
 

 

MASSAAŽIRULL 

 POWER ROLL CLASSIC 79530 

 KASUTUSJUHEND 
 

Ruutkood treeningvideotele 

 

SEADME OSAD 

 

1 4 LED tulukest intensiivsusastme või akutaseme näitamiseks 

2 „+“ – nupp intensiivsusastme tõstmiseks 

3 laadimisjuhtme pistikupesa 

4 Funktsiooninupp 

5 „-„ -nupp intensiivsusastme vähendamiseks. 

 

 



 

 

KASUTUSOTSTARVE  

Medisana PowerRoll massaažirull on ette nähtud vibratsioonimassaaži /survemassaaži (enda 

keharaskuse abil) tegemiseks trenni käigus tekkivate lihaspingete leevendamise eesmärgil 

täiskasvanud inimestel. Seadet kasutades tuleb järgida treeningjuhiseid, mida saab näha 

treeningvideolt, milleni pääseb, kui skaneerida juhendi alguses asuv ruutkood. 

 

VASTUNÄIDUSTUSED KASUTAMISELE 

Seadet ei tohiks kasutada isik, kel esineb lihaskonna ja luustiku või organite probleeme ja haigusi. 

Enne seadme kasutuselevõtmist konsulteerige arstiga. 

Pöörduge arsti poole nõu küsimiseks ka juhtudel, kui: 

- Kasutaja on rase, kasutab implantaate või südamestimulaatorit 

- Kasutajal on vereringehäireid, haavu, muljutusi, põletikke või veenilaiendeid. 

 

TOIDE  

Enne laadimiseks vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu omadused on 

seadme tüübisildil toodud omadustele vastavad. Ühendage laadija seadme pistikusse ainult ajal, mil 

seade on välja lülitatud.  

Sisseehitatud aku laadmiseks kasutage vaid sama laadijat, mis kuulub seadme komplekti. 

Hoidke juhet ja seadet kaugemal kuumusest, kuumadest pindadest, niiskusest ja vedelikest. Ärge 

puudutage seadet ega selle pistikut, kui teie jalad on vees. Kasutage seadet alati kuivade käte ja 

jalgadega.  

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

vooluvõrku. 

 

OHUTUS 

Seade tuleb laadimiseks vooluvõrku ühendada selliselt, et pistik on alati kiirelt ligipääsetav. Lülitage 

seade alati pärast kasutamist funktsiooninupu abil välja. Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust 

tõmmake pistik pistikupesast välja. Ärge tirige juhtmest! Seadet ei tohi kanda ega tirida 

toitejuhtmest. Kahjustustega laadimisjuhet ei või enam seadme laadimiseks kasutada. Ohutuse 

huvides tuleb juhe lasta välja vahetada tootja poolt volitatud remondiettevõttes. Rikkis laadija 

kasutamine ja omakäeline / volitamata parandamine on ohtlik. Paigutage juhe selliselt, et sellesse 

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

 

OHUSTATUD ISIKUD 

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.  

Terviseprobleemidega isikud - ärge kasutage seda seadet asendusena arstiabile. Kroonilisi kaebusi ja 

sümptomeid ei tohi eirata. Ärge kasutage seadet oma silmade ümbruses ega tundlikes kohtades. 

Kui seadme kasutamisel tekib mistahes valu või ebamugavustunne, lõpetage seadme kasutamine 

viivitamatult ja pöörduge arsti poole. 

Enne massaažiseadme kasutusele võtmist tuleb pöörduda arsti poole mistahes teadmata põhjusega 

valu puhul, poolelioleva ravikuuri ajal või mingi raviseadme kasutamise korral. 

 

 

 



 

 

ENNE KASUTUSELE VÕTMIST 

Laadija korrasolekus tuleb veenduda enne, kui seade laadima pannakse. 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. 

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks raviotstarbel ega ärieesmärgil. Terviseprobleemide korral 

küsige enne seadme kasutamist nõu oma arstilt. 

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

eesmärgil kasutamine tühistab garantii. Kasutage seadet ainult õiges asukohas, mitte mujal. Ärge 

kasutage seadet magavana või kui lebate ja on oht uinuda.  

Ärge kasutage seadet enne magamaheitmist. Massaažil on ergutav mõju.  

Ärge kasutage seadet autojuhtimise ega masinatega töötamise ajal.  

Maksimaalne kasutuskorra kestvus on 10 minutit. Selle aja möödumisel lülitub seade välja.  

Oodake enne uuesti sisselülitamist mõned minutid.  

Ärge jätke seadet laadima ilma järelvalveta.  

Seadet ei tohi millegi teravaga torgata. Sisselülitatud seadet ei tohi millegagi kinni katta.  

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

Kasutades seda massaažiseadet pea- ja kaelapiirkonnas, lülitage vibratsioonirežiim välja. 

 

HOOLDAMINE 

Sisseehitatud aku ei ole kasutaja poolt vahetatav. Toite ja aku probleemide puhul tuleb pöörduda 

seadme tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse või seadme edasimüüja poole. 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.  

Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada.  

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

koheselt eemaldada vooluvõrgust. Oodake enne kasutamist, et seade kuivaks täielikult. 

