
 

 

 NÄO JA KEHA MÄRG- JA KUIVHARJAMISE KOMPLEKT 

 WDB-300 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

 

OLULISED TURVANÕUDED 

• 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. 

• 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.  

• Kasutage seadet vastavuses käesoleva juhendi nõuetega.  

• Ärge kasutage koos selle seadmega muid lisaosi, mida tootja ei ole soovitanud.  

• Ärge kunagi kasutage seadet, mis on kahjustatud.  

• Toimetage seade tootja poolt volitatud remondiettevõttele kontrollimiseks ja 

parandamiseks.  

• Hoidke seadet kuumade pindadega kokkupuutumise eest.  

• Kunagi ärge pistke mingit võõrkeha seadme avaustesse.  

• Ärge teostage seadmele mingeid omavolilisi parandustöid.  

• Seadme sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Laske parandustöid teha vaid tootja 

volitatud ettevõttes. 

 

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.  

• Kaktusharja 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.  



 

 

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

arstiga enne seadme kasutamist.  

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

mitte piirkonnas kus on dermatoloogilisi probleeme.  

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

• Seadme kasutamine peaks olema meeldiv ja valutu. Kui kogete ebamugavustunnet või 

nahaärritust, lõpetage kasutamine.  

• Kui seadme kasutamisest tekivad mingid äärmuslikumad reaktsioonid, pöörduge arsti poole.  

• 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 nahatundlikkus. 

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

• Ärge kasutage seadet asendusena arstiabile.  

• Tundes mistahes ebamugavustunnet seadme kasutamisel, katkestage kasutamine ja 

konsulteerige arstiga.  

• Kasutamise kestvus ei tohiks ületada 10 minutit.  

• Toode sisaldab väikesi osi, mis võivad allaneelamisel tekitada lämbumisohu. Hoidke seadet ja 

selle osi nii, et need poleks ligipääsetavad lastele ega lemmikloomadele. 

 

HOOLDUS 

Hoidke seadet kuivas kohas laste käeulatusest eemal. 

Ärge kasutage kunagi vedelikke ega abrasiivaineid seadme korpuse puhastamiseks. Puhastage 

lisatarvikuid pesuainelahusega. Enne tarviku ühendamist seadmega peab tarvik olema täiesti kuiv. 

Soovitatav on seade pärast 10 minutit kestnud töötamist välja lülitada ja lasta jahtuda 15 minuti 

vältel enne uut sisselülitamist. 

 

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. 

 

TARVIKUTE KÜLGEPANEK  

Lülitage koorija väljalülitatud olekusse (0). Valige soovikohane otsik ja vajutage 

see ettevaatlikult koorija tarviku ühendusvõlli otsa, kus see peaks kinnituma 

klõpsatusega (joonis 1). Kui töötlemine on lõpetatud, lülitage seade välja. Kui 

tarvik on lõpetanud pöörlemise, eemaldage see  ja vajadusel paigaldage uus 

tarvik. Iga tarviku kasutamise järel puhastage tarviku pind niiske lapi või harjaga. 

Kasutamisel jälgige alati töödeldavat naha pinda. 

 

 

 



 

 

NÄO JA KEHA MÄRG- JA KUIVHARJA OTSTARVE 

Seadmega on kaasas neli erinevat otsakut. Valige soovikohane järgnevatest: 

Kaktuse kuivhari (kuivkasutamine) – koosneb naturaalsetest harjadest, mis koorivad ja stimuleerivad 

nahka (tarvik 1). 

Käsnaotsik (märgkasutamiseks). Keha naha koorimiseks ja puhastamiseks (tarvik 2). 

Näohari (märg- või kuivkasutamiseks). Õrnade harjastega otsik, näo õrnaks koorimiseks ja 

puhastamiseks (tarvik 3). 

Pimsskivi (märg- või kuivkasutamiseks). Koorib kanna- ja tallanaha õhemaks, et jalad oleks siledad ja 

pehmed (tarvik 4). 

 

KASUTAMINE 

Kaktuse kuivhari naha koorimiseks ja stimuleerimiseks. 

1. Ühendage tarvik koorijaga nagu eelkirjeldatud. 

2. Lülitage seade sisse. Tarvik alustab pöörlemist. 

3. Alustage harjamist jalataldadest ja liikuge pühkivate liigutustega jalgu mööda ülespoole. Pöörake 

tähelepanu paksu ja kuiva nahaga kohtadele (pahkluud, põlved). 

4. Jätkake keha pinnal, tuharatel ja ringjate liigutustega kõhul. Tselluliidiga kohti tasub töödelda 

kauem. 

5. Ülaselga ja ülakeha töödeldes tuleks liigutused teha südame suunas. 

6. Lõpuks töödelge käed, alates peopesadest kuni õlgadeni. 

7. Kasutamise järel lülitage seade välja. 

Tähelepanu: parim on kuivharjamist teostada enne vanni või dušši. Kuivharjamisega harjumine võib 

natuke aega võtta, seega on soovitatav alustada õrnemalt ja mitte avaldada harjale liigset survet. 

Liigse surve tulemusel võib harja pöörlemine olla takistatud ja see võib kahjustada mootorit.  

Pöörake tähelepanu lümfisõlmedele, mis asuvad kubemepiirkonnas ja kaenlaalustes. Vähendage 

survet õrnal nahal. 

