
 

 

JALASOOJENDAJA 

 FW100 (60260) 

 KASUTUSJUHEND 

SEADME OSAD 

1 Sisekate 

2 Jalasoojendaja 

3 Liuglüliti soojendusele 

4 Liuglüliti massažifunktsioonile 

5 Toiteadaptri juhtme pistikupesa 

 

OHUTUSJUHISED 

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

vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa.  

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

muul eesmärgil kasutamine tühistab garantii.  

 Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks raviotstarbel ega ärieesmärgil.  

 Liiga pikaajaline jalasoojendaja kasutamine kõige kõrgemal temperatuuril võib põhjustada 

nahapõletust.  

 Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu omadused on seadme 

tüübisildil toodud omadustele vastavad.  

 Ühendage toitejuhe seadme pistikusse ainult siis, kui seade on välja lülitatud.  

 Kasutage seadmega koos vaid seadme enda toiteadaptrit.  

 Hoidke toitejuhet ja seadet kaugemal kuumusest, kuumadest pindadest, niiskusest ja 

vedelikest.  

 Toiteadaptrit ei tohi puudutada niiskete kätega ega vees seistes.  



 

 

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

vooluvõrku.  

 Elektrikontakt, millega seadme pistik ühendatakse, peab olema vabalt ligipääsetav igal ajal. 

 Lülitage seade alati pärast kasutamist välja puldi nuppudest ja eemaldage seade toiteallikast. 

 Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust eemaldage toitejuhtme pistik elektrikontaktist. Ärge 

tirige juhtmest!  

 Seadet ei tohi kanda ega tirida toitejuhtmest.  

 Kui juhe kahjustub, ei tohi seadme kasutamist jätkata. Ohutuse huvides tuleb vigane juhe 

lasta välja vahetada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  

 Rikkis seadme kasutamine ja omakäeline / volitamata parandamine on ohtlik.  

 Paigutage juhe selliselt, et sellesse ei komistataks.  

 Juhet ei tohi järsu nurga alla kokku murda ega millegi vahele jätta.  

 Ärge kasutage seadet lastel ega teovõimetutel, magavatel või kuumusele tundetutel isikutel. 

Väikelapsed ei tohi seadet kasutada.  

 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/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.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

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

eirata.  

 Kui seadme kasutamisel tekib mistahes valu või ebamugavustunne, lõpetage seadme 

kasutamine viivitamatult ja pöörduge arsti poole.  

 Enne massaažiseadme kasutamist tuleb pöörduda arsti poole mistahes teadmata põhjusega 

valu, poolelioleva ravikuuri ajal või raviseadme kasutamise korral.  

 Enne kasutuselevõttu tuleb kontrollida seadme korrasolekut. Ärge mingil juhul võtke 

kasutusele seadet, millel on mingi kahjustus.  

 Seadet ei tohi kasutada, kui seadmel või selle toitejuhtmel on kahjustusi, kui seade ei tööta 

või on saanud märjaks / niiskeks. Rikkis seadme kasutamine ja omakäeline / volitamata 

parandamine on ohtlik.  

 Seadet ei tohi hoida kohas, kus on oht seadme sattumiseks vette (vannituba, basseini 

ligidus).  

 Kasutage toodet ainult juhendis ettenähtud viisil ja eesmärgil.  

 Ärge kasutage seadet magavana või kui on oht uinuda.  

 Maksimaalne kasutuskorra kestvus on 15 minutit. Kauem kestev kasutus võib seadme 

töökorras olekule negatiivset mõju avaldada. Pikk järjestikune kasutamine tekitab seadme 

ülekuumenemist.  

 Laske seadmel mõne minuti vältel jahtuda enne, kui seda uuesti kasutate.  

 Seade ei tohi asuda ahjude, küttekehade ega muude kuumust kiirgavate seadmete ligiduses. 

 Ärge jätke seadet vooluvõrku ilma järelvalveta.  

 Seadet ei tohi millegi teravaga torgata ega lasta kokku puutuda lõikeriistadega.  

 Sisselülitatud seadet ei tohi millegagi kinni katta.  

