
 

 

MASSAAŽI-ISTMEKATE 
 MC815 (88916) 

 KASUTUSJUHEND 
SEADME OSAD 

 
1) Massaaži-istmekate 
2) Toitejuhe 
3) 4 pöörlevat massaažipead 
4) 2 vibratsioonimootorit 
5) Sisse-/ väljalülitusnupp 
6) Nupp / LED märgutuli täisseljamassaaži kohta 
7) Nupp / LED märgutuli ülaseljamassaaži kohta 
8) Nupp / LED märgutuli alaseljamassaaži kohta 
9) Nupp /LED märgutuli soojendusfunktsiooni kohta 
10) Nupp / LED märgutuli automaatse väljalülitumise kohta 5/10/15 minuti pärast 
11) Nupp / 3 LED märgutuld vibratsiooni kohta 
12) Demonupp LED märgutulega (esitleb kõiki massaažifunktsioone järjest). 



 

 

 
OHUTUS 

 Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage 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 seade vooluvõrku ainult siis, kui seade on lülitist välja lülitatud.  
 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. 
 Pistikupesa, kuhu seadme pistik ühendatakse, peab olema iga hetk kergesti ligipääsetav. 
 Eemaldage pistik pistikupesast pärast seadme kasutamist. Ärge tirige juhtmest, vaid hoidke 

kinni pistikust. 
 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. Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

 Seadme pind võib soojeneda. Inimesed, kes kannatavad kuumustundetuse all, peaksid olema 
seadet kasutades ettevaatlikud.  

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

 Hoiduge seadet kasutamast või konsulteerige oma raviarstiga enne seadme kasutamist 
järgnevate terviseseisundite korral: rasedus, südamestimulaatori kandmine, kunstliigesed või 
elektroonilised implantaadid või kui kasutajal on järgnevalt loetletud haigusi või kaebusi: 
vereringehäired, veenilaiendid, lahtised haavad, muljutused, nahahaavad, veenipõletik.  

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

 Enne kasutamist veenduge hoolikalt, et seade ja selle juhe ja pult on kahjustusteta.  
 Ärge mingil juhul võtke kasutusele seadet, millel on mingi kahjustus. Kui leiate mingi 

silmnähtava vea seadmel või juhtmel - samuti kui seade ei tööta, on kukkunud maha või 
saanud märjaks - ärge kasutage seadet.  

 Rikkis seadme kasutamine ja omakäeline / volitamata parandamine on ohtlik.  
 Seadet tuleb kasutada vaid selle ettenähtud kasutusotstarbel, vastavalt juhendile. Seadme 

kasutamine mistahes muul otstarbel tühistab garantii.  
 Ärge jätke seadet vooluvõrku ilma järelvalveta.  
 Seadet ei tohi millegi teravaga torgata.  
 Seade ei tohi asuda ahjude, küttekehade ega muude kuumust kiirgavate seadmete ligiduses. 
 Seadmel ei tohi seista. Kasutage seadet vaid istuvas asendis. Ärge pange seda töötama 

horisontaalasendis, nt põrandale või lauale.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises ega ole sobiv kasutamiseks 

äriettevõttes ega meditsiiniasutustes.  
 Terviseprobleemide korral küsige enne seadme kasutamist nõu oma arstilt.  
 Kasutage seadet vaid siseruumides.  
 Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (vannituba, duširuum).  



 

 

 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.  

 Ärge peske seadet! Ärge puhastage seadet keemiliselt! 
 
HEA KLIENT, 
Täname, et olete ostnud selle toote! Olete Medisana kvaliteetse massaažiseadme omanik. Seade on 
valmistatud selja ning reite ülapiirkonna masseerimiseks. Soovitame hoolikalt lugeda läbi järgnev info 
ja kanda toote eest hoolt, et saada selle omadustest maksimaalset kasu pikkadeks aastateks. 
Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate kahjustusteta 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 Shiatsu massaaži istmekate koos puldiga 
1 kasutusjuhend 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. Mistahes 
defekti või transpordivigastuse leidmisel võtke ühendust seadme edasimüüjaga. 
 
SHIATSU MASSAAŽIST 
Shiatsu on massaažiliik, mida tehakse, avaldades kudedele sõrmede abil survet ning see on üks 
olulisimaid massaažitehnikaid lümfimassaazi ja refleksoloogia kõrval. See füsioteraapia liik töötati 
välja Jaapanis, kuid selle juured ulatuvad Hiina traditsioonilisse meditsiini. Shiatsu stimuleerib kudede 
verevoolu ja annab neile uut elujõudu. 
Medisana shiatsumassaaži istmekate MC 815 on varustatud 4 pöörleva massaažipeaga, et pakkuda 
massaaži kolmel režiimil: ülaselg, alaselg ja terve selg. Seadmel on 3-astmeline vibratsioonifunktsioon 
ning massaažipeadesse on ehitatud punase valgusega soojendus. Tulemuseks on tõhus ja lõõgastav 
seljamassaaž. Funktsioone saab mugavalt kombineerida ja kohandada käepärase puldi abil. 
 
