
MASSAAZIAPARAAT MEDISANA HM885 (88297) KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

 

1 Masseerimisotsik ja infrapunasoojendi 

2 Lüliti 

- ON ( massaaž) 

- + infrapunasoojendus 

- OFF -VÄLJA LÜLITATUD 

3 Toitejuhe pistikuga 

 

Soovitatud massaažipiirkonnad: 

 

4 Käed 

5 Selg 

6 Jalad 

7 Reied 

8 Õlad 

 

 



Tähtsad ohutusjuhised 

• Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed 

on vastavuses seadme tüübisildil toodud andmetele voolutugevuse kohta.  

• Hoidke seadme juhet ja seadet vigastuste, kuumuse, niiskuse ja vedelike eest.  

• Ärge puudutage seadet ega pistikut kui teie käed on kasvõi veidi niisked või kui seisate vees. 

• Kui seade satub vette või muusse vedelikku, ärge võtke seda sealt kohe välja. Esmalt 

veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud, seejärel võtke seade veest välja. 

• Ärge jätke seadet vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta. Eemaldage pistik pistikupesast 

kohe peale seadme kasutamist. Ärge tirige juhtmest, vaid hoidke kinni pistikust. 

• 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, juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 

kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei 

tohi seadmega mängida.  

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

seadet kasutades ettevaatlikud.  

• Massaažiseadmega tehtav massaaž ei asenda arstide või füsioterapeutide poolt antavat ravi. 

• Ärge kasutage seadet, kui olete rase.  

• Isikud, kel on südamestimulaator, kunstliiges või elektroonilisi implantaate, peaks kindlasti 

pidama nõu arstiga enne massaažiseadme kasutamist.  

• Seadet ei tohiks kasutada, kui kannatate ühe või mitme järgneva haigusseisundi või trauma 

all: vereringehäired, veenilaiendid, lahtised haavad, muljumishaavad (sinikad), tursed, 

põletused, lõhenenud nahk, nahaärritused, haavandunud põletikud, flebiit või tromboos. 

• Ärge kasutage massaažiseadet kehaosadel, mis on tuimad või tundetud kuumusele, survele 

või valule - seadet võib neil kehaosadel kasutada vaid pärast arstiga konsulteerimist.  

• Ärge kasutage seadet kõhul ega säärtel kui tunnete seletamatut kõhuvalu või valu 

sääremarjadel.  

• Kui seadme kasutamisest tekib mistahes valu või leiate massaaži olevat ebameeldiva, 

lõpetage seadme kasutamine kohe ja rääkige arstiga. 

• Kontrollige seadet ja selle voolujuhet korrasoleku suhtes hoolikalt, enne kasutamist. Seadet 

ei tohi mingil juhul kasutada, kui see on kasvõi veidi katki.  

• Ärge kasutage seadet, kui sellel on silmnähtav vigastus, kui seade ei tööta korralikult või on 

pillatud maha / vette või vedelikku.  

• Kahjustunud seadme parandamiseks ja/ või voolujuhtme väljavahetamiseks pöörduge 

seadme edasimüüja või tootja poolt volitatud remondiettevõtte poole.  

• Rikkis seadme kasutamine ja omakäeline / volitamata parandamine on ohtlik.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult isiklikuks otstarbeks, mitte ärieesmärgil.  

• Kasutage massaažiseadet vaid kasutusjuhendis osutatud eesmärgil. Garantii muutub 

kehtetuks, kui seadet on väärkasutatud.  

• Kasutades infrapunasoojenduse funktsiooni ärge hoidke massaažiotsikut kehal samas kohas 

liiga kaua (maksimaalselt 1 minut), vastasel juhul võib tekkida nahaärritus või 

kõrvetussümptomeid.  

• Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Seadet ei tohi kasutada välitingimustes.  

• Oluline on, et seadet ei hoita ega säilitata kohas, kust see võiks kukkuda vette või vedelikesse 

(näiteks vannide või dušialuste ligiduses).  

• Ärge kasutage seadet ajal, kui olete vannis või duši all.  

