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Lugege enne seadme kasutuselevõttu läbi kogu juhend. Hoidke juhendit alles ka tulevikus 

lugemiseks. 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

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

elektriohutusega seotud nõudeid, sealhulgas järgnevad: 

• Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 

kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.  

• Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.  

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

Eemaldage seade koheselt vooluvõrgust enne, kui seda puudutate.  

• Hoidke seadet kuivana- ärge kasutage seadet märjas/niiskes keskkonnas.  

• 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.  

• 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 mingeid aerosoole või lastud 

lisahapnikku.  

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

seadme ülekuumenemine, elektrilöök ja isegi tulekahju.  

• Ärge teostage seadmele mingeid 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. 

 

Ohutusabinõud 

Lugege hoolikalt järgnevaid juhiseid, enne seadme kasutuselevõttu.  

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

• Kui teil kipub olema allergilisi reaktsioone või kannatate vereringehäirete all, konsulteerige 

arstiga enne seadme kasutamist.  

• Ärge kasutage seadet ärritunud, päikesepõletusega või lõhenenud nahal, samuti mitte 

piirkonnas kus on dermatoloogilisi probleeme.  

• Ärge kasutage seadet nahal, kus on lööve, tüükad, sünnimärgid või varikoossed veenid. 

Seadme kasutamine peaks olema kerge ja valutu. Kui kogete ebamugavustunnet või ärritust, 

lõpetage kasutamine.  

• Äärmuslike reaktsioonide tekkimisel pöörduge kohe arsti poole.  

• Inimesed, 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.  



• Tundes mistahes ebamugavustunnet seadme kasutamisel, katkestage kasutamine ja 

konsulteerige arstiga.  

• Kui seadme mõni pind muutub liiga kuumaks, olge ettevaatlik. Ülekuumenemise korral 

lülitage seade välja ja pöörduge konsulteerimiseks seadme tootja poolt volitatud 

hooldusettevõtte poole.  

• Seadme kasutamine peab olema mugav ja meeldiv. 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.  

 

Patareide käitlemise direktiiv. 

Sümbol tähendab seda, et kasutatud patareisid ei või visata olmejäätmetesse, sest sisaldavad 

keskkonda ja tervist kahjustavaid aineid. 

Käidelge kasutatud patareid, viies need spetsiaalsetesse kogumiskastidesse kauplustes. 

 

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  

 

 

 

A- seadme korpus 

B - tolmupüüdur 

C – abrasiivne plaat 

D – kaitseäärik 

E – kaitsekate 

F – poleerimisplaat 

G – puhastushari 

H – 6 poleerimisketast lisaks

 

 

 

 



Kokkupanemine 

Abrasiivse plaadi kasutamine 

Sättige kaks abrasiivplaadi väljaulatuvat osa tolmupüüduri ääre õnarustesse ja keerake, kuni osad 

omavahel kinnituvad. Seadke tolmupüüduri keskel olev avaus seadme korpuses asuva telje otsa ning 

vajutage, kuni osad kinnituvad teljele klõpsatusega. Joondage kaitseääriku väljaulatuvad osad 

põhikorpuse äärte õnarustega, sisestage ja keerake vastupäeva, et detailid omavahel kinnituks. 

Äravõtmiseks keerake päripäeva. Kasutamise järel pange seadme peale kaitsekate. 

 

 

 

Poleerimisplaadi ühendamine 

Võtke ära abrasiivne plaat, lisage selle asemel poleerimisplaat, ühendades poleerimisplaadi keskosa 

avause seadme teljele.  

 

Patareide sisestamine 

Võtke ära seadme korpuse otsmine osa, keerates seda vastupäevasuunaliselt. Vajutage kaks klõpatsit 

patareihoidikul allapoole. Patareihoidik avaneb, nüüd sisestage neli 1,5V AA patareid seadmesse, 

järgides polaarsust. Sulgege patareihoidik ja seadme korpus. 

 

 

 

Kasutamine 

Seadme lüliti peaks olema asendis OFF (  ). Valida on kahe kiiruse vahel:  

 Esimene kiirus pehmema naha silumiseks 

 Teine kiirus paksema naha silumiseks. 

Kasutamise järel lülitage seade välja. 

 



 

 

Asetage abrasiivplaadi pind väikese surve all vastu silutava naha pinda (nt. paks nahk kandadel) ja 

liigutage järkjärgult mööda pinda. Kontrollige töötlemistulemust vahetevahel. Ärge kasutage seadet 

ühekorraga kauem kui 10 minutit järjest. 

 

Paremate tulemuste saavutamiseks  

Leotage oma jalgu soojas vees umbes 10-15 minutit. Kuivatage jalad. Eemaldage sarvnahk 

jalataldadelt abrasiivse plaadiga ja poleerige nahk poleerimisplaadiga. Loputage jalad puhta veega 

üle. Kreemitage nahk. 

 

Tähelepanu! Enne abrasiivplaadi kasutamist kontrollige selle seisukorda. Väikseimgi deformatsioon 

selle pinnal võib põhjustada nahakahjustuse.  

Ärge avaldage seadmele liiga suurt survet, kui asetate abrasiivplaadi vastu nahka. Parim 

töötlemismeetod on kerge surve ringjate liigutustega. Nii saavutate ühtlase ja sileda tulemuse. 

 

 

Hooldamine ja säilitamine 

 

Kasutage seadme puhastamiseks kaasasolevat harjakest. Puhastage 

seadet vaid kuiva lapiga. Ärge kasutage kemikaale seadme 

puhastamiseks.  

Kaitske patareisid kokku puutumast metallesemetega. Eemaldage 

patareid, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi vältel. Säilitage 

patareisid eemal kuumusest ja otsesest päikesevalgusest. 

 

 

  



GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 
 
 


