
 

 

Infrapuna termomeeter TM 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasutusjuhend Palun lugege hoolikalt! 

 



Palun voltige see leht lahti ja jätke kiireks tutvumiseks käepärast.  

 

 

 

 

 

1. Anduri kate 
2. Andur 
3. Laubalt mõõtmise 

režiimi nupp 
4. Lihtsa mõõtmise režiimi 

nupp 
5. LED indikaator 
6. LCD ekraani taustavalgus 
7. SET - nupp 
8. Patareisahtel (tagaküljel) 
9. Mälu nupp 
10. Piiksuja 
11. Kuupäev 
12. Aeg 
13. Pideva temperatuuri 

mõõtmise sümbol 
14. Mõõtühik (°C or °F) 
15. Mõõtmise tulemus 
16. Patarei kurnatuse sümbol 
17. Mälu kuva 
18. Pinna temperatuuri 

mõõterežiim 
19. Kõrvast mõõtmise režiim 
20. Laubalt mõõtmise režiim 

 

1. 



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. 
 
 
Tootja 
 
 
 
Partii number 
 
 
Klassifikatsioon: Tüüp BF kasutatavad osad 
 
 
 
Tootmise kuupäev 
 



 
 
KASUTUSOTSTARVE: 
MEDISANA infrapuna termomeeter TM 750 sobib inimeste kehatemperatuuri mõõtmiseks. 
Mõõtmine toimub kõrvast või laubalt. Lisaks sobib termomeeter esemete temperatuuri mõõtmiseks 
vahemikus 0 °C kuni 100 °C. 
 
VASTUNÄIDUSTUS 
Seade ei ole sobi kuni 6-kuu vanuste imikute kehatemperatuuri mõõtmiseks. 
 
Ohutusteave 

• Kasutage seadet kasutusjuhendis kirjeldatud viisil ja põhjustel. Igasugune väärkasutus katkestab 
seadme garantii. 

• Seade ei ole mõeldud kommertslikuks kasutamiseks. 

• Termomeetri kasutamine ei asenda arsti nõuannet. 

• Termomeeter ja patsient peavad enne mõõtmist olema vähemalt 30 minutit stabiilses 
keskkonnas. 

• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või 
muudele isikutele (sh 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 masinat ohutult kasutama. 

• Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega. 

• Otsaesiselt ja muudelt kehapindadelt võetud temperatuur erineb temperatuurist, mis võetakse 
suu kaudu või rektaalselt. Palaviku alguses võib tekkida vasokonstriktsiooni - mõju, mis ahendab 
veresooni ning jahutab nahka. Sellisel juhul võib mõõdetud temperatuur olla ebatavaliselt madal. 
Kui mõõtetulemus ei klapi patsiendi enesetundega või on ebatavaliselt madal, korrake mõõtmist 
iga 15 minuti järel. Soovi korral võite mõõta ka keha sisetemperatuuri, kasutades tavalist suu- või 
rektaalset termomeetrit. 

Kontrollmõõtmiseks on soovitav kasutada tavalist termomeetrit järgmistel juhtudel: 
1. Kui näit on üllatavalt madal 
2. Alla -aastastel lastel, kellel on nõrgenenud immuunsüsteem või kes reageerivad ebatavaliselt 

palaviku olemasolul või puudumisel. 
3. Kui kasutate termomeetrit esmakordselt või soovite ennast väga ruttu kurssi viia 

• Laste nahk reageerib väga kiiresti ümbritsevale temperatuurile. Seejuures ärge mõõtke 
nende temperatuuri rinnaga toitmise ajal või vahetult peale seda, kuna sellisel juhul võib 
naha temperatuur olla madalam kui sisemine kehatemperatuur. 

• Ärge parandage seadet rikke korral ise, samuti ärge kahjustage seadet, kuna sellega katkeb 
garantii. Võtke ühendust müüja või maaletoojaga ning seadet võib parandada ainult volitatud 
teeninduspartner. 

• Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. 

