid juhiseid, enne seadme kasutuselevõttu. 

• Kui teil on terviseprobleeme, pöörduge enne seadme kasutamist arsti poole.  

• Isikud, kes kasutavad südamestimulaatoreid, samuti rasedad peaks enne seadme kasutamist 

konsulteerima arstiga.  

• Seadet pole soovitatav kasutada suhkruhaiguse põdejail. 

• Ärge kasutage seadet lapse, puudega inimese, magava või teadvuseta isiku peal.  

• Ärge kasutage seadet tundlikul nahal või takistatud vereringega jäsemel.  

• Seda seadet ei tohi mingil juhul kasutada isik, kes kannatab mingi sellise füüsilise puude all, 

mis piirab kasutaja võimet seadme juhikuid kasutada või kellel puudub tundlikkus keha 

alumises pooles.  

• Tundes mistahes ebamugavustunnet seadme kasutamisel, katkestage kasutamine ja 

konsulteerige arstiga.  

• See ei ole professionaalne seade, vaid valmistatud ainult isiklikuks otstarbeks, jalgade 

masseerimiseks. Ärge kasutage seadet asendusena arstiabile.  

• Ärge kasutage seadet enne uinumist. Massaažil on stimuleeriv mõju, mis võib takistada 

uinumist.  

• Seadme ülekuumenemise korral lülitage seade välja ja pöörduge konsulteerimiseks seadme 

tootja poolt volitatud hooldusettevõtte poole.  

• Ärge ühendage seadet vooluvõrku ega eemaldage vooluvõrgust sel hetkel, kui teie jalad on 

parajasti vees.  

• Ärge kasutage seda seadet kauem kui 30 minutit korraga. Liigne kasutamine põhjustab vee 

aurustumist ja seadme ülekuumenemist.  

• Kui seade kuumeneb üle, katkestage kasutamine ja laske seadmel ära jahtuda.  

• Kui seadme kasutamisega seoses tekib valusid, lihas- ja liigesevalu pikema aja jooksul, 

katkestage kasutamine ja pöörduge arsti poole. Pidev valu võib viidata tõsisemale 

tervisehäirele.  

• Ärge kasutage jalavanni siis, kui jalgadel on lahtisi haavu, värvi muutnud piirkondi või esineb 

turseid, põletushaavu, põletikukoldeid või naha lõhenemist  / ville.  

• Seadme kasutamine peab olema tajutav meeldivana. Mistahes valu ja ebamugavustunde 

tekkimisel katkestage kasutamine ja konsulteerige arstiga.  

• Kindlustage, et seadet kasutades on teie käed kuivad.  



 

 

• Seadet ei või kasutada isik, kes kannatab puude all, mis takistab tal seadet ohutult ja 

eesmärgipäraselt kasutada. 

• Inimesed, kes kannatavad temperatuuritundetuse all, peaksid olema seadet kasutades 

ettevaatlikud.  

• Kui seadmest lekib vett, ei tohi seadet enam mingil juhul kasutada. Elektrilöögi oht! 

HOIATUS: ärge täitke seadet veega üle maksimummärgistuse. Märgistusjoon on jalavanni anumas 

selgelt nähtav.  

Pange tähele! 

• Vigastuste ja seadme kahjustumise vältimiseks kasutage jalavanni vaid istuvas asendis. Ärge 

seiske seadme peal ega sees.  

• Ärge kasutage mullifunktsiooni, kui seadmes pole vett sees. Vibratsiooni funktsiooni võib 

kasutada ilma veeta, jalgade kuivaks masseerimiseks. 

 

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISE DIREKTIIV 

Sümbol tähendab, et seadme kasutusea lõppedes ei või seda ära visata koos olmejäätmetega. 

Hoidmaks ära võimalikku keskkonna- või tervisekahju reguleerimata jäätmekäitlusest, 

käidelge seade vastutustundlikult ja nõuetekohaselt. Kasutatud seade tuleb toimetada 

vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Seal organiseeritakse seadme 

keskkonnasõbralik ringlussevõtmine. 

