
 
 

Kasutusjuhend Jalavann 
 

Sümbolite selgitus 

Juhendi nõuete eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või kahjustada seadet. 

 

 HOIATUS 

Neid hoiatusi tuleb järgida, et vältida kasutaja vigastamist. 

 

HOIATUS 

Neid märkusi tuleb järgida, et vältida seadme vigastamist. 

 

MÄRKUS 

Need märkused annavad lisateavet seadme paigaldamise ja kasutamise kohta. 

 

Kaitsekategooria II 

 

Partii number 

 

Tootja 

 
 

 



Ohutusjuhised 
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhendit ning hoidke see tuleviku 
tarbeks kindlas kohas alles. 
Kui annate seadme edasi teisele isikule, on oluline jälgida, et ka kasutusjuhend 
kaasas oleks. 

 

 
Toide 

Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge palun, et andmeplaadil olev toitpinge vastab teie 
toitevõrgu pingele. 
Ühendage toitejuhe pistikupesasse ainult siis, kui seade on väljalülitatud.. 
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja 
vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust. 
Ärge puutuge toitepistikut märgade kätega või kui seisate vees. 
Ärge katsuge seadet kui see on vette kukkunud. 
Eemaldage toitejuhe viivitamatult vooluvõrgust. 
Hoidke seade ja toitejuhe kuumadest pindadest eemal. 
Vältige seadme kontakti teravate esemetega. 
Ärge kandke, tõmmake ega lülitage seadet toitejuhtmest ning ärge laske juhtmel väänduda. 
Pange juhe nii, et see ei põhjustaks kukkumist. 
Peale kasutamist lülitage kõik funktsioonid välja ning eemaldage pistik alati kontaktist. 
 

Erivajadustega inimestele 

See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele 
isikutele (sh lastele), kes teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja 
arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult 
kasutama. 
 
Hoidke lapsi järelevalve all ning jälgige, et nad ei mängiks seadmega. 
Kui peaksite kogema seadme kasutamise ajal meditsiinilisi vaevusi, pidage nõu arstiga. Sellisel juhuk 
katkestage viivitamatult seadme kasutamine. 
Kui teil on jalgadega meditsiinilisi probleeme , veenilaiendid või diabeet, pidage enne seadme 
kasutamist nõu arstiga. Kui kogete jalgades ootamatut valu, jalgadel on haavad või olete vigastanud 
lihaseid, pidage nõu arstiga. 
Kui olete rase, pidage enne seadme kasutamist nõu arstiga. 
Katkestage seadme kasutamine kui tunnete kasutamise ajal valu või tekivad peale kasutamist 
haavandid. 
Seadmel on soojenduspind. Soojuse suhtes tundlikud inimesed peaksid seadme kasutamisega 
ettevaatlikud olema. 
 

Seadme kasutamine 

Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel juhendis kirjeldatud viisil. Nõude eiramine katkestab 
igasuguse garantii. 
Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks. 
Ärge kasutage seadet niiskes ruumis! 
Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks. 
Veenduge, et kasutate oma jalavanni kindlal ja tasasel pinnal, mis talub niiskust. 
Kasutage seadmes ainult vett ja vastavaid vannilisandeid ning mitte muid vedelikke.  
Kasutage ainult sobivaid lisandeid - ärge kasutage selles vannivahtu ega -soolasid. 



Ärge seiske jalavannis, kuna see ei ole loodud suure koormuse kandmiseks. 
Ärge katke seadet kunagi töötamise ajal ning ärge kasutage seda tekkide või patjade all. 
Kui vesi seadmest lekib, ei tohiks seadet rohkem kasutada. 
 

Hooldus ja puhastamine 

Seadet võite ise ainult puhastada. Kui seade on rikkis, ärge parandage seda ise, kuna sellega 
katkestate automaatselt õiguse garantiiremondile. Hoolduse ja teeninduse kohta küsige täpsemat 
teavet müüjalt või maaletoojalt. 
Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 
Kui vaatamata kõigele imbub seadmesse vedeliku, eemaldage toitejuhe viivitamatult vooluvõrgust. 
 