• Ärge avage seadet. See sisaldab väikseid osi, mida lapsed võivad alla neelata. 

• Ärge kasutage seadet, kui niiskus on seda kahjustatud. Ärge kastke seadet vette ega 
muudesse vedelikesse. Seade ei ole veekindel. 

• Puhastamisel järgige peatükis 4.1 PUHASTAMINE JA HOOLDUS toodud juhiseid. 

• Ärge raputage ega laske termomeetril kukkuda. Ärge pillake seda. 

• Kaitske seadet otsese päikesekiirguse, äärmuslikult kõrgete või madalate temperatuuride 
ning tolmu eest. 

• Eemaldage patareid, kui te seadet pikemat aega ei kasuta. 

• Kõrvast mõõtmisel tuleb seda teha alati samast kõrvast. 



• Ärge mõõtke valusatel või määrdunud kehaosadel. 

• Mõõtes temperatuuri erinevatel inimestel võivad levida nakkushaigused. Pidage nõu arstiga. 
 

2. Kasulik teave 
Täname teid väga teie usalduse eest! 
Ostes infrapuna termomeetri TM 750 olete omandanud kvaliteetse MEDISANA toote. Parima 
tulemuse saavutamiseks ja oma MEDISANA infrapuna termomeetri TM 750 pikaajalise meeldiva 
kasutamise tagamiseks soovitame teil hoolikalt juhendit lugeda ning järgida juhiseid hoolikalt. 
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. 
 

2.1. Kaasasolevad osad ja pakend 
Komplektis on järgmised esemed: 

•••• 1 MEDISANA Infrapuna termomeeter TM 750 

•••• 2 patareid (AAA tüüp, LR03) 1,5V 

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

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

 
2.2. Kasulik teave infrapunatermomeetri TM 750 kasutamiseks 

Mis on palavik? 
Meie normaalne kehatemperatuur on 36 °C ja 37,5 °C vahel. Kõrvalekalded on üsna tavalised, 
sõltuvalt päevaajast ja keha olukorrast, nt naistel menstruatsioonistsüklist. 
Siiski, kui kehatemperatuur tõuseb üle 38 °C, tuntakse seda fenomeni palavikuna. 
Palaviku põhjuseks on infektsioon ja see on märk, et keha immuunsüsteem töötab liiga palju. See on 
täiesti normaalne keha reaktsioon, võõrkehade, mikroobide ja mikroorganismide regulaarseks 
kontrollimiseks. Kui palavik ületab39 °C ja ei lange 1 - 2 päeva jooksul, võtke kindlasti kontakti oma 
arstiga. 
Palavikuga kaasneb sageli väsimus, jäsemete valulikkus, külmavärinad ja külmatunne. Haiguse kulu 
paremaks jälgimiseks mõõtke temperatuuri 2 kuni 3 korda päevas 4 kuni 6 tunnise intervalliga. 
Mõõtke temperatuuri alati samast kohast ja samal kehaosal. Kui mõõdate temperatuuri mitmel 
päeval järjest, tehke seda alati enam-vähem samal ajal, et tulemused oleksid võrreldavad. 
 
Temperatuuri mõõtmine - kiiresti ja korralikult! 
MEDISANA Infrapuna termomeeter TM 750 võimaldab mõõta täpset kehatemperatuuri. 
Temperatuur võetakse kulmude keskkohalt laubal või kõrvast. Lugem kuvatakse mõne sekundi 
pärast. 
Lisafunktsioon 
Lisaks kehatemperatuurile võimaldab MEDISANAFTN infrapuna kliiniline termomeeter TM 750 
mõõta ka esemete temperatuure (nt. vedelikud, pinnad, ümbritsev temperatuur). Selle funktsiooni 
temperatuurivahemik on 0 °C ja 100 °C (32 °F - 212 °F). 
 