• Ärge kasutage seadet tekkide või patjade all. Ülekuumenemisoht!  



• Seadet ei tohi töötavana kinni katta. Ülekuumenemine võib tekitada põletushaavu, 

põhjustada elektrilöögi.  

• Ärge jääge seadet enda peal kasutades magama.  

• Ärge kasutage seadet otse peapiirkonnas, liigestel, kõri eesmisel küljel, unearteri lähedal, 

genitaalide ega neerude piirkonnas.  

• Ärge kasutage seadet üle 15 minuti korraga, laske seadmel jahtuda umbes 20 minutit enne 

uut kasutamiskorda.  

• On parem kui seadet vahetult enne magamaminekut ei kasutata – massaažil on stimuleeriv 

mõju ning see võib uinumist takistada. 

 

Puhastamine ja hooldus  

Kasutaja ei tohi seadmele teostada mingeid parandus- ega hooldustöid peale puhastamise. 

Omakäelised /volitamata parandustööd tühistavad garantii. Vältimaks vigastusohtu ärge parandage 

seadet ise. Võtke ühendust seadme edasimüüja või tootja poolt volitatud remondiettevõttega. Enne 

seadme puhastamist lülitage seade välja, eemaldage vooluvõrgust ja laske jahtuda. Kunagi ärge 

kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Puhastage seadet pehme ja kergelt niisutatud lapiga, 

kuivatage hoolikalt. Ärge kasutage mingeid kangeid kemikaale ega abrasiivaineid seadme 

puhastamisel. Seadet tuleb säilitada puhtas ja kuivas kohas, ideaaljuhul seadme enda 

originaalpakendis. 

 

Karbi sisu 

Kontrollige, et kaasas oleks kõik allpool loetletu. Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes 

kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid pöörduge seadme edasimüüja poole. 

 

1 MEDISANA massaažiaparaat HM 855 

1 juhend 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. 

 

 

Toimimispõhimõte 

Seadme töötamisel ostsilleerib massaažiotsik kõrgsageduslikult. Samuti on seadmel 

infrapunasoojenduse funktsioon, seda saab koos massaažiga samaaegselt kasutada. Soojendamine 

suurendab massaaži mõju. Massaažipea soojeneb üles, kuid ei muutu tegelikkuses kuumaks. 

Tulemuseks on tõhus ja lõõgastav teraapia. 

 

Kasutamine 

Ühendage seade 230V vooluvõrku. Vajutage nupule seadme sisselülitamiseks. Massaažiotsik hakkab 

vibreerima. Suunake seadme otsik masseeritavale kehaosale. Ärge avaldage survet: asetage otsik 

lihtsalt vastu keha. Massaažiga samaaegselt kasutatav infrapunasoojendus parandab massaaži 

tõhusust. Ärge keskenduge ühele piirkonnale liiga kaua (maksimaalselt 1 minut). Vahetage otsiku 

asukohta sageli. Infrapunasoojendust saab sisse lülitada, kui vajutate seadme nuppu teistkordselt - 

siis näete massaažiotsikus süttimas punast valgustust.  

Massaaži suunda valides saate mõjutada massaaži tulemust: liigutused südame suunas rahustavad, 

aga südamest eemale ergutavad.  

Sessioon ei tohiks kesta üle 10-15 minuti. Kasutage seadet regulaarselt – nii on massaaži toime kõige 

tõhusam. Nupu kolmanda vajutuse järel lülitub seade välja. Massaažiseansi järel lülitage seade välja, 

eemaldage vooluvõrgust ja jätke jahtuma. 

 



Seadme käitlemine 

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 

Nimetus ja mudel: MEDISANA massaažiaparaat HM855 

Toide: 230 V~ 50 Hz  

Võimsus u.: 15 W 

Töötamisaeg: 15 minutit  

Säilitada kuivas kohas eemal soojusallikatest. 

Mõõtmed umbes 28 x 6 x 7 cm  

Kaal u. 0,3 kg 

Artikli nr. 88297 

 

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: 

 
 
 


