
 

 

 

MANIKÜÜRI-PEDIKÜÜRISEADE MPS (85126) 

KASUTUSJUHEND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täname, et olete ostnud selle toote! 

Teie käsutuses on nüüd kvaliteetne maniküüri-pediküürikomplekt MPS Medisana. Palun lugege enne 

seadme kasutuselevõtmist läbi käesolev juhend ja hoidke alles edaspidiseks. 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: 

• Maniküüri-pediküüriseade koos toiteadaptriga 

• 4 lisavarustuse otsikut 

• Säilituskott 

• Kasutusjuhend 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. 

 

 

 



 

 

SEADME OSAD 

 

 

1 Päri- või vastupäeva pöörlemise lüliti 

2 Pöördekiiruse lüliti 

0 Sisse- / välja lülitamine 

+ Pöördekiiruse lisamine 

3 Juhe koos toiteadaptriga 

4 Erinevad otsikud 

5 Otsikute ühendusadapter 

6 Seadme korpus 

 

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

omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OHUTUSJUHISED 

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

tüübisildil toodud omadustele vastavad.  

• Kasutage seadet vaid juhendis osutatud otstarbel ja juhiste kohaselt.  

• Seade pole mitte mingil juhul ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil.  

• Ärge kasutage seadmega koos mingit lisaosa, mida tootja ei ole soovitanud.  

• Vältige seadme kokkupuudet teravate esemetega.  

• Seadme garantii tühistub, kui seadet kasutatakse mitte ettenähtud otstarbel.  

• 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.  

• Mistahes vea leidmisel ei tohi seadet omal käel parandada. See tühistab garantii ja võib 

põhjustada tõsiseid ohuolukordi (elektrilöök vms.).  

• Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  

• Pidage meeles, et tegu on elektriseadmega. Kasutage seadet vaid siseruumides. Ühendage 

seade toitega vaid siis, kui seadme lüliti on väljalülitatud asendis.  

• Ärge haarake vettekukkunud seadme järele. Eelnevalt eemaldage seade kiiresti vooluvõrgust. 

• Ärge kasutage elektriseadmeid samal ajal vannis või duši all viibimisega. Ärge säilitage seadet 

kohas, kust see võiks kukkuda vanni või kraanikaussi.  

• Hoidke seadme voolujuhet kahjustumise, kuumade pindade ja lahtise tule eest. Kunagi ärge 

kasutage seadet koos kahjustatud voolujuhtme / adaptriga; samuti mitte siis kui seade 

paistab olevat rikkis või on kukkunud vette / kahjustunud muul moel.  

• Kunagi ei tohi seadet kanda ega tirida voolujuhet pidi, juhet ei tohi jätta kapiuste, sahtli vm 

vahele ega muul moel pigistada.  

• Ärge laske seadmel liiga pikaajalise kasutamise tulemusel üle kuumeneda. Seadme jätkuv 

kasutamine ei tohiks ületada 15 minutit korraga. Seejärel tuleb seade vähemalt pooleks 

tunniks välja lülitada ja lasta jahtuda.  

• Käsitsege seadme pistikut ja seadet ennast vaid siis, kui käed on kuivad.  

• Eemaldage seadme pistik vooluvõrgust, kui olete lõpetanud seadme kasutamise või kui on 

vaja otsikut vahetada / puhastamiseks eemaldada.  

Oluline tervist puudutav info. Pöörduge enne seadme kasutamist perearsti poole, kui teil on 

suhkurtõbi või muid haigusi. Rasedad peaks arvesse võtma oma seisundit ja enne seadme 

kasutuselevõttu konsulteerima arstiga.  

Seadet ei või kasutada mistahes kehaosadel, kus esineb paistetust, põletust, põletikke, kooruvat 

nahka, haavu või muud tundlikku kudet. Seadme kasutamine peab olema tajutav meeldivana. 

Lõpetage seadme kasutamine koheselt ja pöörduge arsti poole, kui tunnete seadme kasutamisel valu 

või tajute seadme kasutamisel muud ebamugavustunnet. 

 

TEADMISEKS 

Medisana maniküüri- pediküürikomplekt on kergesti kasutatav, täiuslikuks viimistluseks kätele, 

jalgadele ja küüntele. Väga suureks abiks on seade sissekasvanud küünte, küünepaksendite ja väga 

kõvade küünte ning sarvnaha ja konnasilmade töötlemisel. Sellega saab ka teha käte kosmeetilist 

hooldust, nii oma küüntel kui kunstküüntel. Safiirist lihvpeade kestvus on väga pikk ja need ei kulu 

tegelikult kunagi ära. Kuna seadme kasutamisega ei kaasne erilist ohtu enese vigastamiseks, on seade 



 

 

sobiv ka diabeetikutele või vanuritele. Enn maniküüri tegemist ärge pehmendage käte/ jalgade 

nahka. 

