
 

 

 

 

Soojendusega alustekk HU 665 

 

 

 

 

 

Kasutusjuhend Palun lugege hoolikalt! 



Palun voltige see leht lahti ja jätke kiireks tutvumiseks käepärast. 

 

Ühendused ja juhtnupud 
 
 

 

Soojendustekk 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Märgutuli 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Juhtseadis liuglülitiga 

Voolukaabel 

 

 
 

 



1. Ohutusteave 

OLULINE TEAVE! 
HOIDA ALLES EDASPIDISEKS 
KASUTAMISEKS! 

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. 
 
Sümbolite selgitus 

Antud kasutusjuhend kuulub seadme juurde. 
See sisaldab olulist teavet seadme käivitamise ja kasutamise 
kohta. Lugege juhendit hoolikalt. 
Juhendi nõuete eiramine võib põhjustada tõsiseid 
kehavigastusi või kahjustada seadet. 
 
HOIATUS 
Neid hoiatusi tuleb järgida, et vältida kasutaja vigastamist. 
 
 
HOIATUS 
Neid hoiatusi tuleb järgida, et vältida seadme vigastamist. 
 
 
MÄRKUS 
Need märkused annavad olulist lisateavet seadme 
paigaldamise ja käsitsemise kohta. 
 
Kaitseklass II 
 
 
Partii number 
 
 
Tootja 
 



 
Ärge torkige alustekki millegi teravaga! 
 
 
 
Ärge kasutage soojendusega alustekki, kui see on 
kokku volditud! 
 
Ärge kasutage väikestel (0-3) lastel! 
 
 
Kasutage soojendusega alustekki ainult siseruumis! 
 
 
30° Õrn pesu! 
 
Ärge valgendage! 
 
 
Ärge kuivatage trummelkuivatis. 
 
 
Ärge triikige soojendusega alustekki! 
 
 
Keemiline puhastus keelatud 
 



Kontrollige soojendusega alustekki enne igat kasutamist hoolikalt, 
kas tekk on korras ja kahjustusteta. 
• Ärge kasutage seda, kui märkate kahjustusi või näete jälgi 

ebaõigest elektriteki, lüliti või juhtme kasutamisest, või kui seade 

ei tööta. 

• Soojendusega alustekki võib kasutada ainult koos spetsiaalse 
kaasasoleva juhtimisseadmega (SS01). 

• Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge palun, et 

andmeplaadil olev toitpinge vastab teie toitevõrgu pingele. 

• Soojendusega alustekki ei tohi kasutada, kui see on kokkuvolditud, 
kortsus või pandud madratsi ümber. 

• Soojendusega alustekile on õmmeldud neli kummist paela. 

Kasutage neid soojendusega alusteki pingutamiseks ümber 

madratsi nurkade. Veenduge, et soojendusega alustekk on kindlalt 

igas suunas madratsile venitatud ning ei kortsu kui seda 
kasutatakse. Enne voodisse minemist kontrollige, kas see on õiges 

asendis. 

• Kasutamise ajal ei tohi juhtlüliti ega juhe olla teki peal ega all, 

samuti ei tohi see olla mingil viisil kaetud. 
• Enne seadme kasutamist reguleeritavas voodis veenduge, et 

toitejuhe ja lüliti ei jääks hingede vahele ega puruneks voodi 

reguleerimisel. 

• Ärge torgake seki sisse nõelu ega muid teravaid esemeid. 
• Ärge kasutage seadet lastel, või jõuetutel isikutel, magades või 

kuumustundetutel isikutel (kes ei reageeri ülekuumenemisele). 

• Alla 3-aastased lapsed ei tohi seadet kasutada, kuna nad ei ole 

suutelised ülekuumenemist tajuma. 
• Seadet ei tohi kasutada üle  3 -aastased väikelapsed, kui juhtseade 

ei ole vanemate või hooldajate poolt vastavalt seadistatud või kui 

last ei ole seadme õigest kasutamisest instrueeritud. 

• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete 

või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele 
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 seadet ohutult kasutama. 



• Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

• Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu 
järelvalveta. 

• Ärge kasutage tekki järelvalveta. 

