
 

 

ELEKTRISOOJENDUSEGA ALUSTEKK MEDISANA 61210 JA 61215 

KASUTUSJUHEND 
 

OLULIST 

 

Ärge torgake teki sisse nõelu ega muud teravat. 

 

 

Ärge pange tekki tööle kokkuvoldituna. 

 

 

Kasutage tekki vaid siseruumides! 

 

 

Tekki võib käsitsi pesta vastavalt sildil olevaile juhistele. 

Eemaldage juhtimispult pesemise ajaks teki küljest. 

 

 

Mitte valgendada ega kloreerida! 

 

 

 

Ärge kuivatage kuivatis! 

 

 

Ärge triikige tekki! 

 

 

 

Ärge puhastage keemiliselt! 

 

 

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

tüübisildil toodud omadustele vastavad.  

• Kontrollige tekki regulaarselt vigastuste või kahjustuste suhtes. Kui tuvastate vea /rikke, laske 

seadet kontrollida tooja poolt volitatud remondiettevõttes.  

• Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis ette nähtud otstarbel.  

• Ärge kasutage seadet väikelastel, teovõimetutel isikutel ega neil, kes ei ole kuumustundlikud. 

• 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.  

• Tekil on neli paela. Nende paelte abil saab teki madratsi peale fikseerida.  

• Kindlustage, et alustekk ei nihkuks madratsilt kasutamise ajal minema. Kontrollige selle õiget 

asendit enne voodisseminekut.  

• Kasutamise ajal ei tohi juhtimispult olla millegagi kinni kaetud.  



 

 

• Enne kasutamist reguleeritaval asemel tuleb kindlustada, et juhe ega tekk ei satuks voodi 

liikuvate osade vahele.  

• Ärge pange teki külge haaknõelu ega mingeid muid teravaid esemeid.  

• Ärge jätke tekki järelevalveta töötama.  

• Seade on ette nähtud ainult isiklikuks otstarbeks, seda ei või kasutada meditsiiniasutustes. 

• Ärge haarake teki järele, mis on vette / vedelikesse sattunud. Esmalt eemaldage seadme 

pistik vooluvõrgust ja siis võtke tekk veest välja.  

• Ärge kasutage tekki niisketes ega märgades tingimustes.  

• Niisket tekki ei tohi kasutada. Kasutage seda alles pärast täielikku ärakuivamist.  

• Juhtimispult ei tohi mingil juhul märjaks / niiskeks saada.  

• Hoidke voolujuhet eemal kuumadest pindadest. Ärge kandke ega tirige tekki juhetpidi, ärge 

laske juhtmel sassi ega sõlme minna.  

• Mistahes kahjustumise või rikke korral ärge püüdke seadet ise parandada. Tagastage 

kahjustustega seade edasimüüjale või pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 

• Remonti tohib seadmele teostada vaid volitatud hooldusettevõttes või muus sarnaselt 

kvalifitseeritud ettevõttes.  

• Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja hooldusettevõttes või sarnases 

kvalifitseeritud remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  

• Laske tekil enne kokkuvoltimist ja säilitamiseks ära panemist põhjalikult jahtuda. Tekki kokku 

voltides ärge murdke seda liiga teravalt kokku.  

• Kui kannatate terviseprobleemide all, pöörduge enne soojendusega alusteki kasutamist arsti 

poole. Kui kogete lakkamatut lihas- või liigesvalu, teavitage sellest oma arsti. Pidev valu võib 

olla tõsise haiguse tunnuseks.  

• Kui seadme kasutamisel kogetakse mistahes valu või ebamugavustunnet, tuleb kasutamine 

koheselt lõpetada.  

 

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 HU 650 / HU 655 elektrisoojendusega alustekk 

Kasutusjuhend 

 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. 

 

Kasutamine 

Soojendamine stimuleerib pinges lihaste lõõgastumist ja parandab enesetunnet pärast pingelist 

päeva. Samuti kiirendab mugav ja soe voodi uinumist.  