Mille tõttu on seade sobiv kasutamiseks diabeetikutele? 

Kuna kiirus on pidevalt reguleeritav ja seade peatub, kui seadmega avaldatakse liiga tugevat survet. 

Seadet tohivad ka kasutada need, kellel on vähene valutundlikkus või kes ei suuda kiirelt valule 

reageerida. Safiirkate eemaldab ainult marrasnaha sarvkihi osa. 

Miks on seadmega kaasas nii mitu otsikut? 

Iga otsik on ette nähtud kasutamiseks mingi kindla probleemi puhul kätel ja jalgadel, seega on õige 

otsiku kasutamine õige probleemi korral oluline. 

Kas seadet tohivad kasutada mitu erinevat inimest? 

Jah. Kuid igal inimesel peab hügieenipõhjustel ja haiguste leviku vältimiseks olema omaette otsikute 

komplekt. Otsikuid saab eraldi juurde osta Medisana edasimüüjate kaudu. 

 

FUNKTSIOONID 

1. Pöördlüliti 2 seadme sisse ja välja lülitamiseks ja kiiruse reguleerimiseks. 

Lüliti asub seadme küljel. Et seadet sisse lülitada, keerake lülitit asendist 0 asendi + poole. Keerates 

lüliti asendisse 0, lülitub seade välja. Mida rohkem lülitit keeratakse asendi + poole, seda suurem 

pöördekiirus. Kiiruse muudatused on sujuvad. Alustage iga otsiku kasutamisel aeglase kiirusega ja 

reguleerige kiirust vähehaaval. 

2. Päri- või vastupäeva pöörlemise lüliti 1. 

Lüliti asub seadme küljel. Liigutage lülitit, et valida päripäeva või vastupäeva pöörlemine. Suuna 

muudatust võib teha siis, kui seade on käimas. 

3. Otsikute ühendusadapter 5. 

Otsikute ühendamiseks on seadmega kaasas adapter 5. Lülitage seade välja. Otsikute vahetamiseks 

eemaldage esmalt see, mida enam vaja ei lähe. Ühendage uus otsik, kuni see kinnitub oma asukohas. 

 

MANIKÜÜRIKS KASUTATAVAD OTSIKUD 

1. Jämedateraline safiirkoonus  

Art.nr. 85003 

Kõva naha eemaldamiseks. 

 

 

2. Peeneotsaline koonus 

Art.nr. 85011 

Sissekasvanud küünte ettevaatlikuks 

mahaviilimiseks. 

 

 

 

3. Peeneteralise kattega safiirketas.  

Art.nr. 85004 

Küünte viilimiseks. Hoidke seadet paigal ja 

liigutage küüneserva kettal. Viilige, lastes 

seadmel pöörelda vaid üht pidi. 

 

 

 

 



 

 

4. Viltkoonus  

Art.nr. 85001 

Küüneäärte silumiseks ja küünepinna 

poleerimiseks. 

 

 

 

 

PEDIKÜÜRIKS SOBIV OTSIK 

Pediküüriks ette nähtud otsik: jämedateraline 

safiirkoonus 

Art.nr. 85003 

Kõva naha eemaldamiseks. 

 

Maniküürile /pediküürile järgnev 

kreemitamine teeb naha pehmeks ja toob 

tulemuse kaunilt esile. 

 

PUHASTUS JA HOOLDAMINE 

Eemaldage seadme toitejuhe seinakontaktist. 

Ärge puhastage seadet kangete kemikaalide ega tugeva harjaga. Puhastage seadet pehme lapiga, 

mida võib kergelt niisutada seebilahuses. Kunagi ei tohi seadet vette kasta ega voolava veega pesta, 

vesi ei tohi sattuda seadme sisemusse. Kasutage seadet uuesti alles siis, kui seadme pind on kuiv. 

Hügieenipõhjustel tuleb kõik otsikud pärast kasutamist harjaga puhastada. Soovitatav on 

lihvimispinnad ka desinfitseerida apteegi käsimüügis saadaolevate desinfektantide või 90 % 

alkoholiga, et vältida nakkuste edasikandumist. Otsikute teljed ei tohi saada rasvaseks.  

Laske otsikutel täielikult kuivada enne, kui neid uuesti kasutate.  

Hoidke seadet kuivas kohas toatemperatuuril. Kerige toitejuhe ettevaatlikult kokku, et vältida 

juhtmete murdumist. 

 

KESKKONNAKAITSE 

Vananenud ega 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 

Nimi ja mudel: MEDISANA MPS maniküüri- / pediküüriseade 

Toide: Vooluadapter 100-240 V~ 50/60 Hz 350 mA / 18 V 500 mA 

Pöördeid minutis, u: 2000 – 5200 

Mõõtmed u: 150 (pikkus) x 40 (Ø) mm 

Kaal u.: 140 g 

Tooteartikkel: 85126 

EAN number: 4015588851261 

 

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: 

 
 
 