3. Kasutus 
3.1. Alustamine 

Patareide sisestamine / eemaldamine 
Õigeks toimimiseks tuleb sisestada 2 x 1,5 V patareid (LR03, AAA). Kui peale pikaaegset kasutamist 

ilmub ekraanile kurnatud patarei sümbol , tuleb patareid võimalikult ruttu vahetada. Kui 

patarei vahetamise sümbol ilmub koos „Lo“ märgiga või jääb ekraan � tühjaks, tuleb patareid 
vahetada viivitamatult. 
 
Eemaldamine: 

Vabastage patareisahtli kruvi, 
nagu näidatud joonisel. 
Eemaldage patareisahtli � 
kaas ja võtke patareid välja. 

 
Sisestamine: G 
Sisestage kaks uut 1,5 V 
patareid (LR03, AAA). 
Veenduge, et patareid on õige 
suunaga (vaadake joonist 
patareisahtlis �). Pange 
patareisahtli kaas tagasi ja 
kinnitage kruvi. 

 
HOIATUS 
OHUTUSTEAVE 
•••• Ärge võtke patareisid lahti! 

•••• Vajaduse korral puhastage patareisid sisestades seadme ja patareide kontaktid! 

•••• Tühjad patareid eemaldage viivitamatult seadmest! 

•••• Lekke korral vältige kontakti silmade ja nahaga! Kui patarei hape satub silma või muudele 
kehaosadele, loputage need viivitamatult puhta veega ja pöörduge arsti poole. 

•••• Patarei allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole! 

•••• Vahetage mõlemad patareid üheaegselt! 

•••• Ärge kunagi kasutage koos eri tüüpi või uusi ja vanu patareisid. 

•••• Sisestage patareid alati õigesti, jälgides polaarsust. 

•••• Hoidke patareisahtel tihedalt suletuna! 

•••• Eemaldage patareid, kui te seadet pikemat aega ei kasuta. 

•••• Hoidke patareid laste käeulatusest eemal. 

•••• Ärge püüdke patareisid laadida! Plahvatuse oht! 

•••• Ärge lühistage. Plahvatuse oht! 

•••• Ärge visake patareisid tulle. Plahvatuse oht! 

•••• Kasutamata patareisid hoidke nende pakendis ja eemal metallesemetest, et vältida lühist! 

•••• Ärge visake kasutatud patareisid olmejäätmete hulka; viige need ohtlike jäätmete 
kogumiskohta või patareide kogumispunkti kaupluses. 

 

 

 



Enne kasutamist 

Laske termomeetril soojeneda toatemperatuurini.  
Patsiendi temperatuuri täpseks lugemiseks tuleb nende kehal lasta enne kohaneda 
toatemperatuuriga, kus mõõtmist sooritatakse. Sama kehtib ka infrapuna termomeetri TM 750 
puhul. Kui võtate näidu kusagil mujal, kohandab see ennast automaatselt keskkonnaga. 
Termomeetril võtab teatud aja, et võrdsustada enda temperatuur toatemperatuuriga. See sõltub 
kahe temperatuuri erinevusest ja võtab üle 30 minuti. Täpse tulemuse saate alles siis kui see toiming 
on lõppenud. 
 
Mõõtühiku, kellaaja ka kuupäeva seadistamine.  
Kui kasutate termomeetrit esimest korda või kui patarei on vahetatud, tuleb esmalt seada mõõtühik, 
kellaaeg ja kuupäev. Kui soovite seadistusrežiimi hiljem naasta, vajutage ja hoidke SET - nuppu � 
peale aparaadi sisselülitamist umbes 5 sekundit.  
Termomeeter sooritab enesetesti, (kõik ekraani sümbolid kuvatakse ekraanile �) ja kõlab kaks piiksu. 
Nüüd valige SET-nupuga  � mõõtühik (°C või °F). Kinnitamiseks vajutage  Mälu – nuppu �. Kasutage 
sama toimingut (SET-nupp � väärtuse reguleerimiseks ja Mälu nupp � kinnitamiseks) aasta, kuu, 
päeva, tunni ja minutite seadmiseks. Peale viimast Mälu nupu � vajutust kuvatakse ekraanile � 
„OFF“ ja seejärel lülitub seade automaatselt välja. 

