
 

 

TERAAPIAVALGUSLAMP 

 LT470 (45222) 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

Lugege juhendit enne seadme kasutusele võtmist 

hoolikalt ja säilitage juhend edaspidiseks. Kui seade 

vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega 

kaasa. 

 

KASUTUSOTSTARVE 

MEDISANA teraapiavalguslamp LT 470 on ette nähtud 

kasutamiseks pimedatel aastaaegadel esineva, 

niinimetatud talvemasendust peletava abivahendi / 

terapeutilise valgustina. Kasutamine võib toetada 

energiataseme tõusu ja südame löögisageduse 

stabiliseerumist ning aidata ka paremini ärkveloleku 

tunnet säilitada. Seade on ette nähtud ainult 

inimeste ravimiseks. 

 

 

SEADME OSAD 

1 sisse-/väljalülitusnupp 

2 valgustuspaneel 

3 juhe ja pistik 

4 kruviauk seinale paigaldamiseks 

5 seisujalg lauale paigaldamiseks 

  



 

 

VASTUNÄIDUSTUSED KASUTAMISELE 

Enne seadme kasutamist konsulteerige arstiga juhul, kui olete kannatanud/kannatate parajasti tõsise 

depressiooni all, kui teil oli hiljuti silmalõikus või on diagnoositud mingi silma haigusseisund, mille 

puhul silm ei talu eredat valgust; kui võtate mingeid ravimeid (täpsemini valuvaigisteid, 

antidepressante, psühhotroopseid ravimeid või malaariatablette); kui teil on kõrge vererõhk ja/või 

klaaskeha hemorraagia; kui kannatate naha valgustundlikkust mõjutava haigusseisundi all (näiteks 

süsteemne erütrematoosne luupus). 

 

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED KASUTAJALE 

Kõrvaltoimed, mis seadme kasutamisel võivad esineda, on järgmised: 

• peavalud 

• silmade väsimus 

• uneprobleemid 

• iiveldus 

 

Abinõud, millega neid toimeid vältida: 

Suurendage kasutaja ja teraapialambi vahelist distantsi.  

Kasutaja ei peaks otse ega pikemat aega lambi valgusesse vaatama. 

Vältige seadme kasutamist hilisel õhtul või enne magamaheitmist. 

Lõpetage seadme kasutamine mõneks päevaks ja laske kõrvaltoimetel taanduda ning proovige 

uuesti. 

 

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED 

• Kasutage seadet vaid juhendis ette nähtud otstarbel. Garantii kehtib vaid juhul, kui seadet 

kasutatakse õige kasutusotstarbe kohaselt. 

• Seade ei ole ette nähtud äriliseks kasutamiseks, vaid ainult kodustes oludes.  

• Seadet ei ole vaja perioodiliselt häälestada, kalibreerida, kontrollida lasta ega hooldada. 

• Enne kasutusele võtmist kindlustage, et kogu pakkematerjal on seadme ümbert eemaldatud 

ning et seade on ilma nähtavate kahjustusteta. Kahtluste korral või mingi vea leidmisel 

pöörduge edasimüüja poole.  

• Seadet ei tohi kasutada õues ega niisketes ruumides.  

• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 

• Kunagi ei tohi seadet kätte võtta märgade kätega, eriti siis, kui seade on ühendatud 

vooluvõrku.  

• Ärge laske seadme korpusse sattuda vett ega niiskust.  

• Kasutage seadet ainult juhul, kui seade on täiesti kuiv.  

• Ärge katke seadet kasutamise ajal millegagi kinni, samuti mitte siis, kui seade on alles maha 

jahtumata.  

• Seadme tuulutusavad peavad olema vabad.  

• Kasutage seadet vaid kuivas kohas, kindlal ja tasasel aluspinnal, kus puudub oht seadme 

allakukkumiseks. 

• Ärge pange seadet tööle anesteetiliste segude vahetus läheduses, mis kokkupuutel õhu või 

hapnikuga on süttivad.  

• Ärge puudutage seadet ega teist isikut samaaegselt.  

• Kaitske seadet tugevamate löökide eest.  

• Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu omadused on seadme 

tüübisildil kirjas olevatele omadustele vastavad. 



 

 

• Seadme toitejuhe peab paiknema nii, et oleks välistatud sellesse takerdumise või 

komistamise oht.  

• Hoidke juhet kuumade pindadega ja lahtise tulega kokkupuutumise eest.  

• Kohustuslik minimaalne vahemaa seadme ja süttivate materjalide vahel on 1 meeter. 

