
 

 

SHIATSU- JA 

AKUPRESSUURMASSAAŽI 

ISTMEKATE 

 MC825 (88939) 

 KASUTUSJUHEND 
SEADME OSAD 

 

1 - Kinnitusrihmad (toolikatte taga) 

2 - Reguleeritava kõrgusega 2 massaažipead kaelale /õlgadele (shiatsu massaažiks), äravõetava 

kattega 

3 - Vertikaalse seadistamise pöördnupp 

4 - Pöörlevad kaksikpead (2 tk) (shiatsu massaažiks) 

5 – Õhkpadjandid (2 tk) akupressuurmassaažiks vööpiirkonnale 

6 - Juhe ja pistik 

 

 



 

 

7 – Õhkpadjandid (2 tk) akupressuurmassaažiks reiepiirkonnale 

8 - Kaugjuhtimispuldi hoidmise tasku 

9 – Sisse- ja väljalülitusnupp 

10 - Demonupp LED märgutulega (teostab kõik massaažifunktsioonid järjest) 

11 - Kaelamassaaži nupp LED märgutulega (lülitab kaela-/õlamassaaži sisse ja välja) 

12 - Ülaseljamassaaži nupp LED märgutulega (lülitab ülaselja shiatsu massaaži sisse ja välja) 

13 - Täisseljamassaaži nupp LED märgutulega (lülitab täisselja shiatsu massaaži sisse ja välja) 

14 - Alaseljamassaaži nupp LED märgutulega (lülitab alaselja shiatsu massaaži sisse ja välja) 

15 - AIR BACK nupp LED märgutulega (lülitab akupressuurmassaaži vööpiirkonnas sisse või välja) 

16 - AIR SEAT nupp LED märgutulega (lülitab akupressuurmassaaži reiepiirkonnas sisse või välja) 

17 – Intensiivsuse valiku nupp akupressuuri jaoks 3 LED märgutulega ( sisse / välja lülitamine ja 3 

astet L = madal, M = keskmine ja H = kõrge intensiivsus) 

18 – BACK HEAT seljatoe soojenduse nupp LED märgutulega (lülitab soojenduse sisse / välja) 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• 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 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. 

• Eemaldage pistik pistikupesast kohe peale seadme kasutamist. Ärge tirige juhtmest, vaid 

hoidke kinni pistikust. 

• Seadet ei tohi kanda ega tirida juhetpidi. Paigutage juhe selliselt, et sellesse poleks võimalik 

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

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast 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.  

• 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, diabeet, tromboos, 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!  



 

 

• Seadme pind võib soojeneda. Inimesed, kes kannatavad kuumustundetuse all, peaksid olema 

seadet kasutades ettevaatlikud.  

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

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

meditsiiniseadmeid, pöörduge konsultatsiooniks arsti poole enne seadme kasutusele 

võtmist.  

• Massaažiseadme kasutamine on keelatud alljärgnevatel juhtudel: 

- lastel alla 8 aasta vanuses 

- loomadel 

- magades 

- autoistmel 

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

(valuvaigistid, uinutid, alkohol). 

 

ENNE KASUTUSELEVÕTMIST 

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.  

Ärge avage lukku seadme tagaküljel ega pneumaatiliste padjandite külgedel. Need on paigaldatud 

vaid seadme tootmise hõlbustamiseks.  

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

kasutamine mistahes muul otstarbel tühistab garantii.  

Ärge jätke seadet vooluvõrku ilma järelvalveta.  

Maksimaalne kasutuskorra kestvus on 15 minutit. Laske masinal jahtuda 15 minutit, enne uut 

käivitamist.  

Seadet ei tohi millegi teravaga torgata.  

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

Seadet ei või käivitada kokkumurtuna.  

Ärge pange seadet töötama katete, tekkide ega patjade alla.  

Kasutage seadet vaid istuvas asendis. Ärge pange seda töötama horisontaalasendis, nt põrandale või 

lauale.  

Kindlustage, et seadme liikuvad osad saavad vabalt liikuda. Ärge istuge ega seiske liikuvatel osadel 

terve keharaskusega ega ärge asetage nende osade peale mingeid esemeid.  

Seade on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises ega ole sobiv kasutamiseks äriettevõttes 

ega meditsiiniasutustes.  

Terviseprobleemide korral küsige enne seadme kasutamist nõu oma arstilt. 

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

Seade on hooldusvaba. Kasutaja võib seadet ainult puhastada.  

Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada. Ärge kastke seadet vette ega 

muudesse vedelikesse. Kui seade juhtub märjaks saama, tuleb pistik koheselt eemaldada 

vooluvõrgust. 

Ärge peske seadet! Ärge puhastage seadet keemiliselt!  

Ainult polüesterkate, mis asub kaelamassaažipeade peal, on pesemiseks eemaldatav. Seda katet 

tohib pesta tavapesuna 30-kraadises vees. Järgige puhastusjuhiseid sildil. 

