
 

 

 

MASSAAŽI-ISTMEKATE MEDISANA MC810 

(88937) KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

 

1 Toitejuhe pistikuga 

2 Massaažiseade 

3 Mootorite süsteem (6 masseerivat mootorit õlgadele (1), seljale (2), pihale (3/4) ja reitele (5/6)) 

4 Soojendus  

5 Ühenduspistikupesa toitejuhtmele ja adaptrile 

6 Juhtimispult 

7 Valgustusega ekraan 

8 Funktsiooninupp 



 

 

ON/OFF lülitab seadet sisse ja välja,  

Lülitab soojendust sisse ja välja 

Reguleerib massaaži intensiivsust (nõrk / keskmine / tugev) 

MODE nupp valib masseerimisprogrammi vahemikust 1… 9. 

9 Kaugjuhtimispuldi tasku 

10 Autopistiku adaptrijuhe 

 

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. 

• Ühendage seade vooluvõrku ainult siis, kui seade on lülitist välja lülitatud. 

• Kasutage seadme ühendamiseks toiteallikaga vaid seadme enda vooluadaptrit. 

• Hoidke seadet, pulti ja juhet kuumuse, kuumade pindade, niiskuse ja vedelike eest. Ärge 

kunagi ühendage seadet vooluvõrku/puudutage pistikut siis, kui teie käed on märjad. 

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

vooluvõrku. 

• Eemaldage seade alati vooluvõrgust kohe pärast kasutamist. 

• Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust tuleb haarata pistikust. Mitte tirida juhtmest! 

• Seadet ei tohi kanda ega tirida toitejuhtmest. 

• Kui juhe kahjustub, ei tohi seadme kasutamist jätkata. Ohutuse huvides tuleb juhe lasta välja 

vahetada tootja poolt volitatud remondiettevõttes. Rikkis seadme kasutamine ja omakäeline 

/ volitamata parandamine on ohtlik. 

• Paigutage juhe selliselt, et sellesse poleks võimalik takerduda. Juhet ei tohi järsu nurga alla 

kokku murda ega millegi vahele jätta. 

• Seadet võivad kasutada väiksemad lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või 

vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt 

ohutult kasutada - vaid sel 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. 

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

eirata. 

• Peaksite hoiduma selle massaažiseadme kasutamisest või pöörduma eelnevalt arsti poole 

konsultatsiooniks, 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. 

• Kui seadme kasutamisel tekib mistahes valu või ebamugavustunne, lõpetage seadme 

kasutamine viivitamatult ja pöörduge arsti poole. 

• Ärge jätke seadet vooluvõrku ilma järelvalveta. 

• Ettevaatust soojenduse kasutamisel. Ärge kasutage soojendust, kui kannatate 

vereringehäirete või temperatuuritundetuse all. Põletusoht! 

Küsige nõu arstilt, kui seoses seadme kasutamisega raviotstarbel tekib mistahes küsimusi. 



 

 

Kui kogete seletamatut valu, olete saamas mingit ravi või kasutate mingeid meditsiiniseadmeid, 

pöörduge konsultatsiooniks arsti poole enne seadme kasutusele võtmist. 

 

ENNE KASUTUSELEVÕTMIST 

Enne kasutamist veenduge hoolikalt, et seade, 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. 

 

SEADME KASUTAMISE OHUTUS 

• Seadet tuleb kasutada vaid selle ettenähtud kasutusotstarbel, vastavalt juhendile. 

• Mistahes muul eesmärgil kasutamine tühistab garantii. 

• Ärge jätke seadet vooluvõrku ilma järelvalveta. 

• Maksimaalne kasutuskorra kestvus on 15 minutit. 

• Seadet ei tohi millegi teravaga torgata. 

• Seade ei tohi asuda kuumust kiirgavate seadmete ligiduses. 

• Seadet ei tohi kasutada kokkumurtud või kokkurullitud kujul. 

• Seadmel ei tohi seista. 

• Ärge puudutage seadet ega selle pistikut, kui teie jalad on vees. Kasutage seadet alati 

kuivade käte ja jalgadega. 

• Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks raviotstarbel ega ärieesmärgil. 

• Terviseprobleemide korral küsige enne seadme kasutamist nõu oma arstilt. 

