
 

 

VALGUSTERAAPIA PLIIATS 

 DC300 (85180) 

 KASUTUSJUHEND 

 

 

 

SEADME OSAD 

1 sinine teraapiavalgusti 

2 sisse/väljalülitusnupp ja funktsiooninupp ning 

valguse märgutuli (punane/sinine valgus) 

3 patareikate 

4 punane teraapiavalgusti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLULINE INFORMATSIOON - HOIDKE JUHEND ALLES EDASPIDISEKS 
Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage juhend edaspidiseks. Kui seade 
vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

 Kasutage seadet vaid juhendis osutatud otstarbel ja juhiste kohaselt.  

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

 Seade pole mitte mingil juhul ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil.  

 Kontrollige seadet korrasoleku suhtes hoolikalt, enne kasutamist. Ärge kasutage seadet, kui 

leiate sellel mingi kahjustuse või märgi valest kasutamisest.  

 Lastele tuleb õpetada, et seadmega mängida ei tohi. Lapsed ei tohi omapead teostada 

seadme puhastamist.  

 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed 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.  

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

põhjustada tõsiseid ohuolukordi.  

 Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  

 Ärge vaadake otse seadme valgusallikasse - kahjustuse oht silmadele!  

 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.  

 Ärge kasutage seadet kunagi rasedana ega rinnaga toitmise perioodil.  

 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.  

 Ärge kasutage seadet, kui kannatate kasvõi ühegi järgnevalt loetletud terviseprobleemi all: 
Ekseem, psoriaas, haavandid / lahtised haavad, põletikulised protsessid, armid, 
nahaabrasioonid või –põletused, päikesepõletus, punetus, villid, diabeet / muud 
ainevahetushaigused, nahavähk, potentsiaalselt halvaloomuline sünnimärk, epilepsia, 
kollageeni ladestumine nahas, herpes, hematoomid, immuunpuudulikkushaigused (AIDS, 
HIV). 

 Seadet ei tohi kasutada pärast kiiritus- või keemiaravi. 

 Kasutamist tuleks ka piirata, kui kasutaja kannatab fotosensitiivsuse või muu 

valgustundlikkuse all (nt. polümorfne valgusdermatoos, valgusurtikaaria, luupus jne). 
 

PATAREIDE OHUTUS 
Patareisid ei tohi koost lahti võtta. Tühjenenud patarei tuleb seadmest kohe välja võtta - patarei 

lekkimise oht. Lekke korral kindlustage, et patarei vedelik ei satuks kokkupuutesse kellegi naha, 

silmade ega limaskestadega. Juhul kui selline kontakt tekib, loputage kokkupuutunud koht rohke 

veega ja pöörduge arsti poole.  

Patarei allaneelamisel kellegi poolt otsige kohe arstiabi.  

Hoidke patareiõõnsuse kaas hoolikalt suletuna.  

Kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, tuleks patarei välja võtta. Hoidke patareisid laste kätte 

sattumast.  
Ärge laadige tavalisi patareisid, ärge lühistage patareide klemme, patareisid ei või põletada - võib 

tekkida plahvatusoht. Hoidke patareisid originaalpakendis, vältimaks nende kokkupuudet 

metallesemetega. 

 

KARBI SISU 

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 DC 300 
1 patarei, AA, 1,5V 

1 kasutusjuhend 

 

KASUTUSOTSTARVE 

Akne ja probleemse naha paikne ravi valgusteraapiaga. Sinine valgus avaldab ravivat mõju akne 

korral. Punane valgus leevendab ja alandab nahapõletikku. 

 



 

 

KASUTAMINE 

HOIATUS! Vigastuste oht! Seadet ei tohi ühel piirkonnal üle 5 minuti järjest mistahes režiimil 
kasutada. Kasutamise sagedus ei tohi ületada 2 kasutamiskorda ööpäevas. 
 
PATAREIDE SISESTAMINE 
Tõmmake seadmelt ära patareikate (3). 

Sisestage üks AA tüüpi 1,5 V patarei. Järgige õiget poolsust - plusspool peaks osutama 

funktsiooninupu 2 poole. Paigalduse järel pange tagasi patareikate. 

 
SISSELÜLITAMINE 
Lülitage seade sisse, vajutades ja hoides sisse-/väljalülitusnuppu (2) mõne hetke vältel vajutatuna. 

Valgusti süttib sinisena seadme peenemas otsas. Asetage valgustusega ots naha lähedusse akne all 

kannatavas piirkonnas ja valgustage problemaatilist piirkonda nahal. Kasutage sinist valgust kaks 
korda päevas 5 minuti vältel ühe koha peal. Sisselülitamise järel on võimalik valgustuse värv 

vahetada, vajutades lühidalt nuppu (2). 

Funktsiooninupu märgutuli muutub nüüd punaseks ja seadme jämedamas otsas süttib punane 

teraapiavalgustus. Paigutage valgusti naha lähedale problemaatilises piirkonnas. Kasutage punast 

valgust kaks korda päevas 5 minuti vältel ühe koha peal. 

 
SEADME VÄLJALÜLITAMINE 
Seade lülitub automaatselt välja 5 minuti möödudes. Vajutage ja hoidke funktsiooninuppu 2 sekundi 

vältel vajutatuna, et seade välja lülitada. 
 
TÜHJENEVA PATAREI MÄRGUANNE 
Kui patarei on tühjenemas, vilgub funktsiooninupu märgutuli kümme korda. Siis lülitub seade välja. 

Vahetage patarei. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Lülitage seade välja enne puhastamist. Puhastage seadet pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud 

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. Hoidke seadet kuivas kohas 

toatemperatuuril. 
 

KÄITLEMINE 

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. 

Vanad akud ja patareid tuleb panna spetsiaalsetesse kogumiskastidesse, mis asuvad igas kaupluses, 

kus patareisid müüakse. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel - MEDISANA valgusteraapia pliiats DC 300 

Toide patareiga: 1 x 1,5 V, tüüp AA 

Mõõtmed 14.1 x 2.6 x 2.6 cm 

Kaal 23 g 

Tooteartikkel: 85180 

EAN kood 4015588851803 