Laotage tekk madratsile. Tõmmake ääred üle madratsi nii nagu kummiga linal. Kinnitage paeltega. 

Kindlustage, et alustekk ei nihkuks madratsilt kasutamise ajal minema ega läheks magaja külje all 

kortsu. Laotage voodilina alustekile peale. Nii võimaldatakse alusteki soojusel ühtlaselt jaotuda. 

Kontrollige teki õiget asendit voodil enne magamaheitmist.  

Tekki võib sisse lülitada ainult siis, kui see on täielikult laiali laotatud. Soovitame soojenduse tööle 

panna pool tundi enne magamaheitmist. 

Tekk on varustatud lülitiga. Ühendage seade vooluvõrku ja liigutage lüliti asendist 0 asendisse 1. 

Roheline märgutuli süttib. Seejärel tunnetate teki järkjärgulist ülessoojenemist. Kui laotate tekile 



 

 

pleedi, on see veelgi tuntavam. Kui soovite kõrgemat temperatuuri, valige lüliti asend 2, 3 või 4. Kui 

tekk muutub liialt soojaks, liigutage lüliti madalama võimsuse peale (1).  

Seadme välja lülitamiseks liigutage lüliti asendisse 0. Võimsused 1 ja 2 on sobivad pikemaajaliseks 

kasutamiseks. Seadistused 3 ja 4 on sobivad voodi eelsoojendamiseks. 

Seade lülitub automaatselt välja umbes 3 tunni pideva kasutamise järel. Uuesti sisse lülitamiseks 

tuleb lüliti reguleerida 0-asendisse, seejärel jälle soovitud võimsusele. 

Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega, mis lülitab seadme ülekuumenemisohu korral välja. 

Võimaldage seadmel jahtuda enne uut kasutamist. Kui seadet ei kasutata, tuleb see vooluvõrgust 

eemaldada. 

 

Puhastamine 

Enne pesemist eemaldage seade vooluvõrgust. Võtke lüliti teki küljest lahti. 

Tekki võib käsitsi pesta vastavalt sildil olevaile juhistele. Lülitit ei tohi pesta. Ärge tehke seda märjaks! 

Ärge puhastage tekki kangete kemikaalide ega tugeva harjaga. Kasutage seadet uuesti alles siis, kui 

see on täielikult kuivanud.  

Kuivatamiseks laotage tekk mingi imava rätiga kaetud lamedale pinnale. Kui tekk on korralikult 

kuivanud, tuleb lüliti õigesti tagasi panna. 

Säilitage tekki kokkuvoldituna kuivas ja puhtas kohas. Säilitamisel ärge pange mingeid esemeid teki 

peale.  

 

Seadme käitlemine 

Ärge visake vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud elektriseadet ära koos 

olmejäätmetega. Selliste seadmete jaoks on ette nähtud eraldi kogumissüsteem. 

Kasutatud seade tuleb toimetada vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete 

kogumispunkti. Seal organiseeritakse seadme keskkonnasõbralik ringlussevõtmine. 

 

Nimi ja mudel: MEDISANA HU 650 / HU 655 elektrisoojendusega alustekk 

Toide: 220-240 V~ 50 Hz 

Soojendusvõimsus 100 W 

Lüliti astmed 0 - 1 - 2 -3 - 4 

Automaatne väljalülitumine  3 tunni pärast. 

Mõõtmed umbes 90-100 x 200 mm 

Kaal u. 1.4 kg HU 650  1.6  kg HU655 

Juhtme pikkus u. 2 m 2,35 m 

Kasutustingimused: kuiv 

Säilitamine kuivas kohas. 

Artikli nr.  

• 61210 HU 650 

• 61215 HU 655 

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

etteteatamiseta. 

 

 

  



 

 

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: 

 
 
 


