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SEADME OSAD 

 

 
 

 

1 LED 90 sekundit 

2 LED 120 sekundit 

3 Sisselülitatuse LED märgutuli 

4 LED 30 minutit 

5 LED 60 minutit 

6 Sisse-/ väljalülitusnupp 

7 Taimeri nupp 

8 UV lambid (4 tk) 

9 Lampide pesa 

10 Väljatõmmatav aluspõhi 

 

 

 

 

 



OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage juhend edaspidiseks. 

PALUN LUGEGE KÕIK HOIATUSED LÄBI! 

• 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. 

• Seadme pind võib soojeneda. Inimesed, kes kannatavad kuumustundetuse all, peaksid olema 

seadet kasutades ettevaatlikud.  

• Seadet võivad kasutada noored alates 18 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.  

• Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada.  

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

tüübisildil toodud omadustele vastavad.  

• Kasutage seadet vaid siseruumides.  

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

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

 

HOIATUS! 

Seadme kasutamine on keelatud järgnevalt loetletud juhtudel: kasutaja on alla 18 aasta 

vanune, kasutaja on rase. Kasutamine on keelatud loomadel. Seadet ei või kasutada 

mistahes kehaosadel, kus esineb paistetust, põletust, põletikke, kooruvat nahka, haavu või 

muud tundlikku kudet. 

 

HOIATUS! 

Seadme kasutamine on keelatud järgevatel juhtudel: kasutajale on paigaldatud 

südamestimulaator.  

Kunstjäsemete või elektroonsete implantaatide kasutajatel tuleb enne seadme kasutamist 

küsida nõu arstilt.  

Kasutaja ei või seadme kasutamisel olla reaktsioonikiirust vähendavate ainete mõju all 

(valuvaigistid, uinutid, alkohol, narkootikumid).  

Seadet ei või kasutada isikud, kellel esineb üks või mitu järgnevalt loetletud haigust / 

terviseseisundit: vereringehäired, veenilaiendid, lahtised haavad, muljutused, nahahaavad, 

veenipõletik, tromboos. 

Seadet EI VÕI kasutada järgnevalt loetletud tüüpi isikud:  

• Tedretähnide tekkele kalduva nahaga isikud,  

• Loomulikult punaste juustega isikud,  

• Naha ebatavaliste pigmentatsioonidega isikud,  

• Isikud, kelle kehal leidub üle 16 sünnimärgi (väikseima läbimõõduga 2 mm),  



• Ebatüüpiliste sünnimärkidega isikud (ebatüüpilisteks loetakse asümmeetrilisi 

sünnimärke läbimõõduga üle 5 mm ja erineva pigmentatsiooni või ebaühtlase 

servaga sünnimärke – nende esinemisel tuleb pöörduda arsti juurde),  

• Isikud kes kannatavad parajasti päikesepõletuse all, 

• Isikud, kes ei pruunistu päikese käes, aga saavad päikesepõletuse, 

• Isikud, kes väga kergesti saavad päikesepõletuse otseses päikesevalguses viibides, 

• Isikud, kes on lapsepõlves sageli päikesepõletuse saanud,  

• Isikud, kes põevad nahavähki või on kõrge nahavähiriskiga,  

• Isikud, kelle esimese astme sugulastel on või on olnud melanoom (nahavähk). 

 

UV kiirgusega kiiritamine ei tohiks ületada minimaalset erüteemset doosi (MED).  

Kui mõne tunni vältel pärast seadme kasutamist tekib erüteem (naha punetus), ei tohiks seadet 

enam kasutada. Järgmist kasutamist ei tohiks toimuda enne, kui nahapunetuse tekkimisest on 

möödunud 1 nädal.  

Kui tekkima peaks ettenägematuid kõrvaltoimeid järgmise 48 tunni jooksul alates UV seadme 

esmakordsest kasutamisest, tuleb nõu küsimiseks pöörduda arsti poole enne, kui üldse edaspidi UV 

seadet kasutatakse. 