Vältige kuivharjamist katkisel või põletikulisel nahal. 

Kuivharjamise järel võtke dušši, et eemaldada surnud naharakud ja toksiinid. Kuivatage nahka 

hõõruvate liigutustega, et stimuleerida lümfiringlust ja määrige nahale taimset niisutavat õli. 

 

Käsnaotsik terve keha jaoks, puhastamiseks ja koorimiseks märjalt. 

1. Ühendage tarvik koorijaga nagu eelkirjeldatud. 

2. Niisutage käsna sooja veega ja lisage sellele seepi või dušigeeli (ei kuulu toote juurde). 

3. Lülitage seade sisse. Tarvik alustab pöörlemist. 

4. Koorimine: alustage dekolteepiirkonnast, ringjate liigutuste ja õrna survega. Liikuge allapoole kuni 

pahkluudeni. 

5. Käsnaga saab töödelda ka kandu ja taldu, aga olge ettevaatlik seebi libeduse tõttu, et mitte vannis 

või duši all kukkuda. 

6. Loputage keha jahedama veega ja eemaldage seebijäägid. Jahe vesi suleb poorid ja mõjub 

värskendavalt. 



 

 

7. Kasutamise järel lülitage seade välja. Eemaldage käsnaotsik seadme küljest, loputage seebi 

eemaldamiseks. Pigistage liigne vesi käsnast välja ja jätke otsik kuivama. 

 

Näopuhastushari: näonaha puhastamiseks, märjalt. 

1. Enne seadme kasutamist puhastage nägu meigist. Seade ei ole ette nähtud silmameigi 

eemaldamiseks. 

2. Tehke nägu sooja veega märjaks. 

3. Ühendage tarvik koorijaga nagu eelkirjeldatud. 

4. Niisutage harja sooja veega ja lisage harjale näopuhastusvahendit (ei kuulu seadme juurde). 

5. Lülitage seade sisse. Tarvik alustab pöörlemist. 

6. Asetage hari õrnalt näonahale ja puhastage näonahka ringjate liigutustega. Hoides harja näonaha 

vastas, väldite näopuhastusvahendi ja vee laialipritsimist harjalt. 

Tähelepanu: kindlustage, et nägu niisutatakse vee ja puhastustootega, ning et seade liigub 

pidevalt ringjate liigutustega, vältides naha venitamist. 

7. Keskenduge umbes 10 sekundit ühele põsele, 20 sekundit otsaesisele ja 20 sekundit nina ja lõua 

piirkonnale. 

Pidage meeles: ärge harjake silmaümbruse nahka. 

8. Kasutamise järel lülitage seade välja. Loputage nägu sooja veega ja tupsutage rätikuga kuivaks. 

 

Pimsskivi kanna- ja tallanaha koorimiseks (märg- või kuivkasutus). 

Vanni või dušši võttes, pärast jalgade leotamist, on pimsskivi hea vahend nahapaksendite 

eemaldamiseks jalataldadelt ja kandadelt. Leotage nahk vees pehmeks. 

1. Vältige duši all libastumist. 

2. Ühendage tarvik koorijaga nagu eelkirjeldatud. 

3. Lülitage seade sisse. Tarvik alustab pöörlemist. 

4. Asetage pimsskivi paksenenud naha pinna vastu ja liigutage otsikut nahal. Vältige naha lihvimist 

liiga õhukeseks – eemaldage vaid paksenenud marrasnaha kiht. Kui tunnete valu, peatage töötlemine 

kohe. 

5. Vajadusel loputage jalgu veega, et uhtuda minema naharakud ja jätkake töötlemist, kuni nahk 

tundub pehme. Korrake teise jalaga. 

6. Kasutamise järel lülitage seade välja. Eemaldage otsik seadme küljest ja loputage puhta veega. 

Jätke otsik kuivama. 

7. Loputage jalad veelkord ja kuivatage. Määrige jalad jalakreemi / muu niisutuskreemiga (ei kuulu 

seadme komplekti) ja masseerige nahasse. 

Varutarvikute soetamiseks pöörduge Homedics edasimüüja poole. 

 
PATAREIDEGA SEOTUD HOIATUSED 

Kasutage vaid ettenähtud suurust ja tüüpi patareisid. Järgige patarei sisestamisel selle õiget polaarsust. Ebaõige paigaldus 

võib põhjustada kahju seadmele. 

Eri tüüpi ja vanu ning uusi patareisid samaaegselt seadmes kasutada ei tohi. Kui seadet kaua ei kasutata, eemaldage 

patareid selle seest. 

Patareisid ei või visata tulle. Need võivad plahvatada. 

 

PATAREIDE SISSEPANEK 

Hoidke seadet ühe käega. Teise käega võtke kinni patareikorpusest ja vajutage pöidlaga 

märgistusele "OPEN“. Tõmmake patareikorpust alla, noolega näidatud suunas (joon.2). 

Sisestage 4 patareid, tüüp AA seadmesse, vastavalt õõnsuses märgitud +/- märgistusele. 

Paigaldage patareikorpus tagasi seadme külge, kuni see klõpsuga kinnitub. Käidelge 

kasutatud patareisid vastavalt jäätmekäitluse direktiividele. 