 

Täname, et olete ostnud selle toote! 



 

 

Olete Medisana kvaliteetse massaažiseadme omanik. Seade on valmistatud kaela, selja, vöö- ning 

reiepiirkonna masseerimiseks. Soovitame hoolikalt lugeda läbi järgnev info ja kanda toote eest hoolt, 

et saada selle omadustest maksimaalset kasu pikkadeks aastateks. 

 

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: 

1 MEDISANA Shiatsu akupressuurmassaaži istmekate koos puldiga 

1 kasutusjuhend 

Toote pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt.  

 

MIDA SHIATSU MASSAAŽ ENDAST KUJUTAB? 

Shiatsu on massaažiliik, mida tehakse, avaldades kudedele survet sõrmedega ning 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. 

 

TÖÖPÕHIMÕTE 

Medisana Shiatsu-/ akupressuurmassaaži istmekate MCN PRO on varustatud kahe kaela-/õlamassaaži 

peaga 2 ning kahe kolmemõõtmeliselt pöörleva masseeriva kaksikpeaga 4, et anda massaaži kolmel 

režiimil: ülaselg, alaselg ja terve selg. Seadmel on pneumaatiline funktsioon vööpiirkonna jaoks (5), 

samuti istealuse reiepiirkonna jaoks (7) ning samuti on võimalik aktiveerida massaažipeade 4 

soojenemise funktsiooni. Tulemuseks on tõhus ja lõõgastav shiatsu ja akupressuur-seljamassaaž koos 

võimaliku soojendusfunktsiooniga. Neid funktsioone saab mugavalt kombineerida ja kohandada 

käepärase puldi abil. 

 

OTSTARVE 

Shiatsu akupressuurmassaaži istmekate parandab enesetunnet stressirohkel ajal. Massaaž annab hea 

tulemuse pinges lihaste ja väsinud kudede puhul.. Massaaži võib kasutada ka sportimisel tekkivate 

lihaspingete leevendamiseks. 

 

KASUTAMINE 

Paigutage seade kõrge seljatoega toolile või tugitoolile ja kinnitage seadme taga olevate kinnitustega 

tooli külge. Veenduge, et istmekate on kogu ulatuses toetatud ja et kasutatava tooli seljatugi on 

piisava kõrgusega. Ühendage seinakontakti toitejuhtme pistik. Kindlustage, et saate seadme igal 

hetkel vooluvõrgust eemaldada, kui vaja.  

Istuge toolikattele ja alustage funktsioonidega tutvumist. Istuge mugavalt. Paigutage end võimalikult 

keskele, nii et massaažipead asetuksid teie selgroo suhtes vasakule ja paremale. 

 

FUNKTSIOONID 

MC 825 shiatsumassaaži istmekattel on kolm protseduuriliiki: shiatsu massaaž, akupressuurmassaaž 

ja soojendus. Soojendust saab kasutada vaid shiatsu seljamassaažiga koos. Selle ajal võib aktiveerida 

ka kaelamassaaži ja akupresuurmassaaži istme alaosas ja vöö piirkonnas. Ärge kasutage seadet 

ühtejärge kauem kui 15 minutit. Umbkaudu 15 minuti möödudes lülitub seade automaatselt välja. 

Võimaldage seadmel jahtuda enne uut kasutamist. 

 



 

 

LÜLITID JUHTPULDIL 

Puldi nuppudega saab istmekatte funktsioone juhtida. 

Pistiku ühendamise järel elektrikontakti süttib ja vilgub sisse-ja väljalülitusnupu LED märgutuli 9. 

Vajutage sellele nupule, seade lülitub sisse ja LED märgutuli jääb põlema. Seade on 

valmisolekurežiimil. Kui muid nuppe ei vajutata, lülitub seade 15 minuti pärast automaatselt välja. 

 

DEMO NUPP 10 

Demofunktsiooni võib ilma sisse-/väljalülitusnuppu vajutamata aktiveerida. Kui demonuppu 

vajutatakse, hakkab seade automaatselt tutvustama erinevaid seadistusi erinevate funktsioonidega. 

Järjest süttivad LED märgutuled osutavad massaažipiirkondadele ja -funktsioonidele. Seade seiskub, 

kui kõik funktsioonid on läbi käidud. 

 

KAELAMASSAAŽI NUPP 11 

Reguleerige massaažipeade kõrgust, keerates pöördnuppu 3. Lülitage seade sisse nupu 9 vajutusega. 

Kaelamassaaži nupust 11 saab käivitada kaela ja õlapiirkonna edasi ja tagasi pöörlevat massaaži. 

Nupu üks vajutus paneb vasaku massaažipea 2 pöörlema vastupäevasuunaliselt , parema 

massaažipea 2 pöörlema päripäevasuunaliselt. Sama nupu vajutus katkestab kaelamassaaži. 

 

SELJAMASSAAŽI NUPUD 12 / 13 /14 

Lülitage seade sisse, vajutades nupule 9. Valige masseeritav piirkond seljamassaaži nuppudega (12 13 

/14). 