• Eemaldage seade toiteallikast ja laske jahtuda vähemalt 15 minutit enne, kui seadet 

puudutate.  

• Elektrikontaktist eemaldamisel tuleb hoida kinni seadme pistikust. Ärge tõmmake juhtmest. 

• Seadme täielikuks väljalülitamiseks eemaldage pistik elektrikontaktist.  

• Kui toitejuhe, adapter või seade ise on kahjustunud, võtke ühendust tootja volitatud 

remondiettevõttega.  

• Seadme korpust ei tohi ise koost lahti võtta – see tühistab garantii. Pöörduge remonti 

puudutavate küsimustega oma seadme jaemüüja poole.  

• Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes. Kahjustatud 

seadet kasutada ei tohi.  

• Seade ei sisalda osi, mida tuleks kasutaja poolt välja vahetada või parandada.  

• Seadet tuleb kaitsta volitamata kasutamise/modifitseerimise eest. Ärge modifitseerige 

seadet ilma tootja loata. Kui seade modifitseeritakse, tuleb seda tootja volitatud 

remondiettevõttes lasta kontrollida ja testida, kindlustamaks, et edasine kasutamine on 

turvaline.  

• Seadet võivad kasutada väiksemad lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või 

vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt 

ohutult kasutada - vaid sel 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. 

• Seadet ei tohi jätta sisselülitatuks ilma järelvalveta.  

• Hoidke seadet laste käeulatusest eemal.  

• Mistahes küsimustega seadme kasutamise ja tervise osas pöörduge arsti poole.  

• Isikud, kes kannatavad silma või reetina haigusseisundite, nägemisnärvi kahjustuste all või on 

diabeetikud; samuti muude sarnaste terviseprobleemide all kannatajad peaks küsima arstilt, 

kas antud seadme kasutamine on nende jaoks ohutu.  

• Valgustorud sisaldavad väikeses koguses elavhõbedat, mis on klaastoru kinnisesse keskkonda 

isoleeritud. Kui toru peaks katki minema, vabaneb osa sellest elavhõbedast auruna 

ümbritsevasse keskkonda. Et minimeerida elavhõbedaaurudega kokkupuutumist, tuleks 

valgustorude purunemisel lahkuda ruumist ja õhutada ruumi vähemalt 5-10 minuti vältel, 

avades aknad või välisukse. Lülitage välja sundventilatsiooni /õhukonditsioneeri seade, kui 

selline on ruumis olemas. 

 

HEA KLIENT, 

Täname, et olete ostnud selle toote! 

Olete soetanud Medisana teraapialambi LT470. Palun lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu 

hoolikalt. 

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate 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 MEDISANA teraapiavalgusti LT 470 

• 1 kasutusjuhend 



 

 

 

LT470 TERAPEUTILINE MÕJU 

Sügistalvisel ajal, mil päikesevalgust on kõige vähem ja päevad kõige lühemad, võib päikesevalguse 

puudumine mõjutada aju keemilisi protsesse. Hüpotaalamuse talitlus on piiratud ja see mõjutab 

hormooni nimega melatoniin tootmist. Melatoniin reguleerib bioloogilist ööpäevarütmi ja selle vale 

tase võib tekitada soovimatut väsimustunnet. 

Medisana teraapiavalgusti LT 470 tekitab eredat elektrivalgust, mis asendab puuduvat päikesevalgust 

sügiseti ja talviti. Valgus tekitatakse ilma kahjuliku ultraviolettkiirguseta. Valgusteraapia aitab 

melatoniini taset reguleerida ja leevendada talvemasenduse sümptomeid. 

 

KASUTUSELE VÕTMINE 

Asetage seade kindlale ja tasasele aluspinnale (lauale). Kindlustage, et poleks seadme allakukkumise 

ohtu. Kasutage seadme tagaküljel asuvat tugijalga, et seade lauale seisma panna. 

Teise võimalusena saab lampi ka seinale paigaldada. Seadme taga asub üks avaus seinale kinnitamise 

jaoks. Selle ava abil saab seadet seina keeratud kruvi otsa rippuma panna. Kruvi tuleb valida olenevalt 

seina tüübist ja kasutada vajadusel tüüblit. Kruvi ega tüübel seadme komplekti ei kuulu. 

Tähtis: kui seadme taga asuv avaus või korpuse tagakülg on kahjustunud /pragunenud, ärge 

paigaldage seadet seinale. Pöörduge remondiettevõttesse seadme kontrollimiseks ja parandamiseks. 

Seade peab asetsema kasutaja silmadest 15 kuni 35 cm kaugusel. Valgus peaks langema kasutaja 

näole küljelt.  