 

KASUTAMINE 

Täname, et olete ostnud selle toote! Olete omandanud kvaliteetse Medisana toote - massaažirulli 

Medisana PowerRoll.  

Lugege enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi kogu juhend ja kasutage seadet / kandke seadme 

eest hoolt juhendis osutatud viisil. 

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 PowerRoll Classic 

1 vooluvõrku ühendatav laadija koos kaabliga 

1 harjutuskaart peamiste harjutuste kirjeldustega 

1 kasutusjuhend 

 

  



 

 

OMADUSTEST 

Medisana PowerRoll on massaažirull, millel on vibratsioonimootor. See aitab leevendada lihaste 

pingeid ja taastada lihaste elastsus tavalisest kiiremini (näiteks treeningjärgselt). Mootor töötab 

kaheksal erineval intensiivsuse astmel. Medisana PowerRoll ühendab endas vibratsioonmassaaži ja 

survemassaaži (kasutaja keharaskuse abil), leevendades lihaspinget ja lõõgastades. 

HOIATUS: töötamisaega 10 minutit järjest ei tohi ületada. 

 

LAADIMINE 

Esimesel kasutamiskorral tuleks seade esmalt täielikult laadida. Ühendage laadija vooluvõrku ja 

laadimisjuhtme teine ots seadme toite pistikupesasse. Täielik täislaadimine kestab umbes 3,5 tundi. 4 

märgutulukest osutavad laetuse astmele: 

 

 

 

Täielikult laetud seade tuleb laadija küljest eemaldada. Seadet saab kasutada kokku 180 minutit ühe 

laadimiskorraga (intensiivsusel 1) ja 50 minutit (intensiivsusel 8). 

 

KASUTAMINE MASSAAŽISEADMENA 

1. Vajutage funktsiooninuppu  4 LED märgutuld osutavad aku jääklaetuse astmele. 

2. Nupu teistkordse lühida vajutusega lülitub sisse vibratsioonimassaaž (intensiivsuse astmel 1). 

Valida on erinevad intensiivsusastmed vahemikus 1…8, nende valimiseks tuleb vajutada vastavalt 

nuppe + ja -.  

4 LED märgutuld osutavad valitud intensiivsuse astmele järgnevalt:  

 

 

 

 

Vaadake kindlasti treeningvideot ja harjutuste kaarti, et treeningust täit kasu saada. On oluline võtta 

treeningu jaoks aega. Harjutuste maksimaalne kestvus vibratsioonifunktsiooni kasutades ei tohiks 

ületada 10 minutit. Seade lülitub automaatselt välja 10 minuti pikkuse töötamise järel.. Kui soovite 

lõpetada varem, lülitage seade välja funktsiooninupust . 

 

KASUTAMINE ILMA MASSAAŽITA 

Rull on käepärane treeningvahend ka ilma vibratsioonifunktsiooni kasutamata. Seadme rullimine 

enda keha all oma keharaskuse abil masseerib lihaseid tõhusalt (vaadake harjutusi treeningvideost ja 

harjutuskaardilt). Selline massaaživiis sobib hästi näiteks selja- ja kaelapiirkonna jaoks. Kui 

vibratsiooniga massaaž on tajutav ebameeldivana, saate kasutada vastavatel kehaosadel vaid 

rullimist ilma vibratsioonita.  

Tootja soovitab treeningu käigus tarvitada piisavalt vedelikke (mineraalvesi), nii enne kui ka pärast 

massaažirulli kasutamist. See aitab hoida keha vedelikutasakaalu ja optimeerib massaaži tulemust. 

Piisav vedelikutarbimine väldib sidekudede adhesioone ja hoiab nii lihased kui kõõlused elastsetena. 

 

PUHASTAMINE 

Enne seadme puhastamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada vooluvõrgust. 

Puhastage seadet vaid kergelt niisutatud käsnaga. Harju, kangeid puhastusaineid, kütust, lahusteid 

ega alkoholi seadme puhastamiseks kasutada ei või. Hõõruge seade kuivaks kuiva lapiga. Kunagi ei 

tohi seadet kasta vette. Vesi ei tohi sattuda seadme sisemusse. Enne uut kasutamist laske seadmel 



 

 

korralikult kuivada. Juhet ei tohi terava nurga all kokku murda. Juhet kokku rullides tuleb vältida selle 

kahjustumist. Seadet võiks ideaaljuhul säilitada originaalpakendis, puhtas, kuivas kohas. 

 

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. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel: MEDISANA PowerRoll Classic 

Toide 

sisendvool: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A 

Väljundvool: 9V 1000 mA 

Adapter: SAW12-090-1000GD 

Liitium-ioonaku 7.4V 2200mAh 

Laadimise aeg u. 3.5 tundi 

Automaatne väljalülitumine 10 minuti möödudes 

Kasutustingimused: kuivades ruumides 

Säilitamine kuivas ja puhtas kohas. 

Mõõtmed: ø 15 x L 31 cm 

Kaal 0,8 kg 

Tooteartikkel: 79530 

EAN kood 40 15588 79530 5 

 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma 

sellekohase etteteatamiseta. 