Kasutage seadmes vaid kindlaksmääratud tüüpi UV lampe. Mistahes muu tootja UV lampide või 

muud tüüpi UV lampide kasutamine selles seadmes tühistab seadme garantii. 

 

HOIATUS! 

UV kiirguse mõjul võib tekkida oht nahakahjustusteks! 

Otse UV lambi kiirgusesse vaatamine võib tuua kaasa silmakahjustusi ja kahjustada 

nägemisvõimet! 

MITTE KUNAGI ärge laske UV lampide ultraviolettkiirgust otse silma. 

Kui UV lambid ei ole parajasti kasutusel, tuleb seade välja lülitada. 

Isikud, kes seadet ei kasuta ja eriti lapsed, ei tohi seadme kasutamise juures viibida. 

 

Ärge kasutage seadet märjal nahal või kui seade ise on saanud märjaks. Ärge haarake vettekukkunud 

seadme järele - eelnevalt eemaldage seade kiiresti vooluvõrgust.  

Ärge kasutage seadet pihustatud ainete / aerosoolide või hapnikku eraldavate seadmete ligiduses. 

Ärge kasutage seadet tekkide või patjade all. Ülekuumenemisoht!  

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

Kunagi ärge kasutage seadet koos kahjustatud voolujuhtme / adapteriga; samuti mitte siis, kui seade 

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

Kahjustunud seadme parandamiseks ja/ või voolujuhtme väljavahetamiseks pöörduge seadme tootja 

poolt volitatud remondiettevõtte poole. Kunagi ei tohi seadet kanda ega tirida voolujuhet pidi, juhet 

ei tohi jätta kapiuste, sahtli vm vahele ega muul moel pigistada. 

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 

seadet puhastada.  

Seadet ei tohi kasutada siis, kui taimer ei tööta õigesti. 

Enne selle seadme kasutamist tuleb küsida nõu arstilt, kui kannatate mistahes valu või haiguse all. 

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. Pärast seadme kasutamist 10 minutit jätkuvalt, tuleb pidada 30 minuti pikkune 

paus.  



UV lampe ei tohiks kasutada rohkem, kui 200 korda aasta vältel.  

UV kiirgus võib kahjustada nahka ja silmi ning tuua kaasa naha enneaegset vananemist ning teatud 

juhtudel isegi nahavähki. Seetõttu on tungivalt soovitatav kanda seadet kasutades UV kaitsega prille. 

Üksikutel juhtudel võib UV kiirgus kaasa tuua ülitundlikkust osade kosmeetikatoodete suhtes. Enne 

seadme kasutamist võtke nahalt maha kosmeetikatooted - näiteks niisutaja või päikesekreem. 

Kasutaja peab konsulteerima arstiga, kui kasutate ravimeid/ravimtaimi, mis suurendavad tundlikkust 

UV kiirgusele (näiteks liht-naistepuna sisaldavaid preparaate).  

Kahe kasutamiskorra vahele tuleks jätta 48-tunnine ajavahemik.  

Konsulteerige viivitamatult nahaarstiga, kui seadme kasutamise järgselt tekivad mingid 

nahasümptomid, näiteks väikesed mügarikud, valu või pigmentatsioonimuutused, näiteks 

sünnimärgid.  

UV lambid kuumenevad kasutamisel. Vältige nende puudutamist! Eemaldage seade vooluvõrgust ja 

laske jahtuda enne, kui lampe puudutate. 

 

KASUTUSOTSTARVE 

Seade on ette nähtud küünedisaini materjalide, nagu geellakk ja akrüüllakk, kõvastamiseks. 

TÄHELEPANU! Seade ei ole ette nähtud tavalise küünelaki kõvastamiseks ega kuivatamiseks. 