• Pikaajaline soojendusega alusteki kasutamine kõrgel seadistusel 

võib nahka põletada. 

• Ärge puutuge seadet, kui see on vette kukkunud. Võtke toitejuhe 

viivitamatult pistikupesast. 

• Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest eemal. 

• Ärge kandke, tõmmake ega lülitage seadet toitejuhtmest ning ärge 

laske juhtmel väänduda. 
• Ärge kasutage soojendusega alustekki, kui see on märg. Kasutage 

ainult kuivas keskkonnas (mitte vannitoas vm.). 

• Juhtseadet ja juhet tuleb niiskuse eest kaitsta. 

• Kui see juhtub, ärge püüdke seadet ise parandada. Remonti võib 
teha ainult vastavat väljaõpet omav isik. 

• Kui toitejuhe on kahjustatud, võib seda vahetada ainult 

MEDISANA volitatud hooldusettevõte! Ohtliku olukorra 

vältimiseks saatke seade alati teenindusse. 
• Laske seadmel enne hoiustamist täielikult jahtuda. Ärge voltige 

seda liiga tihedalt. 

• Kui te seadet ei kasuta, hoidke seda järgmiselt; 

- Ideaalne oleks hoida toodet originaalpakendis kuivas ja 

puhtas kohas. 
- Voltige toitejuhet ettevaatlikult, et kaabli murdumist vältida. 

- ärge kortsutage seadet selle hoiustamise ajal ega asetage 

sellele teisi esemeid. 

• Kui teil on mure oma tervise pärast, konsulteerige enne teki 
kasutamist oma arstiga. 

• Kui kogete valu lihastes ja liigestes, teavitage sellest arsti. Valu 

võib olla tõsise haiguse tunnus. 

• Kui kogete seadme kasutamisel valu või ebamugavust, peatage 
viivitamatult seadme kasutamine. 

• Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte haiglates. 
 



2. Kasutamine 
Täname teid. 
Täname teid usalduse eest ja õnnitleme! 
Te olete soetanud endale kvaliteetse MEDISANA soojendusega alusteki HU 665. 
Parima tulemuse saavutamiseks ja oma MEDISANA soojendusega alusteki pikaajalise meeldiva 
kasutamise tagamiseks soovitame teil hoolikalt juhendit lugeda ning järgida juhiseid hoolikalt. 
 

2.1. Kaasasolevad osad ja pakend 
Palun kontrollige esmalt, kas kogu seade on komplektne ja ei ole mingil viisil kahjustatud. Kahtluste 
korral ärge seadet kasutage ning pidage nõu kauplusega, kust seadme ostsite või 
teeninduskeskusega. 
 
Komplektis on järgmised esemed: 

• 1 MEDISANA HU 665 soojendusega alustekk juhtseadisega SS01 
• 1 Kasutusjuhend 

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

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

 
2.2. Kasutamine 

MEDISANA soojendusega alustekiga HU 665 võite kogu keha õrnalt soojendada ja lõdvestada. Teki 
kasutamine stimuleerib vereringet lihastes ning tekitab heaolutunnet pärast pingelist päeva. 
Soojendusega alustekk muudab voodi mõnusalt soojaks, võimaldades teil lõdvestuda ja kiiresti 
uinuda. 
Laotage tekk madratsile. Soojendusega alustekile on õmmeldud neli kummist paela. Kasutage neid 
soojendusega alusteki pingutamiseks ümber madratsi nurkade. Veenduge, et soojendusega alustekk 
on kindlalt igas suunas madratsile venitatud ning ei kortsu kui seda kasutatakse. Pange sellele 
aluslina. See võimaldab alustekil vabastada soojust parimal võimalikul viisil. Enne voodisse minemist 
kontrollige, kas see on õiges asendis. 
Tekki võib kasutada ainult siis, kui see on tasaselt voodil. Soojendusega alustekil on elektriline 
temperatuurikontroll, mis reguleerib soojust täpselt, vastavalt valitud seadistusele (1-2-3-4) 

