
 

 

 MANIKÜÜRI-/ PEDIKÜÜRIKOMPLEKT 

 MP815 (85153) 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

SEADME OSAD 

 

1 Sisse-/väljalülitamisnupp (pööratav päri-ja vastupäeva) 

2 Töötamise märgutuli 

3 “-” nupp pöörlemiskiiruse vähendamiseks 

4 “+” nupp pöörlemiskiiruse lisamiseks 

5 Lisatarviku asukoht 

6-12 Lisatarvikud, joonisel esinevas järjekorras vasakult paremale: safiirkoonus, viltkoonus, safiirketas 

(jäme), safiirketas (peen), silindriline puur, leegikujuline puur, sarvnaha lihvija. 

 

 

 

 



 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

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

vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa.  

• Töötavat seadet ei tohi millegagi kinni katta.  

• Töötavat seadet ei tohi jätta järelvalveta.  

• Seade on alles siis välja lülitatud, kui elektrijuhtme pistik on elektrikontaktist eemaldatud.  

• Kui seadme kasutamine on lõppenud, võtke pistik elektrikontaktist välja. Seda isegi siis, kui 

seadme kasutamises peetakse lühiajaline vahe.  

• 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 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.  

• 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.  

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

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

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

• Seadet ei tohi kasutada ruumis, kus pihustatakse aerosoole või kus ruumiõhku võib sattuda 

puhast hapnikku.  

• 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.  

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

• Ärge säilitage seadet kohas, kust see võiks kukkuda vanni või kraanikaussi.  

• Seadme toitejuhe peab paiknema nii, et oleks välistatud sellesse takerdumise või 

komistamise oht. 

 

 

 

 

 



 

 

TERVISEALASED SOOVITUSED 

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. 

 

HEA KLIENT, 

Täname, et olete ostnud selle toote! Teie käsutuses on nüüd kvaliteetne maniküüri-

pediküürikomplekt MP815 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: 

1 MEDISANA maniküüri-/pediküüriaparaat MP 815 

7 töötlemistarvikut (vt tarvikute kasutamist puudutavat osa edaspidi) 

1 vooluadapter 

1 säilituskott 

1 kasutusjuhend 

 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. Mistahes 

defekti või transpordivigastuse leidmisel võtke ühendust seadme edasimüüjaga.  

 

Medisana maniküüri- pediküürikomplekt on kergesti kasutatav, andmaks täiuslikku viimistlust 

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

väga kõvade küünte ning sarvnaha ja konnasilmade töötlemisel. Seadmega saab ka teha käte 

kosmeetilist hooldust, nii loomulikel küüntel kui kunstküüntel. Safiirist lihvpead on väga vastupidavad 

ja need ei kulu tegelikult kunagi ära. Enne maniküüri tegemist ärge pehmendage käte/ jalgade 

nahka. 

 

KORDUVAID KÜSIMUSI 

Miks tarvikuid nii palju on? 

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? Võivad küll. Kuid igal inimesel peab 

hügieenipõhjustel ja haiguste leviku vältimiseks olema omaette otsikute komplekt. 

 

KASUTAMINE 

Sisse-väljalülitusnupp 1. 

Seadme sisselülitamiseks tuleb lülitit keerata ühes suunas kahest võimalikust. Keerates lülitit 

allapoole, hakkab otsik pöörlema päripäeva suunas, märgutuli süttib rohelisena; kui keerata lülitit 

ülespoole, süttib punane märgutuli ja pöörlemine toimub vastupäeva. Väljalülitamiseks seadistage 

lüliti asend keskele (0 ). 

+ / - nupud 4 ja 3. 

MP815 maniküüriseadmel on kaks pöörlemiskiirust (tasemel 1 ja 2). Sisselülitamise järel pöörleb otsik 

kiirusel 1. Kiiruse lisamiseks vajutage nuppu 4. Kiiruse vähendamiseks vajutage nuppu 3. Alustage iga 

töötlemist madalamal kiirusel ja kasutage suuremat kiirust vastavalt vajadusele. 



 

 

OTSIKUTE VAHETAMINE 

Seadme otsas asub kuuekandiline hoidik tarvikute kinnitamiseks. Lülitage seade välja. Otsiku 

vahetamiseks tuleb esmalt ära tõmmata eelnevalt küljes olnud tarvik. Paigutage uus otsik hoidikusse 

ja keerake natuke, kuni see klõpsatades oma kohale kinnitub. 

 

Otsikute otstarve, vastavalt illustratsioonil toodud järjestusele: 

Safiirkoonus 6: paksenenud naha mahalihvimiseks. 

Viltkoonus 7: Küüneäärte silumiseks ja küünepinna poleerimiseks. 

Safiirketas jämeda pinnaga (8) ja peene pinnaga (9): küünte lühemaks viilimise jaoks. Hoidke seadet 

paigal ja liigutage küüneserva kettal. Viilige, lastes seadmel pöörelda vaid üht pidi. 

Silindriline puur 10: küünepinna lihvimiseks. 

Leegikujuline puur 11: sissekasvanud küünte ettevaatlikuks mahaviilimiseks. 

Sarvestunud naha eemaldaja 12: suurema pinna peal kasvava sarvnaha eemaldamiseks, näiteks 

tallaalustel ja kandadel. 

Pärast töötlemist aitab nahka pehmena hoida kreemitamine. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

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 desinfitseerimisvahendite või 90 % alkoholiga, et vältida nakkuste edasikandumist. 

Lisaosade teljed ei tohi saada rasvaseks. Laske otsikutel täielikult kuivada enne, kui neid uuesti 

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

vältida juhtmete murdumist. 

 

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: 

Toide 

Võimsustarve 

 

Pöörlemiskiirus 

Mõõtmed 

 (käepideme osa) 

Kaal 
 (käepideme osa) 

Tooteartikkel: 

EAN number 

MEDISANA maniküüri-/pediküüriseade MP 815 

Töötab vooluvõrgust toiteadaptriga ZD8H300025EU 

sisendvool: 100- 240 V~ 50/60 Hz 0.3A, väljundvool: 30,0 V 2.5A, 

maks. 12 W 

u. 3,800 p/min (kiirus 1); u. 4,600 p/min (kiirus 2); 

u. 15 x 3,8 x 3,7 cm 

 

u. 942 g 
 

85153 

4015588851537 

 