 

HEA KLIENT, 

Olete soetanud kvaliteettoote Medisana ND870. 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 UV küüntekuivataja ND 870 

• 4 UV lampi (9 W) 

• 1 kasutusjuhend 

 

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

defekti või transpordivigastuse leidmisel võtke ühendust seadme edasimüüjaga. Hoidke seadet ja 

seadme pakendit eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

 

KASUTUSELE VÕTMINE 

Ühendage pistik vooluvõrku. 

Vajutage sisse-/väljalülitusnupule. Töötamisaja valimisel järgige akrüül- või geelvedeliku tootja 

juhiseid! 

Vajutage taimerinuppu 7. 

> UV lambid süttivad. 

> LED 90 Sec süttib, andes märku et töötamisajaks on valitud 90 sekundit. 

Kui vajutate uuesti taimerinuppu 7, vaheldub töötamisaeg vastavalt: 120 sekundit, 30 minutit, 60 

minutit. LED märgutuled 1,2, 4 ja 5 osutavad tehtud valikule. 

Seadet saab välja lülitada kolmel viisil: 

a. Vajutades taimerinupule 7, kui aktiveeritud on "pideva töötamise režiim". Lampe saab 

uuesti sisse lülitada, vajutades nuppu 7. 

b. UV lambid kustuvad taimeriga seadistatud aja täitumisel automaatselt. (Uuesti sisse 

lülitamiseks tuleb vajutada nuppu 7). 

c. Vajutage sisse-/väljalülitusnupule seadme väljalülitamiseks. Seade on välja lülitatud alles 

siis, kui toite märgutuli 3 on kustunud. Eemaldage seade vooluvõrgust. 



 

UV LAMPIDE VAHETAMINE 

Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske lampidel jahtuda. 

Tõmmake alus seadmest välja. Tõmmake UV lambid nende pesast välja. Suruge uus UV lamp 

pistikupessa, kuni see kuuldava klõpsuga kinnitub. Lükake alus seadmesse tagasi. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Elektriseadme puhastamisele eelnevalt tuleb seade alati eemaldada vooluvõrgust. 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 see on kuiv. Hoidke seadet kuivas kohas toatemperatuuril. 

 

KESKKONNAKAITSE 

 Vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud elektriseadet 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 UV küüntekuivataja ND 870 

Toide: 220-240 V~, 50-60 Hz 

Toide 36 W 

UV lainepikkus 365 nm 

UV lambid (4 tk) 9 W, G23 

Mõõtmed umbes: 25 x 22 x 11 cm 

Kaal u. 1 kg 

Tooteartikkel: 85470  

EAN number 4015588854705 

 

Garantii ja parandamine 
Pöörduge garantiinõudega tarnija või tarnija poolt volitatud remondiettevõtte poole. Kui saadate 

seadme garantiiremonti, lisage koopia ostudokumendist ja täpsustage defekti olemus. 
Medisana toodete garantiiperiood on kolm aastat alates ostukuupäevast. Ostukuupäev tuleb 

tõendada ostudokumendiga. 

Garantiiperioodil kõrvaldatakse materjali- või tootmisdefektid tasuta. Garantiiaegne parandustöö ei 

pikenda garantiiperioodi seadmele ega selle võimalikele uutele osadele. 

Garantii alla ei kuulu: 

a. Kahjustused, mis tekivad ebaõigest kasutamisest ja / või juhendi nõuete eiramisest. 

b. Kahjustused, mis tulenevad kliendi enda või volitamata isikute poolt teostatud omakäelistest 

parandustöödest / seadme lõhkumisest. 

c. Kahjustused, mis tekivad transpordil tootjalt kasutajani või transpordil remondiettevõttesse. 
d. Kasutamisel kuluvad osad. 

Välistatud on vastutus otseste või kaudsete kahjustuste eest, mis seadmest võivad tuleneda, isegi kui 

seadme kahjustused on garantiinõudena arvestatavad. 


