
 

 

SHIATSU MASSAAŽIPADI 

 MC-81 (23312) 

 KASUTUSJUHEND 
• Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage edaspidiseks. Kui seade 

vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa.  

• 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. 

• 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 kahjustustega 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 - juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 

kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

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

eirata.  

• Peaksite hoiduma selle massaažiseadme kasutamisest või pöörduma eelnevalt arsti poole 

konsultatsiooniks, kui: 

- Olete rase 

- Teil on paigaldatud südamestimulaator, kunstliigeseid või elektroonilisi implantaate, 

- Kannatate ühe või rohkema all järgnevalt loetletud haigusseisunditest või kaebustest: 

vereringehäired, veenilaiendid, lahtised haavad, muljutused, nahahaavad, veenipõletik. 

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

soojenduse kasutamisel.  

• Ärge kasutage soojendust, kui kannatate vereringehäirete või temperatuuritundetuse all. 

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. 

• Hoidke seadet ja seadme pakendit eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht!  

• Ärge kasutage seadet kõrgsageduslikku elektromagnetilist signaali eraldavate seadmete 

ligiduses.  



 

 

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

• Seadmel ei tohi seista.  

• Seade on hooldusvaba. Kasutaja võib seadet ainult puhastada.  

• Mistahes 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.  

• Seadme tekstiilkate pole eemaldatav.  

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

pistik koheselt eemaldada vooluvõrgust. 

 

SEADME OSAD 

1 Massaažipadi 

2 Valgustusega varustatud masseerimispead 

3 Sisse/väljalülitusnupp 

4 Toitejuhe 

 

KARBI SISU 

Kontrollige, et seade oleks väliste vigastusteta ja 

et kaasas oleks kõik allpool loetletu. Kahtluste 

korral või kui leiate seadmelt mistahes 

kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid pöörduge seadme edasimüüja poole. 

Toote juurde kuuluvad järgnevad osad: 

1 Shiatsu-massaaži padi MC-81E 

1 toitejuhe 

1 kasutusjuhend 

Kui leiate midagi puuduvat, võtke ühendust seadme edasimüüjaga. 

 

Mida Shiatsu massaaž endast kujutab? 

Shiatsu on massaažiliik, mida tehakse, avaldades kudedele survet sõrmedega. See on üks olulisimaid 

massaažitehnikaid lümfimassaazi ja refleksoloogia kõrval. Shiatsu stimuleerib kudede verevoolu ja 

annab neile uut elujõudu. 

Tööpõhimõte. Massaažipadi on seade, mis annab shiatsu—tüüpi massaaži kaela ja selja piirkonnale. 

Sellega saab masseerida ka jalgu. MC-81E on varustatud nelja masseerimispeaga, mis pöörlevad 

vastastikuste paaridena. Kui vasak massaažipeade paar pöörab päripäeva, siis pööravad vastaspoolel 

olevad massaažipead vastupäeva. Kombinatsioon intensiivsest shiatsumassaažist ja soojuskiirgusest 

annab efektiivse ja lõõgastava tulemuse. 

 

Seadme kasutamine 

Paigutage massaažipadi kõrge leeniga tooli seljatoele ja kinnitage selle külge rihmaga. Istuge toolile ja 

sättige end nii, et padi asetseks turja/selja piirkonnas, mida soovite masseerida. Ühendage seade 

vooluvõrku. Kindlustage, et saate seadme igal hetkel vooluvõrgust eemaldada, kui vaja. Vajutage 

massaažipadja nupule, et seade käivitada. Töötava seadme massaazipead on valgustatud. Pärast 

massaaži lülitage seade välja ja eemaldage pistikupesast. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Enne puhastamist kindlustage, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud. Puhastage 

seadet, kui see on jahtunud – pehme ja niiske lapiga. Ärge mingil juhul kasutage puhastusaineid, kõva 



 

 

harja, alkoholilahuseid ega muud taolist, kuna need võivad kahjustada seadme pinda. Mingil juhul ei 

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

ei tohi terava nurga all kokku murda. Seadet võiks ideaaljuhul säilitada originaalpakendis ning 

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 padi MC-81E 

Toide: sisendvool 100-240 V~ 50/60 Hz 0.5 A; väljundvool 12 V= 1.0 A 

Võimsus u. 12 W 

Töötamisaeg: maksimaalselt 15 minutit järjest 

Kasutustingimused: kuivades ruumides 

Säilitada kuivas kohas eemal soojusallikatest 

Mõõtmed u. 32 x 21 x 11 cm 

Kaal u. 1,2 kg 

Juhtme pikkus: 1,8 m 

Artikli nr. 23312 

 

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

etteteatamiseta. 


