
 

 

 MASSAAŽI-JALAVANN MEDISANA 

 FS885 (88378) KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

1 Temperatuurivaliku nupp 20- 23- 26- 29- 32- 35- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48°C 

2 Ekraan (temperatuuri / taimeri / jääkaja kuvamine) 

3 Sisse-/ väljalülitusnupp 

4 Taimer (seadistustega) 20- 30- 40- 50- 60 min 

5 Start/stopp-nupp õhumullide, vibratsiooni ja punase valguse jaoks. 

6 Maksimaalse täitmise märgistus 

7 Äravõetav massaažirull 

8 Õhudüüsid 

9 Punane valgustus  

10 Soojenduselement 

11 Vibreerivad massaažinupukesed 

12 Keskmine rullikomplekt 

 

 



 

 

Hea klient, 

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

omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

 

OHUTUS 

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

tüübisildil toodud omadustele vastavad. 

• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 

• Kui vesi peaks tungima seadme korpuse sisemusse, tuleb pistik koheselt eemaldada 

vooluvõrgust. 

• Seadet ei tohi kasutada, kui seadme juhe või pistik on kahjustatud. Hoidke juhet kuumade 

pindade eest. 

• Seadme veekaussi tohib täita vaid veega ja lisada vaid vanniõli. Mitte kasutada muid 

vedelikke! 

• Ärge ühendage seadet vooluvõrku ega eemaldage vooluvõrgust sel hetkel, kui teie jalad on 

parajasti vees. 

• Pärast kasutamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast. 

• Ärge tõuske jalavannis püsti, kuna seade ei ole ette nähtud taluma keharaskuse avaldatavat 

koormust. 

• Seade peab paiknema tasasel ja kindlal alusel (põrandal), kohas kus see ei kuku ümber. 

• Puudutage seadme pistikut ainult kuivade kätega. 

• Seadet ei tohi tirida juhtmest ega kanda juhetpidi. 

• Kindlustage, et toitejuhe ei asuks jalavanni all. 

• 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. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

• Lapsed ei tohi ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada. 

• Seadet ei tohi jätta sisselülitatuna ilma järelvalveta.  

• Seadet tuleb kasutada vaid ettenähtud kasutusotstarbel, vastavalt juhendile. 

• Seadet tuleb kasutada vaid veega täidetuna (maht umbes 6 L). 

• Vett ei tohi kallata anumasse rohkem kui märgistuseni MAX.  

• Ärge kasutage seadet välitingimustes. 

• Seadet ei tohi kasutada niisketes ruumides; näiteks vannitoas, duši / basseini / muude 

lahtiste veeanumate ja -mahutite läheduses.  

• Seadme põhja all asuvaid tuulutusavasid kinni katta ei tohi.  

• Kui seadme töös esineb mistahes häire, ärge proovige seadet ise parandada. Ärge kasutage 

rikkis seadet. Seadet tuleb lasta parandada vaid tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  

• Kui seadmest lekib vett, ei tohi seadet enam mingil juhul kasutada. Elektrilöögi oht!  

• Kui seadme kasutamise ja kasutaja terviseseisundi osas tekib mistahes küsimusi, tuleb 

pöörduda nõu saamiseks arsti poole.  

• Enne seadme kasutamist tuleb nõu küsida arstilt, kui kasutaja kannatab jalgade ebaselge 

põhjusega valu või tursete all või on vigastanud lihast.  

• Lõpetage seadme kasutamine, kui selle käigus kogete valu või tekivad seadme kasutamise 

järgselt tursed.  



 

 

• Soovitame kindlasti küsida nõu arstilt, kui kasutaja on rase, põeb diabeeti või veenilaiendeid, 

kannatab kuumustundlikkuse / -tundetuse all; kui kasutajal esineb mistahes turseid, 

põletikke, nahaärritust või -haavu. 

• Vähese kuumustundlikkusega inimesed peavad seadet kasutama ettevaatusega.  

• Ärge kasutage seadet magavana ega siis, kui tunnete end uimasena. 

 

ÜLDIST 

Täname, et olete ostnud selle toote! 

Olete soetanud kvaliteetse seadme, mis teenib teid pikki aastaid, kui kasutate ja hooldate seadet 

vastavalt juhendile. 

Palun lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt. 

 

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: 

Medisana jalavann FS885 

Kasutusjuhend 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. 

 

JALAHOOLDUS KOOS MÕNUSA JALAVANNIGA. 

Hästihooldatud jalad pole mitte ainuüksi kaunid vaadata, need on ka märgiks tervisest. Ainult mõni 

lisaminut tähelepanu oma stressis ja väsinud jalgadele iga päev annab hea enesetunde. 