ALUSTAMINE 
Paigutage seade kõrge seljatoega toolile või tugitoolile ja kinnitage seadme taga olevate kinnitustega 
tooli külge. Ühendage seinakontakti toitejuhtme pistik. Kindlustage, et saate seadme igal hetkel 
vooluvõrgust eemaldada, kui vaja.  
Istuge toolikattele ja alustage funktsioonidega tutvumist.  MC 815 shiatsumassaaži istmekattel on 
kolm protseduuriliiki: shiatsu massaaž, vibratsioonmassaaž ja soojendus. Soojendust saab kasutada 
vaid seljamassaažiga koos. Selle ajal võib aktiveerida ka vibratsiooni. Ärge kasutage seadet ühtejärge 
kauem kui 15 minutit. Olenevalt taimeri seadistusest lülitub seade automaatselt u. 15 minuti pärast 
välja. Võimaldage seadmel jahtuda enne uut kasutamist.  
Puldi nuppudega saab istmekatte funktsioone juhtida. Vajutage sisse-/väljalülitusnupule, seade 
lülitub sisse ja LED märgutuli jääb põlema.  

 Kui vajutatakse nuppu 7 (ülaseljamassaaž), süttib märgutuli nupu kõrval ja massaažipead 3 
liiguvad algasendist seljatoe alaosas üles õlapiirkonnani, masseerides selga ringliigutustega. 
Kui massaažipead on jõudnud üla-asendisse, siis muutub massaažipeade pöörlemissuund. 
Pead liiguvad seejärel selja keskosani, kus muutub pöörlemissuund uuesti ning pead liiguvad 
jälle üles. Nupu 7 teistkordsel vajutusel lülitub funktsioon välja ning massaažipead jäävad 
sinna, kus nad parajasti asusid.  

 Vajutades nuppu 8 (alaseljamassaaž), süttib nupu kõrval asuv LED märgutuli. Massaažipead 3 
liiguvad üles ja alla selja alaosa piirkonnas, tehes ringjaid liigutusi. Pöörlemissuuna muutus 
toimub siis, kui massaažipead jõuavad selja keskele või alumisse ossa. Nupu 8 teistkordsel 
vajutusel lülitub funktsioon välja ning massaažipead jäävad sinna, kus nad parajasti asusid.  



 

 

 Vajutades nuppu 6, alustavad massaažipead täisseljamassaaži, liikudes ülevalt alla ja tagasi. 
 Shiatsumassaaži saab igal ajahetkel tõhusamaks muuta, lisades vibratsioonifunktsiooni. 

Vibratsioonmassaaž reite ülemises osas on kasutatav ka eraldi, vajutades nuppu 11. Taseme 
märgutuli nupu kohal süttib ja mõlemad vibratsioonmootorid lülituvad sisse. Need alustavad 
kerge massaažiga. Vajutades sama nuppu uuesti, muutub vibreerimise tugevus (keskmine 
tase). Kolmanda vajutusega on vibratsioon intensiivseim. Neljanda vajutusega nupule 11 
lülitub vibratsioon välja ning LED tulukesed kustuvad. 

 Soojendusfunktsiooni saab koos shiatsumassaažiga aktiveerida igal ajahetkel, seejuures saab 
ka vibratsiooni aktiveerida. Nupu 9 vajutusel soojendus aktiveerub, süttib vastav LED 
märgutuli. Soojus kiirgub massaažipeades 3. Sama nupu teistkordse vajutusega saab 
soojendusfunktsiooni lõpetada. LED märgutuli ja punane valgustus massaažipeades kustub.  

 Kui vajutatakse demonuppu 12, hakkab seade automaatselt tutvustama erinevaid 
funktsioone. Järjest süttivad LED märgutuled osutavad massaažipiirkondadele ja -
funktsioonidele. Seade seiskub, kui kõik funktsioonid on läbi käidud.  

 Nupu 10 vajutusel saab valida automaatse väljalülitumise aja (5, 10 või 15 minutit).  
 Välja lülitamine: nupu 5 vajutusel hakkab vastav LED tuli vilkuma ja massaažipead liiguvad 

kõige alumisse paigalseisu positsiooni. Kui need on alla jõudnud, kustub LED märgutuli ära.  
Iga kasutamise järel tuleb seade välja lülitada ja eemaldada vooluvõrgust. 
 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Laske seadmel jahtuda. 
Puhastage seadme pinda vaid pehme lapiga, mida on kergelt niisutatud pesuainelahuses (nt. 
seebilahus). Ärge kasutage kangeid puhastusaineid, lahusteid, kütuseid ega alkoholi seadme 
puhastamiseks. Mingil juhul ei tohi seadet kasta vette ega vedelikesse. Enne uut kasutamist laske 
seadmel korralikult kuivada. Juhet ei tohi terava nurga all kokku murda.  
Seadet võiks ideaaljuhul säilitada originaalpakendis, puhtas, kuivas kohas. 
 
KESKKONNAKAITSE 

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 
MEDISANA shiatsumassaaži istmekate MC 815 
Toitepinge 220-240V 50/60Hz 
Võimsus u.: 24 W 
Automaatne väljalülitumine  5 / 10 / 15 minuti möödudes 
Kasutustingimused: kuivades ruumides 
Säilitada kuivas kohas eemal soojusallikatest. 
Säilitustemperatuur 0 °C … 40 °C 
Mõõtmed umbes: 105 x 45 x 9 cm 
Kaal u. 3.4 kg 
Tooteartikkel: 88916 
EAN kood 40 15588 88916 5 
 
Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 
etteteatamiseta.  
Käesolev juhendi versioon on leitav aadressil www.medisana.com 


