
 

 

MC-90E (23305) MASSAAŽISEADE 

KASUTUSJUHEND 
Ohutusnõuded 

• Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on 

vastavuses seadme tüübisildil toodud andmetele voolutugevuse kohta. 

• Pistikupesa, kuhu seadme pistik ühendatakse, peab olema iga hetk kergesti ligipääsetav. 

• Ühendage seade vooluvõrku ainult siis, kui seade on lülitist välja lülitatud.  

• Hoidke seadet ja selle juhet kuumuse, kuumade pindade, niiskuse ja vedelike eest.  

• Ärge kunagi ühendage seadet vooluvõrku/puudutage pistikut siis, kui teie käed on märjad. 

• Ärge haarake seadme järele, kui see satub vette. Esmalt veenduge, et seade pole ühendatud 

vooluvõrku.  

• Eemaldage seade alati vooluvõrgust kohe pärast kasutamist.  

• Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake pistik pistikupesast välja. Ärge tirige juhtmest!  

• Seadet ei tohi kanda ega tirida juhetpidi. Kui juhe kahjustub, ei tohi seadme kasutamist jätkata.  

• Ohutuse huvides tuleb kahjustunud juhe lasta välja vahetada tootja volitatud remondiettevõttes. 

Rikkis seadme kasutamine ja omakäeline / volitamata parandamine on ohtlik.  

• Kindlustage, et juhe oleks paigutatud selliselt, et keegi selle otsa ei komistaks. Juhet ei tohi järsu nurga 

alla kokku murda ega millegi vahele jätta. 

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või 

vaimse võimekuse poolest 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. 

• Lastele tuleb õpetada, et seadmega mängida ei tohi.  

• Ärge kasutage seda seadet asendusena arstiabile. Kroonilisi kaebusi ja sümptomeid ei tohi eirata. 

• Hoiduge seadet kasutamast või konsulteerige oma raviarstiga enne seadme kasutamist järgnevate 

terviseseisundite korral: rasedus, südamestimulaatori kandmine, kunstliigesed või elektroonilised 

implantaadid; samuti kui kasutajal on järgnevalt loetletud haigusi või kaebusi: vereringehäired, 

veenilaiendid, lahtised haavad, muljutused, nahahaavad, veenipõletik. 

• Ärge kasutage seadet oma silmade ümbruses ega muudes tundlikes kohtades.  

• Seadme pind võib soojeneda. Inimesed, kes kannatavad kuumustundetuse all, peaksid olema seadet 

kasutades ettevaatlikud.  

• Kui seadme kasutamisel tekib mistahes valu või ebamugavustunne, lõpetage seadme kasutamine 

viivitamatult ja pöörduge arsti poole.  

• Küsige nõu arstilt, kui teil tekib seoses seadme kasutamisega raviotstarbel mistahes küsimusi. 

• Kui kogete seletamatut valu, olete saamas mingit ravi või kasutate mingeid meditsiiniseadmeid, 

pöörduge konsultatsiooniks arsti poole enne seadme kasutusele võtmist. 

• Enne kasutamist veenduge hoolikalt, et seade ja selle juhe on kahjustusteta. Ärge mingil juhul võtke 

kasutusele seadet, millel on mingi kahjustus.  

• Ärge kasutage seadet, kui sel on mõni silmnähtav vigastus juhtmel või korpusel, seade ei tööta mingil 

põhjusel hästi või on niiskeks saanud. 

• Seadet tuleb kasutada vaid selle ettenähtud kasutusotstarbel, vastavalt juhendile. Mistahes muul 

eesmärgil kasutamine tühistab garantii.  

• Ärge jätke seadet vooluvõrku ilma järelvalveta.  

• Maksimaalne kasutuskorra kestvus on 15 minutit.  

• Seadet ei tohi millegi teravaga torgata.  

• Ärge kasutage seadet kõrgsageduslikku elektromagnetilist signaali eraldavate seadmete ligiduses.  

• Seade ei tohi asuda elektriahju ega muude kuumust kiirgavate seadmete ligiduses.  

• Seadet ei tohi kasutada kokkumurtud või kokkurullitud kujul.  

• Seadmel ei tohi seista.  

• Ärge puudutage seadet ega pistikut, kui teie jalad on vees. Kasutage seadet alati kuivade kätega.  



 

 

• Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks raviotstarbel ega ärieesmärgil.  

• Terviseprobleemide korral küsige enne seadme kasutamist nõu oma arstilt.  

• Seadet tohib kasutada vaid siseruumides.  

• Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (vannituba, duširuum). 

• Seade on hooldusvaba. Kasutaja võib seadet ainult puhastada.  

• Mingi vea leidmisel ei tohi seadet omal käel parandada. See tühistab garantii ja võib põhjustada 

tõsiseid ohuolukordi (elektrilöök vms.).  

• Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  

• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Kui seade juhtub märjaks saama, tuleb pistik 

koheselt eemaldada vooluvõrgust.  

• Ärge peske seadet! Ärge puhastage keemiliselt! 

 

Juhtimiselemendid 

 

1 - Juhtpaneel  

2– soojenduse nupp 

3 - massaaži nupp 

4 - polstri kate 

5 – massaažimootorid 

6 - infrapunavalgus 

soojendusega 

 

Toote juurde kuuluvad osad 

Kontrollige, et kaasas oleks kõik 

järgnevalt loetletu. 

1 Shiatsu-massaaži toolipolster 

MC-90E 

1 kasutusjuhend 

Kui leiate midagi puuduvat, 

võtke ühendust seadme 

edasimüüjaga. 

 

Mida Shiatsu massaaž endast 

kujutab? 

Shiatsu on massaažiliik, mille 

käigus avaldatakse kudedele 

survet sõrmedega ning on üks 

olulisimaid massaažitehnikaid 

lümfimassaazi ja refleksoloogia 

kõrval. Shiatsu stimuleerib kudede verevoolu ja annab neile uut elujõudu. 

 

Ettevalmistus. 

Paigutage seade kõrge seljatoega toolile või tugitoolile ja kinnitage seadme taga olevate kinnitustega 

tooli külge. Ühendage pistik vooluvõrku. Istuge toolile ja valige lülititega soovitud funktsioonid. 

Tööpõhimõte. Toolipolstrisse on peidetud kaks pöörlevat massaažipead – need töötlevad toolil istuja 

selga, rulludes ülevalt alla ja tagasi. Seadme massaažipeadesse on ehitatud ka infrapunasoojendus. 

Tulemuseks on tõhus ja lõõgastav seljamassaaž. Soojendust on võimalik massaažist sõltumatult sisse 

ja välja lülitada. Taimer lülitab seadme välja pärast 15 minutit kestnud protseduuri. 



 

 

 

Lülitid. 

Massaažinupp. Vajutage nupule 1 kord – massaaž lülitub sisse. Nupu all asuv roheline LED märgutuli 

süttib. Kui nuppu vajutada teistkordselt, lülitub massaaž välja. 

Soojendusnupp. Vajutades nuppu 1 kord, lülitub sisse infrapunasoojendus ja süttib ka punane LED 

märgutuli nupu juures. Nupu teistkordsel vajutusel lülitub soojendus välja. 

Töötamisaega 15 minutit järjest - ei tohi ületada. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Laske seadmel jahtuda. 

Puhastada võib seadme pealispinda niiske käsnaga. Harju, kangeid puhastusaineid, kütust, lahusteid 

ega alkoholi seadme puhastamiseks kasutada ei või. Hõõruge seade üle kuiva lapiga. Mingil juhul ei 

tohi seadet kasta vette ega vedelikesse. Enne uut kasutamist laske seadmel korralikult kuivada. Juhet 

ei tohi terava nurga all kokku murda.  Säilitada puhtas, kuivas kohas. 

 

Seadme käitlemine 

Vananenud ega kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, 

sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Pöörduge käitlemisalase 

teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

 

Tehniline teave. 

Mudel: Shiatsu-massaaži toolipolster MC-90E 

Toide: 220 - 240 V~ 50 Hz 

Võimsustarve 30 W 

Töötamisaeg: maksimaalselt 15 minutit järjest 

Mõõtmed u. 58 x 46 cm 

Kaal u. 3.2 kg 

Juhtme pikkus: 1.75 m 

Artikli nr. 23305 

tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 

 

Garantii ja parandamine 

Pöörduge garantiinõudega tarnija või tarnija poolt volitatud remondiettevõtte poole. Kui saadate 

seadme garantiisse, lisage koopia ostudokumendist ja täpsustage defekti olemus. 

Medisana toodete garantiiperiood on kolm aastat alates ostukuupäevast. Ostukuupäev tuleb 

tõendada ostudokumendiga. 

Garantiiperioodil kõrvaldatakse materjali- või tootmisdefektid tasuta. Garantiiaegne parandustöö ei 

pikenda garantiiperioodi seadmele ega selle võimalikele uutele osadele. 

Garantii alla ei kuulu: 

a. Kahjustused, mis tekivad ebaõigest kasutamisest ja / või juhendi nõuete eiramisest. 

b. Kahjustused, mis tulenevad kliendi enda või volitamata isikute poolt teostatud omakäelistest 

parandustöödest / seadme lõhkumisest. 

c. Kahjustused, mis tekivad transpordil tootjalt kasutajani või transpordil remondiettevõttesse. 

d. Kasutamisel kuluvad osad. 

Välistatud on vastutus otseste või kaudsete kahjustuste eest, mis seadmest võivad tuleneda, isegi kui 

seadme kahjustused on garantiinõudena arvestatavad. 



 

 

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: 

 
 
 