 Ärge kasutage seadet teki või padja all. See võib kaasa tuua tuleohu, elektrilöögi ja vigastuste 

ohu.  

 Ärge kasutage seadme sisselülitamisel välist taimerit.  

 Ärge kasutage seadet, kui samas ruumis pihustatakse aerosoole või kasutatakse puhast 

hapnikku.  



 

 

 Seade on hooldusvaba. Kui seadme töös esineb häireid, kontrollige kas toitejuhe on õigesti 

ühendatud. Kasutaja võib seadet ainult puhastada.  

 Kui seadme töö häirub, ei tohi seadet ise parandada, kuna garantii omakäelise remondi puhul 

tühistub automaatselt. Pöörduge abi saamiseks seadme tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse.  

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

pistik koheselt eemaldada vooluvõrgust.  

 Seadet ei tohi lapsed ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada ega hooldada. Vältige 

jalasoojendaja liiga jõulist kokkumurdmist ja mingite raskete esemete asetamist selle peale. 

 

KASUTUSOTSTARVE 

Seade on ette nähtud jalgade soojendamiseks ja massaažiks, lõõgastuse ja heaolu eesmärgil. Seade 

pole ette nähtud ravimiseks. Seadet ei tohi kasutada kliinikutes, massaažisalongides ega spaades. 

Seade ei ole meditsiiniseade ega ole ette nähtud valuravi pakkumiseks. Küsimustega pöörduge arsti 

poole enne seadme kasutamist. 

 

HOIATUSED 

Ärge torgake jalasoojendajat nõeltega. 

 

Ärge pange jalasoojendajat töötama kokkuvoldituna. 

 

 

Ärge kasutage seadet väikelastel (alla 3 eluaastat) 

 

Ärge peske jalasoojendajat. 

Sisekate on pestav tavalisel viisil maksimaalselt 30 C kraadi juures. Mitte valgendada ega 

kloreerida! 

Ärge kuivatage jalasoojendajat kuivatis. Sisekatet võib kuivatis kuivatada. 

 

Ärge triikige jalasoojendajat. Sisekatet võib madalal temperatuuril triikida. 

 

Ärge puhastage seadet keemiliselt! 

 

KARBI SISU 

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate kahjustusteta 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 komplekti kuuluvad järgnevad osad: jalasoojendaja 

FW100, toiteadapter, juhend. 

Pöörduge seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki. 

 

KASUTAMINE 

Kindlustage, et kasutusel olev (parasjagu töötav) jalasoojendaja poleks kokkuvolditud. Kasutage 

jalasoojendajat vaid koos sisevoodriga. Ühendage seade vooluvõrku. Kasutatav elektrikontakt peab 

olema igal ajal ligipääsetav.  

Lülitage soojendus sisse, libistades lülitit 3 valikule HI (tugevam soojendus) või LO (mitte nii tugev 

soojendus).  



 

 

Lülitage sisse massaažifunktsioon, libistades lülitit 4 valikule HI (tugevam vibratsioon) või LO (nõrgem 

vibratsioon). Iga kasutamisel järel tuleb mõlemad lülitid libistada valikule OFF ning eemaldada 

seadme pistik elektrikontaktist. 

 

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, puhtas, 

kuivas kohas.  

 

SISEKATE 

Sisekatte saab pesemiseks eemaldada. Peske seda 30C kraadises vees. 

 

SEADME KÄITLEMINE 

Vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutaja 

vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, sõltumata sellest, kas 

seade sisaldab mürgiseid aineid või ei. Pöörduge käitlemisalase teabe saamiseks kohaliku 

omavalitsuse poole. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel: MEDISANA massaažifunktsiooniga jalasoojendaja FW 100 

Toide:  100 - 240 V~ 50 - 60 Hz, 12 V 0,6 A 

Voolutarve 7,2 W 

Mõõtmed umbes 30 x 30 x 24 cm 

Kaal kg 0,78 kg 

Säilitamine: Kuivas, kuumuse eest kaitstud kohas. 

Artikli nr. 60260 

EAN number: 4015588602603 

 

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

etteteatamiseta. 

Käesolev juhendi versioon on leitav aadressil www.medisana.com 