 

SEADME OSAD 

 

 

 

 

Ruumikas jalavann, 

mahutab mugavalt ära 

kuni nr 47 suuruses jalad 

Magnetteraapia 

nupukesed kuni 1000 

gaussi 

Maksimaalse täitmise 

märgistus 

Masseerivad rullid, 4 tk. 

Rullige neid jalataldade 

all. 

Mullivanni funktsioon – 

düüsidest väljuvad 

mullid lõõgastavad ja 

masseerivad 

Veesoojendus sisse ehitatud: hoiab 

vee temperatuuri vahemikus 40 – 45 

kraadi 

Akupunktuurisõlmekesed stimuleerivad jalataldadel 

asuvaid punkte. 

 

Vibratsioon – ergutav ja vereringet stimuleeriv 

omadus, kasutatav koos veega või ilma 

Kooriv pimsskivi, vt. 

joonis 4 

 

 

Puutenupud juhtpaneelil 
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KASUTAMINE 

Enne veega täitmist peab seade olema eemaldatud vooluvõrgust. Täitke seade sooja veega 

märgistusjooneni mille juures on tähis MAX.  

Veesoojendi hoiab jalavanni vee temperatuuri vahemikus 40 kuni 45 kraadi. Külma vett see üles ei 

soojenda. Et saada jalamassaaži sooja veega, täitke seade sooja veega.  

Paigutage seade põrandale tooli ette. Soovitatav on, et seadme alla laotataks käterätik.  

Ühendage seade 220 -240 V vahelduvvooluvõrku. Istuge ja asetage jalad vette.  

 

Erinevad kasutamise režiimid:  

Vibreeriv massaaž, vajutage nupule  

Mullivanni-funktsioon ja soojana hoidmine, vajutage nupule  

Mõlemat režiimi saab kasutada nii samaaegselt kui eraldi.  

NB! Soojashoidmise funktsioon lülitub automaatselt sisse koos mullifunktsiooniga. Vibratsiooni võib 

kasutada ilma veeta. Mullivann ja soojana hoidmine on kasutatav vaid koos veega. 

Veesoojendi aktiveerimiseks vajutage , süttib märgutuli. Veesoojendi soojendab vett vaid sel 

määral, et hoiab veetemperatuuri vahemikus 40-45°C. Veesoojendi väljalülitamiseks vajutage uuesti 

. 

NB! Jalavanni täitmiseks kasutage sooja vett, sest veesoojendi ei soojenda üles külma vett. 

Temperatuur tuleks valida vastavalt kasutaja eelistustele. Kui vesi tundub ebamugavalt kuum, lülitage 

veesoojendi välja ja laske veel jahtuda. 

 

Liigutage jalgu jalavannis ette ja taha, et need liiguks üle pimsskivi ja vanni põhjal asuvate nagade ja 

rullikute. Rullikud on äravõetavad. Nende küljel asuv kinnitus vabastab rulliku ja tuleb koos sellega 

ära - olge ettevaatlik, et kinnitust mitte kaotada. Tagasi panemiseks sisestage rulliku vaba ots kohale 

paigaldatud kinnituse sisse. Klõpsake teine ots tagasi selle asukohta. 

Vannis asub ka koorimiskivi, millega saab tallanahka pehmendada. Jämedateraline ja peeneteraline 

kivi vannis on vahetatavad.  

Väljalülitamiseks vajutage uuesti funktsioonide nuppe.  

Jalavanni tühjendamine: enne tühjendamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Kallutage 

seadet, laske vesi välja joosta äravoolutila kaudu (joonis 3). Ärge kallake vett välja nii, et vesi jookseb 

üle juhtimispaneeli. 

 

 



 

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

Eemaldage seade enne puhastamist vooluvõrgust. Puhastage seadet vaid pehme niiske käsnaga. Ärge 

kastke seadet vette/vedelikesse. Ärge kasutage puhastamisel kangeid puhastusaineid, harju, 

lahusteid vms. 

 

SÄILITAMINE 

Säilitage seadet kuivas kohas toatemperatuuril. Ärge keerake juhet ümber seadme ega riputage 

seadet juhetpidi üles. 