Seade ja juhtnupud  

Funktsiooni nupp 
Funktsioonide seadistus: 
0 = VÄLJAS 
1 = MULLID JA SOOJENDUS 
2 = MULLID, MASSAAŽ JA SOOJENDUS 
Massaažinupud 
Kaks massaažirullikut 

 
Pakendi sisu 

Palun kontrollige esmalt, kas kogu seade on 
komplektne ja ei ole mingil viisil kahjustatud. 
Kahtluste korral ärge seadet kasutage. Saatke see 
teenindusse. 
Komplektis on järgmised esemed: 
1 ecomed Jalavann 
1 Kasutusjuhend 

Pakendit võib taaskasutada või ümber töödelda. 
Palun utiliseerige kogu pakkematerjal, mida te 
enam ei vaja. 
 Kui märkate lahtipakkimisel transpordikahjustusi, pidage viivitamatult nõu müüjaga. 
 

HOIATUS 
Palun veenduge, et polüetüleenpakend oleks laste käeulatusest eemal! 
Lämbumisoht! 

 
Kasutamine 

Te võite kasutada ecomed jalavanni, et võimaldada jalgadele hoolitsust ja puhkust peale rasket 
päeva. Võite jalamassaaži teha üks või kaks korda päevas umbes 15 minutit. Seejuures jälgige, et 
seade oleks enne järgmist kasutamist täielikult jahtunud. 
Ecomed jalavann sobib veega kasutamiseks. 
Võite seadet kasutada nii sooja kui ka külma veega. 
Vaatamata sellele, et seadmel on sojendusfunktsioon, ei ole see mõeldud seadmesse valatud vee 
soojendamiseks, vaid jahtumise aeglustamiseks. 
 

HOIATUS 
Veenduge, et kasutate oma jalavanni kindlal ja tasasel pinnal, mis talub niiskust. Ärge 
kasutage selles vannivahtu ega -soolasid. 



Täitke seade sooja või külma veega kuni vanni sees näidatud tasemeni. Vajaduse korral lisage 
sobivaid vannilisandeid. Pange seade tugevale põrandale ja seejärel ühendage pistik voluvõrku. Istge 
mugavalt seadme ette ja valige funktsiooni nupuga � soovitud funktsioon. 
Valige MULLID, MASSAAŽ ja SOOJENDUS , et stimuleerida jalgu seadme põhjas olevate 
massaažinuppude � vibratsiooniga. Seadistus MULLID ja SOOJENDUS aktiveerivad õrna soojenduse 
ja veemullid. 
Peale jalavanni lõpetamist vajutage funktsiooninupp � OFF asendisse. Võtke pistik kontaktist ja 
tühjendage jalavann. Seadme tühjendamiseks valage vesi ära seadme taga oleva tila kaudu. 

 
 

Lisamassaaž 

Lisaks juba kirjeldatud võimalustele pakub ecomed jalavann veel kahte massaažitarvikut, mida saate 
kasutada veega ning ka seadet käivitamata:  
 

Massaažirullik 

Rullige oma jalataldu üle massaažirulli � soovitud tugevusega. See suurendab verevarustust ja annab 
jalgadele kosutava tunde. 

 
Puhastamine ja hooldus 

Enne seadme puhastamist veenduge, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud. 
Valage vesi välja ja puhastage seade peale jahtumist lapiga.  
Palun ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid, nt küürimisvahendeid või mui pesuvedelikke. 
Need võivad seadme pinda kahjustada. 
Hoidke seadet kuivas ja jahedas kohas. 
Kerige juhe kokku, et selle vigastamist vältida. 

 

Utiliseerimine 

Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kõik kasutajad on kohustatud viima elektrilised 
või elektroonilised seadmed olenemata nende toksiinide sisaldusest ettenähtud 
kogumiskohta, et neid käideldaks keskkonnasõbralikul viisil. Utiliseerimise osas pidage nõu 
kohaliku omavalitsuse või müüjaga. 

 

Tehnilised andmed 

Nimi ja mudel : ecomed Jalavann 
Toide: 220-240 V~, 50/60 Hz 
Voolutarve: 60 W +/- 10 % 
Mullide kiirus 17 000 rpm +/- 10% 
Vibreerimiskiirus 17 000 rpm +/- 20% 
Mõõtmed (P x L x K) : umbes 41 x 33 x 17 cm 
Kaal : umbes 1,2 kg 
Artiki number:  23100 
EAN kood : 40 15588 23100 1 

 
Lähtuvalt meie pideva tootearenduse poliitikast jätame endale õiguse teha seadme tehnilistes 
näitajates ja kujunduses muudatusi sellest teavitamata. 
 
 
 



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: 

 
 

 
 