 
3.2. Teave temperatuuri mõõtmise kohta 

• Termomeetri andur � tuleb hoida kogu aeg puhta ja tervena, et tagada mõõtmistulemuste 
täpsus. 

• Kõrvavaik mõjutab mõõtetulemust. Vajaduse korral puhastage kõrv ja anduri ots enne mõõtmist, 
et vältida vigast tulemust.  

• Enne temperatuuri mõõtmist laubalt lükake kõrvale patsiendi laubal olev juuksetukk või pühkige 
nahalt higi enne anduri mõõtmisasendisse liigutamist.  

• Ärge mõõtke temperatuuri vahetult peale söömist, treenimist või vanni. Oodake pool tundi. 

• Ärge tehke järjestikuseid mõõtmisis väiksema intervalliga kui 1 minut. Kui mõõdate temperatuuri 
sagedamini, võib tulemus olla pisut kõikuv. 

• Inimese keha temperatuur kõigub täiesti loomulikult. Sellist asja, nagu standardne 
kehatemperatuur, ei ole olemas. 

• Mõõtke ja salvestage kehatemperatuur tavalisel päeval. See võimaldab teil palavikku kergemini 
tuvastada. 

• Õige mõõtmistulemuse saamiseks kõrvast tuleb andur sisestada kuulmekile suunas ja piisavalt 
kaugele kuulmekanalisse. 

• Mõnedel inimestel on vasakus ja paremas kõrvas erinev näit. Mõõtke alati samal inimesel samast 
kõrvast kui temperatuur muutub. 

• Mõõtmist võib mõjutada ka magamise asend. Kui keegi on mõnda aega maganud samal kõrval, 
on seal temperatuur kõrgem kui tavaliselt. Sellisel juhul mõõtke teisest kõrvast või oodake, enne 
mõõtmist mõned minutid. 

 



3.3. Temperatuuri mõõtmine laubalt 

 
MÄRKUS 
Laubal temperatuuri mõõtmine peaks olema ainult kontrollimiseks, kuna lauba 
temperatuur on välistest tingimustest kergesti mõjutatav, mis tähendab et mõõtmine võib 

olla ekslik. 
1. Lülitage termomeeter lühidalt nuppu vajutades laubalt mõõtmise režiimi �. Seade sooritab 

enesetesti ja kõlab kaks lühikest piiksu. 
2. Selleks, et kehatemperatuuri laubalt õigesti mõõta, tuleb andurile kate � otsa 

panna.  
3. Pange anduri mõõtepea (ja anduri kate �) laubale ning vajutage laubalt 

mõõtmise režiimi � nuppu. Ekraanile ilmub mõõterežiimi sümbol . 
Liigutage termomeetrit aeglaselt üle lauba (nupp on ikka alla vajutatud) teisele 
poole. Vabastage laubalt mõõtmise režiimi nupp � 

4. Peale temperatuuri tuvastamist kõlab signaal. Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile �. 

 
5. Kui mõõdetud tulemus on 38,0°C või kõrgem, süttib punane LED tuli �( = palaviku häire). Muul 

juhul on Led indikaator � roheline. 
6. Mõõtetulemused salvestatakse automaatselt. Mõne sekundi pärast, kui ühtegi nuppu ei vajutata, 

lülitub seade automaatselt välja. 

 
3.4. Temperatuuri mõõtmine kõrvast 
1. Temperatuuri mõõtmiseks kõrvast eemaldage esmalt anduri kate �. 
2. Lülitage termomeeter lühidalt nuppu vajutades kõrvast mõõtmise režiimi 	. Seade sooritab 

enesetesti ja kõlab kaks lühikest piiksu. Vabastage nupp Peale mõõtmise lõppu kuulete piiksu 
ja ekraanile kuvatakse kehatemperatuur. 

