
 

 

Kaelamasseerija MNV (88941) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Seade ja juhtnupud 
 
 
 

1. Toide 
2. Kaelamasseerija 
3. Patareisahtel 
4. punane soojendustuli 
5. Sisseehitatud juhtseade 
6. Toitevõrgu ühendus 
7. HEAT nupp 

lülitab soojenduse funktsiooni sisse ja välja. 
8. MASSAGE nupp 

massaažifunktsiooni sisse ja välja lülitamiseks ning massaaži intensiivsuse seadmiseks 
 

  



 

OLULINE TEAVE! 
HOIDA ALLES EDASPIDISEKS 
KASUTAMISEKS! 

 
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhendit, eriti ohutusejuhiseid, ning  
hoidke see tuleviku tarbeks kindlas kohas alles. 
Kui annate seadme edasi teisele isikule, on oluline jälgida, et ka kasutusjuhend 
kaasas oleks. 
 
 
Sümbolite selgitus 
 

Antud kasutusjuhend kuulub seadme juurde. 
See sisaldab olulist teavet seadme käivitamise ja kasutamise 
kohta. Lugege juhendit hoolikalt. 
Juhendi nõuete eiramine võib põhjustada tõsiseid 
kehavigastusi või kahjustada seadet. 
 
HOIATUS: 
Neid hoiatusi tuleb järgida, et vältida kasutaja vigastamist. 
 
 
 
TÄHELEPANU 
Neid hoiatusi tuleb järgida, et vältida seadme vigastamist. 
 
 
MÄRKUS 
Need märkused annavad olulist lisateavet seadme 
paigaldamise ja käsitsemise kohta. 
 
 
Kaitsekategooria II 
 
 
 
Partii number 
 
 
Tootja 
 

 
 
  



 

 
Ohutusjuhised 

1. Ohutusjuhised 
 

toitest 

• Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge palun, et vooluvõrgu 
pinge vastab seadme andmesildil olevatele näitajatele. 

• Ühendage seade vooluvõrku vaid siis, kui seade on väljalülitatud. 
• Kasutage masseerijat ainult koos kaasasoleva toitejuhtmega. 
• Hoidke toiteallikat, juhet ja seadet eemal kütteseadmetest, kuumadest 

pindadest, niiskusest ja vedelikest. 
• Ärge puutuge toiteseadet, kui seisate vees ning hoidke pistikut alati 

kuivade kätega. 
• Ärge katsuge seadet kui see on vette kukkunud. Tõmmake pistik 

viivitamatult kontaktist. 
• Lülitage seade peale kasutamist juhtseadme nuppudest välja ning 

eemaldage vooluvõrgust. 
• Seadme lahutamiseks vooluvõrgust, tõmmake pistik kontaktist. Ärge 

tõmmake juhtmest. 
• Ärge kandke, tõmmake ega väänake seadet või toiteallikat. 
• Ärge kasutage seadet, kui juhe või adapter on kahjustatud. Turvalisuse 

huvides võib neid osasid vahetada ainult vastavat väljaõpet omav 
tehnik. Ohtude vältimiseks saatke seade alati teenindusse. 

• Veenduge, et juhe ei põhjustaks komistamist. Juhet ei tohi väänata ega 
pressida. 
 
erivajadustega inimesed 

• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuse 
või kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud 
nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on 
õpetatud masinat ohutult kasutama. 

• Jälgige lapsi, et nad ei mängiks seadmega. 
• Ärge kasutage seadet meditsiinilise ravi täienduse või asendajana. 

Kroonilised kaebused ja sümptomid võivad halveneda. 
• Ärge kasutage MNV masseerijat või kasutage ainult arsti teadmisel, 

kui:  
o olete rase; 
o teil on südamestimulaator, kunstliigesed või elektroonilised 

implantaadid,  
o kui kannatate ühe või mitme järgmise haiguse või kaebuse all: 
• Vereringehäireid, veenilaiendid, lahtised haavad, verevalumid, 

nahavigastused, veenipõletik. 
• Ärge kasutage seadet silmade või muude tundlike kehaosade 

läheduses. 
• Kui tunnete massaaži ajal valu või ebamugavust, katkestage seadme 

kasutamine viivitamatult ning pidage nõu arstiga. 
• Soojendusfunktsiooni kasutamisel olge ettevaatlik. Seadmel on 

kuumad pinnad. 
• Ärge kasutage seadet väikestel lastel, halvatud isikutel ega inimestel, 

kellel puudub kuumatundlikkus. 
• Enne masseerija kasutamist pidage arusaamatu valu korral nõu 

arstiga, samuti kui saate pooleliolevat ravi või kasutate muid 
meditsiinilisi abivahendeid. 



 
enne seadme kasutamist 

• Kontrollige seadet, toitejuhet ja juhtseadist hoolikalt enne igat kasutamist. Ärge püüdke 
defektset seadet kasutada. 

