
 

 

JALAMASSAAŽI PADI 

 FM 883 (88396) 

 KASUTUSJUHEND 

 

SEADME OSAD 

 

1. Vasak- ja parempoolne massaažiala 
2. Režiimi valiknupp märgutulega 0 (OFF) 

- 1 (sinine tuluke: massaaž) – 2 ( 
punane tuluke: massaaž koos 
soojendusega) 

3. Kandesang 
4. Juhtmekerimiskoht 
5. Reguleeritava kõrgusega jalad 

6. Sisse-/ väljalülitusnupp 

 

 

 



 

 

OHUTUSJUHISED 

Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage juhend edaspidiseks. Kui seade 
vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

 Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu omadused on seadme 
tüübisildil toodud omadustele vastavad.  

 Ühendage seadme pistik elektrikontakti ainult siis, kui seadme lüliti on välja lülitatud asendis. 

 Hoidke toitejuhet ja seadet kaugemal kuumusest, kuumadest pindadest, niiskusest ja 
vedelikest.  

 Ärge puudutage seadet ega pistikut, kui teie jalad on vees. Kasutage seadet alati kuivade käte 
ja jalgadega. 

 Seadme komponendid, mis on voolu all, ei tohi märjaks saada.  

 Ärge haarake seadme järele, kui see satub vette. Esmalt veenduge, et seade pole ühendatud 
vooluvõrku.  

 Seade tuleb vooluvõrku ühendada selliselt, et pistik oleks alati kiirelt ligipääsetav.  

 Lülitage seade pärast kasutamist välja ON/OFF lülitist ning eemaldage seade 
elektrikontaktist.  

 Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust eemaldage pistik pistikupesast. Ärge tirige juhtmest! 

 Seadet ei tohi kanda ega tirida juhetpidi. Kui juhe kahjustub, ei tohi seadme kasutamist 
jätkata.  

 Kahjustunud seadme parandamiseks ja/ või voolujuhtme väljavahetamiseks pöörduge 
seadme edasimüüja või tootja poolt volitatud remondiettevõtte poole.  

 Paigutage juhe selliselt, et sellesse poleks võimalik takerduda.  

 Juhet ei tohi järsu nurga alla kokku murda ega millegi vahele jätta.  

 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. Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi. 

 Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalve ega juhendamiseta puhastada.  

 Ärge kasutage seda seadet asendusena arstiabile. Kroonilisi kaebusi ja sümptomeid ei tohi 
eirata.  

 Ärge kasutage seadet üldse või pöörduge esmalt konsultatsiooniks arsti poole, kui: 
- Olete rase 
- Teil on paigaldatud südamestimulaator, kunstliigeseid või elektroonilisi implantaate, 
- Kannatate ühe või rohkema all järgnevalt loetletud haigusseisunditest või kaebustest: 
vereringehäired, veenilaiendid, lahtised haavad, muljutused, nahahaavad, veenipõletik.  

 Ärge kasutage seadet oma silmade ümbruses ega muudes tundlikes kohtades.  

 Kui seadme kasutamisel tekib mistahes valu või ebamugavustunne, lõpetage seadme 
kasutamine viivitamatult ja pöörduge arsti poole.  

 Ettevaatust seadme soojendusfunktsiooniga! Seade kuumeneb soojendusfunktsiooni ajal. 

 Seade ei sobi kasutamiseks väikelastel, hapra tervisega isikutel või kuumustundetuse all 
kannatavail isikuil.  

 Enne massaažiseadme kasutamist tuleb pöörduda arsti poole mistahes teadmata põhjusega 
valu, poolelioleva ravikuuri või raviseadme kasutamise korral.  

 Enne iga kasutamist kontrollige seadet kahjustuste suhtes. Ärge mingil juhul võtke kasutusele 
seadet, millel on mingi kahjustus.  

 Seadet ei tohi kasutada, kui seadmel või selle toitejuhtmel on kahjustusi, kui seade ei tööta 
või on saanud märjaks / niiskeks.  

 Rikkis seadme kasutamine ja omakäeline / volitamata parandamine on ohtlik. 

 Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks raviotstarbel ega ärieesmärgil. Terviseprobleemide 
korral küsige enne seadme kasutamist nõu oma arstilt.  



 

 

 Seadet tohib kasutada vaid siseruumides.  

 Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (vannituba, duširuum) ega vannis/duši all 
viibimise ajal. 

 Seadet tuleb kasutada vaid selle ettenähtud kasutusotstarbel, vastavalt juhendile. Mistahes 
muul eesmärgil kasutamine tühistab garantii. Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis ette 
nähtud otstarbel.  

 Seade ei ole ette nähtud taluma kogu keharaskuse koormust. Ärge kasutage seadet 
magavana või kui lebate ja on oht uinuda. 

 Ärge kasutage seadet enne magamaheitmist. Massaažil on ergutav mõju. 

 Ärge kasutage seadet autojuhtimise ega masinatega töötamise ajal. 

 Maksimaalne kasutuskorra kestvus on 15 minutit. Sellest pikem kasutamine vähendab 
seadme eluiga. Pikk järjestikune kasutamine tekitab seadme ülekuumenemist.  

 Pärast 15 minuti pikkust kasutamist ühtejärge tuleks seade 15 minutiks välja lülitada enne 
uut kasutamiskorda.  

 Seade ei tohi asuda ahjude, küttekehade ega muude kuumust kiirgavate seadmete ligiduses. 

 Ärge jätke seadet vooluvõrku ilma järelvalveta. 

 Seadet ei tohi millegi teravaga torgata.  