3. Venitage kõrvakanalit, tõmmates kõrva tagasi ja ülespoole ning 
sisestage ettevaatlikult andur kõrva. Alla 1-aastastel lastel tuleks andur 
kuulmekanalisse sisestada, kui nad lamavad (nt voodis), pea kergelt 
pööratud, nii et kõrv oleks üles suunatud. Vajutage ja hoidke kõrvast 
mõõtmise režiimi nuppu 	 umbes 1 sekundit. Ekraanile ilmub kõrvast 

mõõterežiimi sümbol . 
4. Vabastage nupp. Peale mõõtmise lõppu kuulete piiksu ja ekraanile kuvatakse 

kehatemperatuur.  
5. Kui mõõdetud tulemus on 38,0°C või kõrgem, süttib punane LED 

tuli � ( = palaviku häire). Muul juhul on Led indikaator � 
roheline. 

6. Mõõtetulemused salvestatakse automaatselt. Mõne sekundi 
pärast, kui ühtegi nuppu ei vajutata, lülitub seade automaatselt 
välja. 



3.5. Esemete temperatuuri mõõtmine 
1. Lülitage termomeeter lühidalt nuppu vajutades laubalt � või kõrvast mõõtmise 	 režiimi. 

Seade sooritab enesetesti ja kõlab kaks lühikest piiksu. 
2. Vajutage ja hoidke set � & memory � nuppe korraga all vähemalt 3 sek. Ekraanile � ilmub 

pinnatemperatuuri mõõterežiimi sümbol . 
3. Mõõtmise alustamiseks suunake andur � eseme (või vedeliku) keskele mitte enam kui 3 cm 

kauguselt. Lülitage termomeeter lühidalt nuppu vajutades laubalt � või kõrvast 	 mõõtmise 
režiimi . Kui sellel on vett, tolmu või mustust, eemaldage need enne mõõtmist, et saada 
võimalikult täpne näit. 

4. Vabastage nupp.  Peale mõõtmise lõppu kuulete piiksu ja ekraanile kuvatakse 
kehatemperatuur �. 

  
5. Mõõtetulemused salvestatakse automaatselt. Vajutage ja hoidke set � & memory � nuppe 

korraga all vähemalt 3 sekundit, et naasta kehatemperatuuri mõõtmise režiimi. Mõne 
sekundi pärast, kui ühtegi nuppu ei vajutata, lülitub seade automaatselt välja. 

 
3.6. Salvestatud andmete vaatamine 

MEDISANA infrapuna termomeeter TM 750 salvestab kuni 30 tulemust. Te võite salvestatud andmed 
kuvada, vajutades lühidalt MEM nuppu �. Esmalt ilmub ekraanile kõikide salvestatud mõõtmiste 
keskmine väärtus �, nt:  
 
 
 
 
 
Peale järgmist mälu nupu � vajutamist ilmub viimati salvestatud mälukoha number 1 (viimasena 
salvestatud väärtus) ja koos temperatuuri näidu ja mõõterežiimi sümboliga. Edasi mälu nuppu � 
vajutades võite vaadata mälukohale „2„ salvestatud tulemust. Kõik 30 mälukohta on saadaval ja 
kuvatakse järjest, kui jätkate mälu nupu � vajutamist. 

 
Kui mälukoht on tühi, ilmub ekraanile kuva kõrvale „- „- -““ sümbol. 

 
MÄRKUS 
Kui kõik mälukohad on kasutatud, kustutab uus näit kõige vanema näidu (koh nr 30) 
automaatselt. 

 



3.7. Veateated 

Kuva Kirjeldus 

  

Mõõdetud temperatuur on liiga kõrge. Kui mõõdetud temperatuur on üle 43°C 
[keharežiim] või 100 °C [eseme režiim], ilmub ekraanile Hi. 

  

Mõõdetud temperatuur on liiga madal. Kui mõõdetud temperatuur on alla 34°C 
[keharežiim] või 0 °C [eseme režiim], ilmub ekraanile Lo. 

  

Keskkonna temperatuur üle 40 °C (60.8 °F) või alla 16 °C (104 °F). 