• Ärge kasutage seadet kui seade, selle juhe või pistik on kahjustatud või kui see ei tööta 
korralikult või on kukkunud või sattunud vette. Ohtude vältimiseks saatke seade alati 
teenindusse. 

 
seadme käsitsemine. 

 
Seade ei ole mõeldud kommerts- või meditsiinilistel eesmärkidel kasutamiseks. 
Kui teil on mingeid terviseprobleeme, arutage masseerija kasutamist eelnevalt 
oma arstiga. 

Kasutage masseerijat ainult siseruumis. 

Ärge kasutage seadet niisketes ruumides (nt vannis või dušši all). 
 

• Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel juhendis kirjeldatud viisil. 
• Kasutades seadet mistahes muul eesmärgil, katkeb garantii. 
• Kasutage seadet ainult õiges kohas, st kaela ümber ja õlgadel. 
• Ärge kasutage seadet magades või voodis lebades. 
• Ärge kasutage seadet emme uinumist. Kaela masseerimisel on stimuleeriv toime.            

Ärge kasutage seadet autoga sõites või masinaid juhtides. 
• Maksimaalne ühe perioodi kasutusaeg on 15 minutit. Pikk kasutusaeg lühendab seadme 

eluiga. 
• Väga pikk kasutusaeg võib põhjustada ülekuumenemise. Enne seadme uuesti 

kasutamist laske sellel täielikult jahtuda. 
• Ärge pange seadet küttekollete, lahtise tule vm sarnaste seadete lähedale. 
• Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelvalveta. 
• Ärge laske massaažipadjal sattuda kontakti teravate või torkivate esemetega. 
• Ärge katke seadet, kui see on veel sisse lülitatud. Ärge kasutage seadet kunagi teki või 

patjade all. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju 
 
hooldus ja puhastamine 

• Seade on hooldusvaba. Rikke korral kontrollige, kas toiteallika adapter on korralikult 
ühendatud. 

• Te võite seadet ise puhastada. Kui seadme töös esineb häireid, ärge püüdke seda ise 
parandada, kuna see katkestab automaatselt garantii. Kõik parandustööd peab tegema 
volitatud teenindus. 

• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 
• Kui kõigele vaatamata satub seadmesse vett, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust. 
 

Mitte pesta! 
 
Mitte kasutada kuivpuhastust! 

  



 

2. Kasulik teave 
 
Täname teid. 
Täname teid usalduse eest ja õnnitleme! 
Selle ostuga olete omandanud kvaliteetse MEDISANA  MNV masseerija. See seade on 
loodud kaela ja õlavöötme masseerimiseks. Selleks, et saada parimaid tulemusi ja oma 
MEDISANA MNV masseerijat pikka aega nautida, soovitame enne kasutamist lugeda 
hoolikalt seadme kasutus- ja hooldusjuhendit. 
 

2.1. Kaasasolevad osad ja pakend 
Palun kontrollige esmalt, kas kogu seade on komplektne ja ei ole mingil viisil kahjustatud. 
Kahtluste korral ärge seadet kasutage ning pidage nõu kauplusega, kust seadme ostsite või 
teeninduskeskusega. 
 
Komplektis on järgmised esemed: 
• 1 MEDISANA MNV masseerija 
• 1 toiteallikas 
• 1 Kasutusjuhend 
 
Pakendit võib taaskasutada või ümber töödelda. Palun utiliseerige kogu pakkematerjal, mida 
te enam ei vaja. 
Kui märkate lahtipakkimise transpordikahjustusi, pidage viivitamatult nõu müüjaga. 
 

HOIATUS: 
Palun veenduge, et polüetüleenpakend oleks laste käeulatusest eemal! 
Lämbumisoht! 