 
2.3. Kasutus 

Me soovitame seadme sisse lülitada 30 minutit enne voodisse minekut. 
Ühendage seade vooluvõrku ja liigutage liuglüliti 0 positsioonist asendisse 1. LED tuli süttib. Te 
tunnete teki järkjärgulist soojenemist. See on veelgi märgatavam, kui on linaga kaetud. Kui vajate 
kõrgemat temperatuuri seadistust, liigutage lüliti asendisse, 2 või 3. Kui soojendustekk muutub teie 
jaoks liiga soojaks, libistage lüliti tagasi madalamale 2 või 1 seadistusele. 
Tase 2 ja 3 on mõeldud ülessoojendamiseks, tase 1 pidevaks kasutamiseks. Liigutage lüliti enne 
uinumist asendisse 1. 
Umbes 180 minuti pärast lülitub soojendusega alustekk automaatselt välja. 
Seadme väljalülitamiseks lükake lüliti asendisse 0. Toite LED tuli kustub, näidates et seade on välja 
lülitatud. Nüüd võtke toitejuhe pistikupesast. 

 



3. Mitmesugust 
3.1. Puhastamine ja hooldus 
• Enne puhastamist lülitage seade välja, eemaldage pistik kontaktist ja laske vähemalt 10 

minutit jahtuda. 
• Soojendusega alustekk on varustatud eemaldatava toitejuhtmega. Lahutage pistik ja 

eemaldage toitejuhe soojendustekilt. 
• Soojendusega alustekki võib pesta masinas 30° õrna pesu programmiga või käsitsi. Parim viis 

selleks on panna soojendusega alustekk leige vee ja pesuvahendiga vanni ning seejärel see 
õrnalt pigistada. 

• Loputage soojenduspatja mitu korda, et kogu pesuvahend eemaldada.  
• Kuivatamiseks venitage tekk tasasele pinnale. 
• Kasutage ainult täiesti kuiva seadet. 
• Hoidke seadet puhtas ja kuivas kohas, tasapinnal, seda kinni katmata. 

 
3.2. 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. 

 

3.3. Tehnilised näitajad 
Nimi:  MEDISANA Soojendusega alustekk 
Mudel: HU 665 
Toide:  220- 240 V~ ; 50 - 60 Hz 
Soojusvõimsus : umbes 60 W 
Lüliti tasemed : 0 - 1 - 2 - 3 
Automaatne väljalülitus : umbes 3 tunni järel 
Mõõtmed : umbes 150 x 80 cm 
Kaal : umbes 1300 g 
Toitejuhtme pikkus:  umbes 2,10 m 
Töötingimused : ainult kuivalt kasutamine 
Hoiukoht:  Tasasel, kuival ja puhtal pinnal 
Seadme number :  60217 
EAN number : 40 15588 60217 7 
 

 
Lähtuvalt pideva tootearenduse poliitikast jätab tootja endale õiguse teha seadme tehnilistes 
näitajates ja kujunduses muudatusi sellest teavitamata. 
Selle juhendi kehtiva variandi leiate www.medisana.com 
 
 



4. Garantii 
Kaebuste korral pöörduge palun maaletooja või klienditeeninduse poole. Kui viite seadme tagasi, 
lisage koopia ostukviitungist ja selgitus vea kohta. 
Garantiitingimused on järgmised: 
1) Garantiiperiood on MEDISANA toodetele kolm aastat alates ostukuupäevast. Garantiinõude 

korral tuleb esitada ostukuupäevaga ostutšekk. 
2) Materjali- või töövead eemaldatakse garantiiperioodi ajal tasuta. 
3) Garantiiperioodil tehtud seadme parandustööd või osade vahetamine ei pikenda garantiiaega. 
4) Garantii alla ei kuulu järgmised juhud: 

a) Kõik kahjustused, mis on tingitud ebaõigest mõõtmisest, sh kasutusjuhendi eiramine. 
b) Kõik kahjustused, mis on tekitatud seadme parandamisest kliendi poolt või tundmatute 

varuosade kasutamisest. 
c) Kahjustused, mis on põhjustatud seadme transportimisest tootjalt kliendini või 

teeninduskeskuseni. 
d) Tarvikud, mis tavapärasel kasutamisel kuluvad. 

5) Otsesed või kaudsed seadme kasutamisest tulenevad kahjunõuded on välistatud ka siis kui 
aktsepteeritakse garantii vajadus. 



 
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: 

 