 

TÄISSELJAMASSAAŽI NUPP 13 

Shiatsu massaažipead 4 liiguvad algasendist seljatoe alaosas üles õlapiirkonnani, masseerides selga 

ringliigutustega. Kui massaažipead on jõudnud üla-asendisse, siis muutub massaažipeade 

pöörlemissuund. Pead liiguvad ala-asendisse tagasi. Alla jõudes muutub pöörlemissuund uuesti ning 

pead liiguvad jälle üles. 

 

ÜLASELJA NUPP 12 

Shiatsu massaažipead 4 liiguvad üles ja alla selja ülemise osa piirkonnas, tehes ringjaid liigutusi. 

Pöörlemissuuna muutus toimub kui massaažipead jõuavad selja keskele või ülemisse ossa. 

 

ALASELJA NUPP 14 

Shiatsu massaažipead 4 liiguvad üles ja alla selja alaosa piirkonnas, tehes ringjaid liigutusi. 

Pöörlemissuuna muutus toimub kui massaažipead jõuavad selja keskele või alumisse ossa. 

 

SELJASOOJENDUSE NUPP 18 

Soojendusfunktsiooni saab koos shiatsu massaažiga aktiveerida igal ajahetkel, seejuures saab ka 

akupressuuri aktiveerida. Vajutage soojendusfunktsiooni nuppu 18, et soojendus aktiveerida. LED 

märgutuli juhtpuldil süttib ja samuti punane valgustus massaažipeades. Soojus kiirgub 

massaažipeades 4. Sama nupu teistkordse vajutusega saab soojendusfunktsiooni lõpetada. LED 

märgutuli ja punane valgustus massaažipeades kustub. 

 

AKUPRESSUURI NUPUD AIR BACK (15) JA AIR SEAT (16) 

Vöö- ja reiepiirkonna akupressuuri on alati võimalik lisada Shiatsu massaaži funktsioonile juurde, 

vajutades vastavaid nuppe 15 /16. Akupressuur on ka eraldi kasutatav. Lülitage seade sisse nupust 9. 

Vajutage akupressuuri nuppe 15 või 16. Süttib vastav intensiivsusastme LED märgutuli ning mõlemad 

õhkpadjad 5/7 täituvad õhuga. Need alustavad kerge massaažiga. Intensiivsusastme nupu 17 vajutus 



 

 

lisab massaaži intensiivsust (keskmine tase). Süttib märgutuli M. Järgmine vajutus nupule 17 

aktiveerib kõige tugevama massaaži seadistuse. Süttib märgutuli H. Kui nuppe 15 / 16 uuesti 

vajutada, lülitub akupressuurmassaaž välja ning LED märgutuled kustuvad. 

 

Ärge kasutage seadet kauem kui 15 minutit ühtejärge. Laske seadmel vahepeal jahtuda. Seadme 

pikemaajalisel kasutamisel võidakse lihased üle stimuleerida ja tekitada lõõgastuse asemel hoopis 

pingeefekt. Massaaži saab igal ajahetkel katkestada, vajutades sisse-/väljalülitusnupule 9. Iga 

kasutamise järel tuleb seade välja lülitada ja eemaldada vooluvõrgust. Hoidke juhtpulti alati selle 

vastavas kotikeses. 

 

VÄLJA LÜLITAMINE 

Väljalülitusnupu vajutusel hakkab vastav LED tuli vilkuma ja massaažipead liiguvad kõige alumisele 

paigalseisu positsioonile. Kui massaažipead on alla jõudnud, kustub LED märgutuli ära. Kui nuppu 

vajutada massaaži ajal, peatuvad kõik funktsioonid kohe, sealhulgas ka soojendamine. Seejärel 

liiguvad ka massaažipead alla paigalseisu positsioonile. Sel ajal vilgub märgutuli, misjärel kustub. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

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. Hõõruge seade kuivaks kuiva lapiga. Mingil juhul ei tohi seadet kasta vette ega 

vedelikesse.  

Kaelamassaažipeade (2) katte saab luku lahtitõmbamisel eemaldada ja ära pesta. Peske seda katet 

tavalisel režiimil 30 C-kraadises vees. Enne uut kasutamist laske kattel 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 

Nimetus ja mudel: MEDISANA shiatsu akupressuurmassaaži istmekate MC 825 

Toide: 220- 240 V~ 50- 60 Hz 

Võimsus u.: 40 W 

Töötamisaeg: maksimaalselt 15 minutit järjest 

Kasutustingimused: kuivades ruumides 

Säilitada kuivas kohas eemal soojusallikatest. 

Mõõtmed (S x L x K): 110 x 42 x 18 cm 

Kaal u. 5.9 kg 

Juhtme pikkus: 1,8 m 

Tooteartikkel: 88939 

EAN: 4015588889394 

 

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

etteteatamiseta. 