Pediküüri alustatakse lõõgastava jalavanniga. Medisana FS885 võimaldab jalgadele suurepärast 

lõõgastust. Seade pakub tugevat massaaži, intensiivset mõjutust taldade refleksipiirkondadele, 

samuti soojendust. Õhumullid ning vibratsioon aktiveeritakse massaaži sisselülitamisel. Protsessi 

käigus põleb ka punane valgus. 

 

MASSAAŽ. 

Seadme põhjal asuvad masseerivad nupukesed, õhudüüsid, eemaldatavad massaažirullid ja keskmine 

rullidekomplekt. Vajutades start/stopp- nupule aktiveeritakse massaažifunktsioon (õhumullid, 

vibratsioon, punane valgus). Jalamassaaž parandab kudede verevarustust ja stimuleeritakse vere- ja 

lümfiringet. Pinges lihased ja valusad liigesed saavad leevendust. Rakkude ainevahetus paraneb. 

 

SOOJUS JA PUNANE VALGUS. 

Jalavann säilitab vee temperatuuri, mis on kasutaja poolt seadistatud, püsival tasemel. Soovitud 

temperatuuri seadistamiseks vajutage nupule. Punane valgustus süttib, kui lülitate 

massaažifunktsiooni sisse ja kustub, kui lülitate selle välja. Punane valgus mõjub vereringele 

soodustavalt. Kiirgus läbib jalataldu ja tekitab meeldiva soojustunde. 

 

VEEGA TÄITMINE 

Enne veega täitmist tuleb veenduda, et seade ei oleks ühendatud vooluvõrguga! Asetage seade 

kindlale aluspinnale põrandal ja täitke veega, alles seejärel ühendage seadme pistik pistikupessa. 

Seadmesse mahub kuni 6 liitrit vett. Maksimaalne täitmise märgistus asub seadme sisemuses. 

Kasutada võib nii külma kui sooja vett, koos või ilma vannilisanditeta, vastavalt soovile. 

Jalavanni tuleb kasutada kindlal põrandal, mis ei karda märjakssaamist.  

NB! Ärge kasutage jalavannivees vahutavaid vannilisandeid ega vannisoola. 



 

 

FUNKTSIOONIDE VALIK. 

ON/OFF. Peale vooluvõrku ühendamist vajutage nupule 3 et seade sisse lülitada. Ekraanil kuvatakse 

vee algustemperatuur. Nupu 3 teistkordsel vajutamisel lülitub seade välja. 

 

TEMPERATUUR. Jalavannil on uuenduslik soojendusfunktsioon. See võimaldab vee temperatuuri 

säilitada ühtlasena terve kasutamise aja või isegi soojendada. Sisselülitamisel kuvatakse ekraanil vee 

algustemperatuur. Temperatuurinupu igakordsel vajutusel tõuseb vee temperatuur 3 °C kaupa, kuni 

39 °C-ni. Nupu igakordsel vajutusel vahemikus 39 ... 48°C tõuseb vee temperatuur 1 °C kaupa. Kui 

seade on sisse lülitatud, kuvatakse jalavannis asuva vee temperatuuri kogu aeg ekraanil. 

 

TAIMER. Jalavanni sisseehitatud taimer võimaldab seadme järjestikust töötamist 20 minutit 

ühekorraga. Nupu 4 vajutusega saate kasutamise aega 10 minuti kaupa lisada kuni 60 minutini. Enne 

kasutamist uuel kasutuskorral tuleb lasta seadmel jahtuda täielikult. 

 

ÕHUMULLID / VIBRATSIOON / PUNANE VALGUS 

Seade on varustatud õhumullide, vibratsiooni ja punase valgusega. Nupu 5 vajutusega saab neid 

funktsioone sisse lülitada. Nupu teistkordse vajutusega saab välja lülitada õhumullid. 

Kui kasutaja on tundlik kuumusele, kannatab südameveresoonkonna probleemide, tursete, põletike, 

nahaärrituste või -haavade all, tuleb enne seadme kasutamist küsida nõu arstilt. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Kallake vesi seadmest välja 

ühe kaudu tagumistest nurkadest ning puhastage seestpoolt lapiga pärast jahtumist. Ärge kasutage 

seadme puhastamiseks kangeid puhastusaineid, nagu näiteks küürimispulbrid või muud pesuained. 

See võib kahjustada seadme pinda.  

Hoidke seadet kuivas kohas toatemperatuuril. 

 

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 jalavann FS885 

Toide: 230 V~ / 50 Hz 

Võimsus u.: 390 W 

Mõõtmed (S x L x K): 45,9 x 38,6 x 24,3 cm 

Kaal u. 2.9 kg 

Tooteartikkel: : 88378 

EAN number: 40 15588 88378 1 

 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma 

sellekohase etteteatamiseta. 