 

4. Mitmesugust 
4.1. Puhastamine ja hooldus 

• Andur � on MEDISANA infrapuna-termomeetri TM 750 kõige õrnem osa. Kaitske seda mustuse 
ja kahjustuste eest. Puhastage andurit soojas vees või 70 % alkoholis niisutatud vatipadjaga.  

                                                          
• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Seade ei ole veekindel. 

• Seadme puhastamiseks kasutage pehmet, kergelt seebivees või 70% alkoholis niisutatud lappi. 
Ärge laske vett seadmesse sattuda. Kasutage ainult täiesti kuiva seadet. 

• Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, lahusteid, bensiini ega tugevat harja. 

• Ärge kriimustage andurit, ekraani ega korpust. 

• Ärge kasutage seadet liiga kõrge või madala temperatuuri või niiskusega keskkonnas (vaadake 
kasutusjuhendis „Tehniliste näitajate“ peatükki), otseses päikesekiirguses, staatilise elektri 
läheduses või tolmuses keskkonnas. 

• Eemaldage patareid kui te ei plaani seadet pikemat aega kasutada. Vastasel korral on patarei 
lekke oht! 

• Kui termomeetrit kasutatakse juhendis kirjeldatud viisil, ei ole regulaarne hooldus ega 
kalibreerimine vajalik.  

 
4.2. Utiliseerimine 

Enne seadme utiliseerimist eemaldage patareid. Ärge visake vanu patareisid 
olmejäätmete hulka, vaid viige vastavasse kogumiskohta või tagastage kauplusele. 
Utiliseerimise osas pidage nõu kohaliku omavalitsuse või müüjaga. 
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. 

 



4.3. Tehnilised näitajad 
Nimi ja mudel: MEDISANA Infrapunatermomeeter TM 750 
Ekraan: Digiekraan (LCD) 
Toide: 3 V= , 2 patareid 1.5 V (Tüüp LR03, AAA) 
Mõõtevahemik: Kehatemperatuuri mõõterežiim: 34 °C kuni 43 °C 
  Pinna temperatuuri mõõterežiim: 0°C - 100°C 
Mõõtmistäpsus: (laboratoorne lugem);  
(töötingimustel) Laubalt: Mõõtevahemikus 34 °C -43 °C: ± 0,3°C; 

Kõrvas: Mõõtmisvahemik 35,5°C - 42 °C: ± 0,2°C,  
väljaspool ülalnimetatud mõõtmisvahemikku: ± 0,3°C; 

  Pinna režiim: ≤ 30° ± 1,5°C, > 30°C: ±5% (3 cm kauguselt) 
Ekraani lahutusvõime: 0,1°C 
Mälumaht: kuni 30 näitu 
Töötingimused: 16 °C kuni 40 °C, suhteline niiskus kuni 95% 
Hoiutingimused: -20 °C kuni +50 °C, suhteline niiskus kuni 95% 
Mõõtmed: umbes 134,3 x 42,4 x 47,6 cm 
Kaal: umbes 65 g patareideta 
Artikli number:  76140 
EAN kood : 40 15588 76140 9 

 
CE märk seadmel vastab EC-direktiivile 93/42/EEC MDD. 
Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks. Ärilise kasutamise korral tuleb seadet kontrollida kord 
aastas. Seadme kalibreerimine on tasuline ja seda võib läbi viia pädeva asutuse või volitatud 
teeninduskeskuse töötaja - vastavalt meditsiinitehnika kasutamise eeskirjadele. 

 
Lähtuvalt pideva tootearenduse poliitikast jätab tootja endale õiguse teha seadme tehnilistes 
näitajates ja kujunduses muudatusi sellest teavitamata. 
 
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv:  
Seade vastab EN 60601-1-2 elektromagnetilise ühilduvuse standardile. Palun kontrollige detailsemate 
mõõteandmete saamiseks lisa. 
 

5. Garantii 
5.1. Garantii ja remont  

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. 

• 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: 

 
 

 