Ühendage toitejuhtme pistik elektrikontakti. Seadme lüliti tuleb sisselülitamiseks vajutada asendisse 

I. Väljalülitamiseks vajutage lüliti asendisse 0. 

 

MÄRKUS: 

Valgustorud saavutavad oma täisvõimsuse alles mõni minut pärast käivitamist. Sisselülitatuna on 

esimestel hetkedel lambi eredus märgatavalt madalam.  

 

Valguse nautimise ajal võib lugeda raamatut või tegelda muu meelistegevusega. Pidage alati meeles, 

et lambi ja silmade vahe võib olla vahemikus 15 kuni 35 cm. 

 

Soovitatav aeg seadme kasutamiseks: 

Vahemaa          kestvus 

35 cm – umbes 2 tundi 

25 cm – umbes 70 minutit 

15 cm – umbes 30 minutit 

Mida lähemale asub kasutaja lambile, seda lühemat aega tuleks seadet kasutada, et soovitud mõju 

saavutada. Ärge vaadake otse sellesse valgusse. 

Esimesed kasutuskorrad võivad tekitada silmade väsimist või peavalu. See on tavaline ja peaks varsti 

mööduma. Kui sümptomid ei kao, kasutage seadet lühemat aega ja kaugemalt, kuni enesetunne jälle 

normaliseerub. 

Ärge kasutage seadet kauem, kui 4 tundi ühtejärge. Soovitatav kasutamise aeg on kuni 2 tundi 

maksimaalselt. Laske seadmel enne uut kasutuskorda jahtuda 15 minutit. 

 

PIKAAJALINE KASUTAMINE 

Korrake ravi pimedama perioodi kuudel, vähemalt 7 järjestikusel päeval. Olenevalt enda 

terviseseisundist ja soovist võib perioodi pikendada. 

 

 



 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne seadme puhastamist tuleb seade välja lülitada, eemaldada pistik elektrikontaktist ja lasta 

seadmel 15 minutit jahtuda. Seadet ei või puudutada märgade kätega.  

Puhastage seadet pehme ebemevaba lapiga, vajadusel kasutades veidi lahjat seebivett ja hästi 

väljaväänatud lappi. Vesi ei tohi sattuda seadme korpusse.  

Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Ärge kasutage seadme puhastamiseks 

kanget puhastuslahust, küürivat ainet ega karedaid käsnu. See võib kahjustada pindu. 

 

SÄILITAMINE 

Kui seade pole parajasti kasutusel, hoidke seda kuivas kohas, laste käeulatusest kaugemal. Laske 

seadmel enne säilitamisele paigutamist jahtuda 15 minutit. Mittekasutamise ajaks peab seade olema 

elektrikontaktist eemaldatud. Järgige säilitamisele esitatavaid nõudeid tehnilise teabe alajaotusest. 

 

KESKKONNAKAITSE 

Vananenud ja 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. 

 

VEAOLUKORRAD 

Probleem                            Võimalik põhjus                         Lahendus 

Valgus ei põle                     Seade on välja lülitatud             Lülitage sisse nupust 

                                              Toide puudub                              Kontrollige adaptrit ja toitejuhet 

 

LAMBI VALGUSTORUDE VAHETAMINE 

Keskeltläbi tuleks valgustorusid vahetada umbes 8000 kasutamistunni möödudes. Kui toru läbi põleb, 

tuleb see lasta välja vahetada, mis omakorda eeldab lambi koost lahti võtmist. Sellist tööd tohib teha 

ainult tootja poolt volitatud spetsialist või sarnaselt kvalifitseeritud remondiettevõtte spetsialist, 

vältimaks seadme kahjustumist. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel MEDISANA teraapiavalgusti LT 470 

Toide: 220-240 V~, 50 Hz 

Valgustuselement päevavalguslamp (täisspekter) 45 W, 8000 h.  

Valgustoru MP45 3U 

Võimsus 45 W 

Valgustustugevus > 10 000 lux (15 cm kauguselt mõõdetuna) 

Mõõtmed 270 x 207 x 80 mm 

Kaal 800 g 

Kasutamise tingimused: +10 °C … +25 °C, suhteline õhuniiskus 30 - 90 %, atmosfäärirõhk 700 – 1060 

hPa. 

Säilitamise/ transpordi tingimused: -20 °C … +50 °C, suhteline õhuniiskus 30 - 90 %, atmosfäärirõhk 

700 – 1060 hPa. 

Tooteartikkel: 45222 

EAN number 4015588452222 

 