 

OHUTUS LIIKLUSES. Liikluses on turvalisus esmatähtis. Autojuht ei tohi massaaži-istmekatet 

autojuhtimise ajal kasutada. Massaaži-istmekatet tohib sõidu ajal kasutada vaid reisija. Juhil on see 

lubatud vaid pargitud autos. Seadet tohib kasutada vaid siseruumides või kinnise sõiduki sisemuses. 

 

ÄRGE KASUTAGE SEADET NIISKES KESKKONNAS (VANNITUBA, DUŠIRUUM).  

 

HOOLDUSE JA PUHASTAMISEGA SEOTUD OHUTUS 

Seade on hooldusvaba. Kui seade ei tööta korralikult, 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. Kui leiate mingi silmnähtava vea seadmel või juhtmel - samuti 

kui seade ei tööta, on saanud mehaanilisi vigastusi või saanud märjaks - ärge kasutage seadet. Rikkis 

seadme kasutamine ja omakäeline / volitamata parandamine on ohtlik. 

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

koheselt eemaldada vooluvõrgust.  

Ärge peske seadet! Ärge puhastage keemiliselt! 

 

ÜLDIST 

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 vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. 

Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid 

pöörduge seadme müüja poole. 

Toote juurde kuuluvad järgnevad osad: 

• Massaaži -istmekate MC810 

• Juhtimispult. 

• Toitejuhe 

• Autopistiku adaptrijuhe 

• Kasutusjuhend 

Pakend tuleb käidelda nõuetekohaselt. Pöörduge seadme müüja poole, kui midagi on puudu või 

katki. 

 

KASUTAMINE 

Paigutage seade kõrge seljatoega toolile või tugitoolile / autoistmele ja kinnitage seadme taga 

olevate kinnitustega tooli külge. Ühendage toitejuhe või autoadapter puldiga. Ühendage toitejuhe 

pistikupesaga või adaptri juhe autopistiku pesasse. 

Võtke toolikattel istet ja tutvuge seadme juhtimisnuppudega. 

Massaažiseadmel on neli masseerivat piirkonda. Need asuvad peamistes lihaspingete piirkonnas 

(õlad, selg, vöökoht ja reied). Iga masseeriva piirkonna kohta võib valida üheksa erinevat 

masseerimisviisi kolmel tugevuse astmel. Vöökohale on võimalik suunata lõõgastavat soojendust 

eraldi või koos massaažifunktsiooniga. Taimer lülitab seadme välja pärast 15 minutit kestnud 

protseduuri. 

Funktsiooninupp ON/OFF (toide): 

Sisselülitamine: vajutage ON/OFF. 

Väljalülitamine: vajutage sama nuppu uuesti. 

Taimeri alglülitamiseks vajutage ON/OFF nupule. 

Töötamisaega 15 minutit järjest ei tohi ületada. 

Funktsiooninupp MODE (massaažiprogrammi valik): 

Vajutage MODE nupule massaažiprogrammide vahel sirvimiseks (1… 9). Programmid erinevad 

massaažitüübi poolest ja neid saab kasutada eraldi või kombinatsioonis. 

Lained: Mootorite töö vaheldub sel viisil, et massaažiliigutus tundub rulluvat üle 

masseeritava pinna. 

   Sõtkumine: Massaažitüüp sarnaneb shiatsu massaažile. 

   Koputamine: Mootorite töö vaheldub nii, et saavutatakse kloppiv-koputav massaažiliigutus. 

   Pulseerimine: Selle massaažiliigi puhul mootorid tekitavad pulseeriva efekti kindla 

sagedusega käivitudes. 

Üheksa massaažiprogrammi erinevad ka mootorite käivitumise järjestuse poolest (mootorid 1…6). 

Kui valite ühe järgnevalt kirjeldatud programmidest, süttib puldi ekraani taust sellele vastavalt 

rohelisena. Iga kord, kui vajutate MODE, siirdub seade järgmisele programmile. 

