
 

 

 

TSELLULIIDIMASSAAŽI APARAAT AC850 (88540) KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

 

1  Reguleeritav käesang 

2  3x2 pöörlevat massaažirulli 

3  Vooluadaptri pistikupesa 

4  Liuglüliti: 

0 = välja lülitatud 

1 = madal kiirus 

2 = suur kiirus 

 

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

omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

 

Ohutust puudutav info. 

• Kasutage seadet vaid juhendis osutatud otstarbel ja juhiste kohaselt. Seade pole mitte mingil 

juhul ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil. 

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

tüübisildil toodud omadustele vastavad.  

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

• 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. 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. 

 

HOIATUS 

Massaažiseadme kasutamine on keelatud järgnevalt loetletud isikutel ja juhtudel: 

• lastel 

• loomadel 

• rasedatel 

• pea- ja kõripiirkonnal 

• seadet ei või kasutada mistahes kehaosadel, kus esineb paistetust, põletust, põletikke, 

kooruvat nahka, haavu või muud tundlikku kudet. 

• isikud, kel on südamestimulaator, kunstliigeseid või elektroonilisi implantaate, peaks kindlasti 

pidama nõu arstiga enne massaažiseadme kasutamist. 

• seadet ei tohi kasutada ka siis, kui ollakse manustanud reaktsiooniaega vähendavaid aineid 

(valuvaigistid, alkohol). 

• seadet ei tohiks kasutada isik, kes kannatab ühe või rohkema järgnevalt loetletud 

haigusseisundi all: vereringehäired, veenilaiendid, lahtised haavad, muljutused, nahahaavad, 

veenipõletik, tromboos. 

 

• Pidage meeles, et tegu on elektriseadmega. 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. 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 / adaptriga; samuti mitte siis kui seade 

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

• Kahjustunud seadme parandamiseks ja/ või voolujuhtme väljavahetamiseks pöörduge 

seadme edasimüüja või 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. Hoidke juhet pöörlevate massaažirullide vahele jäämast. 

• Massaažiseadme jätkuv kasutamine ei tohiks ületada 15 minutit korraga. Seejärel tuleb 

seade vähemalt pooleks tunniks välja lülitada ja lasta jahtuda. Kui seade üle kuumeneb, siis 

rakendub seadme ülekuumenemiskaitse. Laske seadmel jahtuda vähemalt 30 minutit enne 

uut kasutamist.  

• 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 massaažiotsikut vahetada / puhastamiseks eemaldada. 

 

 

 

 



 

 

Oluline tervist puudutav info. 

Pöörduge enne seadme kasutamist perearsti poole, kui teil on suhkurtõbi või muid haigusi.  

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.  

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

 

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: 

• AC 850 põhiseade 

• Vooluadapter 

• Kasutusjuhend 

 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. 

Hoidke seadet ja seadme pakendit eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

 

Tselluliidimassaaži aparaat AC 850 

Tselluliit, mis väljendub naha ebaühtlase struktuurina, on põhjustatud nahaaluse rasvkoe 

ebaühtlasest jaotumisest, sidekoe survest ja halvast verevarustusest. Mingit võluravi tselluliidi vastu 

ei eksisteeri. Kehaline aktiivsus, sport, tasakaalustatud toidusedel ja massaaž soodustavad paremat 

vereringet ning põhjustavad rasvaladestuste taandumist. Need abivahendid soodustavad 

ainevahetust, ergutavad lümfiringet ning avaldavad sidekudedele positiivset mõju. Tselluliidimassaaž 

aitab tuharate, reite, õlavarte ja puusade peale kogunenud tselluliidi vastu, stimuleerides nende 

piirkondade vereringet. Massaažil on soodustav mõju vereringele ja ainevahetusele. Regulaarse ja 

pikemaajalise tselluliidimassaaži tulemusel saavutatakse naha ühtlasem struktuur. 

 

Seadme kasutamine 

Ühendage seadme voolujuhe seinakontakti ja adaptripistik seadme pistikupessa. 

Hoidke seadet kehaosal, mida soovite masseerida. Veenduge, et kasutaja sõrmed ega seadme 

voolujuhe ei jääks seadme pöörlevate osade vahele. Mistahes valu või ebameeldiva tunde korral 

seadme kasutamisel - vähendage nahale avaldatavat survet, proovige seadet muul kehaosal või 

katkestage kasutamine. 

Kasutage liuglülitit seadme käivitamiseks. Kasutades kiirust 1, pöörlevad rullikud aeglaselt. Kiirus 2 

tõstab pöörlemiskiiruse maksimumini. Kui lüliti on asendis 0, on seade välja lülitatud. 

Massaažiseadme jätkuv kasutamine ei tohiks ületada 15 minutit korraga. Kui kasutate seadet liiga 

kaua, võib tulemuseks olla lihaste ülestimuleerimine ja pingestumine. 

 

Puhastamine ja hooldus. 

Eemaldage seadme toitejuhe seinakontaktist. Ärge puhastage seadet kangete kemikaalide ega 

tugeva harjaga.  

Massaažirulle on võimalik eemaldada kergelt tõmmates. Peske neid voolava vee all 

nõudepesuainega. Kuivatage rullid ja pange tagasi seadme külge. 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 rullid ja seadme pind on 

kuivad. Hoidke seadet kuivas kohas toatemperatuuril. 

 



 

 

 

 

Keskkonnakaitse 

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. 

Nimi ja mudel: Medisana tselluliidimassaaži aparaat AC 850 

Toide: Vooluadapter: YJS 020D -1201200G 

sisendvool: 100-240 V~ ; 50-60Hz ; 500 mA, väljundvool: 12,0 V = ; 1200 mA 

Mõõtmed u. 130 x 110 x 85 mm (S x L x K) 

Kaal u. 220 g (ilma adaptrita) 

Tooteartikkel: : 88540 EAN number : 40 15588 88540 2 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 

 

Garantii ja parandamine 

Pöörduge garantiinõudega tarnija või tarnija poolt volitatud remondiettevõtte poole. 

Kui saadate seadme garantiisse, lisage koopia ostudokumendist ja täpsustage defekti olemus. 

Kehtivad on järgnevad garantiitingimused: 

1. Medisana toodete garantiiperiood on kolm aastat alates ostukuupäevast. Ostukuupäev tuleb 

tõendada ostudokumendiga. 

2. Garantiiperioodil kõrvaldatakse materjali- või tootmisdefektid tasuta. 

3. Garantiiaegne parandustöö ei pikenda garantiiperioodi seadmele ega selle võimalikele uutele 

osadele. 

4. 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. Kasutades kuluvad osad. 

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

kui seadme kahjustused on garantiinõudena arvestatavad. 

 

  



 

 

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: 

 
 
 

 