 Sisselülitatud seadet ei tohi millegagi kinni katta. Ärge kasutage seadet teki või padja all. See 
võib kaasa tuua tuleohu, elektrilöögi ja vigastuste ohu. 

 Seade on hooldusvaba.  

 Kui seadme töös esineb häireid, kontrollige kas toitejuhe on õigesti ühendatud.  

 Kasutaja võib seadet ainult puhastada. Kui seadme töö häirub, ei tohi seadet ise parandada, 
kuna garantii omakäelise remondi puhul tühistub automaatselt. Pöörduge abi saamiseks 
seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.  

 Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Kui seade juhtub märjaks saama, tuleb 
pistik koheselt eemaldada vooluvõrgust. 

 
Karbis olevad osad 

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 komplekti kuuluvad järgnevad osad: 

1 MEDISANA FM 883 
1 kasutusjuhend 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. Pöörduge seadme edasimüüja poole, kui midagi 

on puudu või katki. 

 

SHIATSU MASSAAZIST 

Shiatsu on üks massaažiliikidest ja lümfimassaaži ning refleksoloogia kõrval üks tähtsamaid tehnikaid. 
See füsioteraapia liik on välja töötatud Jaapanis, aga selle juured ulatuvad Hiina traditsioonilisse 
meditsiini. Shiatsu stimuleerib kudede verevoolu ja annab neile uut elujõudu. Massaaži eesmärk on 
leevendada pingeid ja optimeerida verevoolu kudedes, seeläbi parandades enesetunnet. 
Iga massaaži saab kombineerida soojendusfunktsiooniga. See soodustab lõõgastumist, parandab 
vereringet ja avaldab lihastele rahustavat toimet. 
 

HOIATUS! Töötamisaega 15 minutit järjest ei tohi ületada. 

 

SEADME KÕRGUSE REGULEERIMINE 

Enne kõrguse reguleerimist lülitage seade välja ning eemaldage pistik elektrikontaktist. Kõrgust saab 
reguleerida vastavalt enda eelistusele kahe reguleeritava jalakese abil seadme alaküljel. Reguleeritav 
jalake peaks igasse seadistatavasse asendisse klõpsatades fikseeruma. 
 

 



 

 

JALAMASSAAŽ 

Asetage jalamassaaži aparaat põrandale, mugava istme ette ning ühendage seadme pistik 
elektrikontakti. 
Lülitage seade sisse ON / OFF nupust. Istuge mugavasti toolile. Vajutage režiimivaliku nuppu, et 
valida massaažiliik. Märgutuli süttib sinisena ning pöörlevad massaažipead hakkavad aeglaselt 
liikuma. Asetage jalatallad ettevaatlikult massaažialadele. Vajutage režiimivaliku nuppu uuesti, et 
aktiveerida soojendusfunktsioon (märgutuli süttib punasena) ning pöörlevad massaažipead liiguvad 
kiiremas tempos. Massaažipeades süttib punane valgustus. Soojus kiirgub massaažipeade kaudu 
välja.  
Vajutage režiiminuppu kolmandat korda, et seadme töö peatada (massaaž ja soojuse eraldamine 
peatuvad). Vajutage sisse / väljalülitusnuppu ning eemaldage seade elektrikontaktist. 
 

SELJAMASSAAŽ 

Seade ei ole ette nähtud taluma kogu keharaskuse koormust. 

Ülaseljamassaaž: 
Keerake reguleeritavaid jalgu seadme all vastupäeva, kuni tunnete vastupanu. Nüüd saab seadet 
riputada istme seljatoele. Kõrge seljatoega tooli puhul (kontoritoolid) on see kõige mugavam. 
Alaseljamassaaž: 
Paigutage massaažiseade vertikaalselt tooli seljatoele, nii et seade asetseb seljatoe ja alaselja vahel. 
Ühendage seade elektrikontakti, vältige juhtme tirimist. Kasutage režiiminuppu samamoodi, nagu 
eelkirjeldatud. Kasutamise järel vajutage sisse / väljalülitusnuppu ning eemaldage seade 
elektrikontaktist. 
 

MASSAAŽI KESTVUS 

Massaaži võiks üldiselt teha 10-15 minuti vältel, kaks korda päevas. Jätke seade jahtuma 
kasutuskordade vahel. 
 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne seadme puhastamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada vooluvõrgust. Laske seadmel 
jahtuda. Puhastage seadet vaid kergelt niisutatud käsnaga. Harju, kangeid puhastusaineid, kütust, 
lahusteid ega alkoholi seadme puhastamiseks kasutada ei või. Hõõruge seade kuivaks kuiva lapiga. 
Kunagi ei tohi seadet kasta vette. Vesi ei tohi sattuda seadme sisemusse. Enne uut kasutamist laske 
seadmel korralikult kuivada. 
Juhet ei tohi terava nurga all kokku murda. Juhet kokku rullides tuleb vältida selle kahjustamist. 
Seadet võiks ideaaljuhul säilitada originaalpakendis, puhtas, kuivas kohas. 
 
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. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel MEDISANA FM 883 
Toitepinge 220-240V 50/60 Hz 

Võimsustarve: 50 W 
Kasutustingimused: kuivades ruumides 

Säilitada kuivas kohas eemal soojusallikatest. 
Mõõtmed umbes: 40,5 x 36,5 x 12 cm 

Kaal u. 3.3 kg 
Tooteartikkel: 88396 

EAN kood 4015588883965 

 
Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase etteteatamiseta. 
Käesolev juhendi versioon on leitav aadressil www.medisana.com 