 

Programm 1: koputamine 

Mootorite kasutamine (1…6) 

6, 5 _ 4, 3 _ 2 _ 1 _ … (tsüklina) 

 

Programm 2: sõtkumine 

Mootorite kasutamine (1…6) 

2 _ 3, 4 _ 5, 6 _ 1 _ …(tsüklina) 



 

 

 

Programm 3: koputamine 

Mootorite kasutamine (1…6) 

1) 5 , 6 _ 4 , 3 _ 2 _ 1 (5 korda) 

2) 1 , 2 _ 3 , 4 _ 5 _ 6 (5 korda) 

3) 1 , 2 _ 3 , 4 _ 5 _ 6 (5 korda)_ … 

 

Programm 4: koputamine 

Mootorite kasutamine (1…6) 

1) 1 _ 2 _ 2 _ 3 , 4 (5 korda) 

2) 3 , 4 _ 5 , 6 (5 korda) 

3) 5 _ 6 (5 korda) _ … 

 

Programm 5: pulseerimine 

Mootorite kasutamine (1…6) 

1 _ 2 , 3 , 4 _ 5 , 6 _ … (tsüklina) 

 

Programm 6: lained / sõtkumine / koputamine / pulseerimine 

Mootorite kasutamine (1…6) 

1) lained 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (5 korda) 

2) sõtkumine 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (5 korda) 

3) koputamine 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (5 korda) 

4) pulseerimine 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (5 korda) _ … 

 

Programm 7: lained 

Mootorite kasutamine (1…6) 

1) 1 _ 2 (3 korda) 

2) 2 _ 3 , 4 (3 korda) 

3) 5 _ 6 (3 korda) _ . . . 

 

Programm 8: lained / sõtkumine 

Mootorite kasutamine (1 - 4) _ 

1) lained 1 _ 2 _ 3 , 4 (3 korda) 

2) sõtkumine 1 _ 2 _ 3 , 4 (3 korda) _ … 

 

Programm 9: koputamine / pulseerimine 

Mootorite kasutamine (5 - 6) _ 

1) koputamine 5 _ 6 _ 5 , 6 (3 korda) 

2) pulseerimine 5 _ 6 _ 5 , 6 (3 korda) _ . . . 

 

Ekraan kuvab seadistatud massaažiprogrammi numbrit (1…9), allesjäänud töötamisaega minutites 

(15….1 minutit), samuti massaaži intensiivsuse astet tulpdiagrammina ja pulsisümbolit valitud 

massaažitüübi kohta ekraani vasakpoolses alumises nurgas.  

Seadistatud programmi korratakse kuni 15 minutit töötamisaega on möödunud. Seejärel lülitab 

sisseehitatud taimer seadme automaatselt välja. 

 

 

 



 

 

Funktsiooninupp massaaži intensiivsuse seadistamiseks. 

Saab valida tugeva, keskmise ja nõrga intensiivsusega massaaži vahel. Keskmine intensiivsus on 

seadme sisselülitamisel alati vaikimisi valitud. Nupu järjestikuste vajutustega saab intensiivsuste 

vahel valida. 

Funktsiooninupp soojenduse sisse-/ väljalülitamiseks. 

Soojenduse sisselülitamiseks vajutage nupule üks kord. Soojendusfunktsiooni saab kasutada eraldi 

või kombinatsioonis massaažiga. Kui soojendust kasutatakse eraldi, siis ekraani taust süttib 

punasena. Kui massaaži kasutatakse koos soojendusega, on ekraani valgustus oranž. Alaselja ja 

vöökoha piirkonda soojendatakse mõnusasti. Soojenduse väljalülitamiseks tuleb samale nupule 

uuesti vajutada. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Laske seadmel jahtuda. 

Seadme pealispinda tohib puhastada niiske käsnaga. Harju, kangeid puhastusaineid, kütust, lahusteid 

ega alkoholi seadme puhastamiseks kasutada ei või. Hõõruge seade kuivaks kuiva lapiga. 

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. 

 

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: massaaži -istmekate MC810 

Toide: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 1.0 A 

Toide: 12 V= 2500 mA 

Autoadapter 12 V= 3 A 

Võimsus u.: 30 W 

Töötamisaeg: maksimaalselt 15 minutit järjest 

Kasutustingimused: kuivades ruumides 

Säilitada kuivas kohas eemal soojusallikatest. 

Mõõtmed umbes: 106 x 49 cm 

Kaal u. 0.86 g (ilma toitejuhtmeta) 

Juhtme pikkus: 1,8 m 

Adaptri juhtme pikkus: 1,8 m 

Tooteartikkel: 88937 

EAN: 4015588 889370 

 

 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma 

sellekohase etteteatamiseta. 

 