 

3. Kasutamine  
 
MNV  masseerija on loodud kaela ja õlavöötme suunatud masseerimiseks. Meeldiv vibreeriv 
massaaž on kahe tugevusega. Massaaži võib täiendada soojendamisega. 
Infrapunasoojendus leevendab pingeid kaela- ja õlalihastes. 
Seade võib töötada ka patareidel, nii et saate seda kasutada kõikjal. 

 
HOIATUS 
Veenduge, et maksimaalne kasutusaeg ei ületaks 15 minutit. 

 
3.1. Toiteallika kasutamine 

1. Sisestage toiteallika pistik � juhtseadme � pistikupesasse �. 
2. Ühendage toiteallikas. 
3. Pange masseerija � ümber kaela nii, et see toetuks piisavalt õlgadele. 
4. Seade on ehitatud painduvale sõrestikule, nii et saate selle kuju reguleerida vastavalt 

oma kaela kujule. Painutage see soovitud asendisse. 
5. Massaažifunktsiooni sisselülitamiseks vajutage MASSAGE � nuppu. Seade alustab tööd 

suure intensiivsusega. Massaaži intensiivsuse vahetamiseks madalamale tasemele 
vajutage MASSAGE nuppu � kaks korda. 

9. Massaažifunktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti MASSAGE � nuppu. 
6. Soojusfunktsiooni sisselülitamiseks tuleb seade ühendada toiteallikaga ja sisse lülitada 

massaaži funktsioon. 
7. Vajutage HEAT nuppu � ja LED märgutulega lamp süttib. Punane tuli � tekitab õrna, 

meeldiva soojuse. 
8. Soojendusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti HEAT nuppu �. 



 
 
MÄRKUS 
Kui soojendusfunktsioon on sisse lülitatud, massaaži intensiivsus väheneb. 

 

3.2. Patareide kasutamine 
 
Patareide vahetamine 
Avage seadme taga olev lukk, et pääseda patareisahtli � juurde. Eemaldage patareisahtli 
kaas. Sisestage neli (1.5 V, AA tüüpi LR6) patareid Pidage meeles, et sisestate patareid 
vastavalt patareisahtlis olevale joonisele. Sulgege patareisahtli kaas ja tõmmake lukk 
hoolikalt kinni. 
 
 

HOIATUS: 
PATAREIDE OHUTUSTEAVE 

• Ärge võtke patareisid lahti! 
• Vajaduse korral puhastage patareisid sisestades seadme ja patareide 

kontaktid! 
• Tühjad patareid eemaldage viivitamatult seadmest! 
• Lekke korral vältige kontakti silmade ja nahaga! Kui patarei hape satub silma 

või muudele kehaosadele, loputage need viivitamatult puhta veega ja 
pöörduge arsti poole. 

• Patarei allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole! 
• Vahetage kõik patareid üheaegselt! 
• Ärge kunagi kasutage koos eri tüüpi või uusi ja vanu patareisid. 
• Sisestage patareid alati õigesti, jälgides polaarsust. 
• Hoidke patareisahtel tihedalt suletuna! 
• Eemaldage patareid, kui te seadet pikemat aega ei kasuta. 
• Hoidke patareid laste käeulatusest eemal. 
• Ärge püüdke patareisid laadida! Plahvatuse oht! 
• Ärge lühistage. Plahvatuse oht! 
• Ärge visake patareisid tulle. Plahvatuse oht! 
• Kasutamata patareisid hoidke nende pakendis ja eemal metallesemetest, et 

vältida lühist! 
• Ärge visake kasutatud patareisid olmejäätmete hulka;  

viige need ohtlike jäätmete kogumiskohta või patareide kogumispunkti 
kaupluses. 

 
Jätkake peatükist 3.1 Toiteallika kasutamine 
 

  

 

MÄRKUS 
Patareide kasutamisel on kasutatav ainult massaaži funktsioon. Soojenduse 
funktsioon on kasutatav ainult siis, kui kasutate seadet toiteallikaga. 

 
  



 

4. Muu 
 

4.1. Puhastamine ja hooldus 
• Enne seadme puhastamist veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud 

vooluvõrgust. Laske seadmel täielikult jahtuda. 
• Puhastage masseerijat ainult kergelt niiske pehme lapiga.  Ärge kunagi kasutage harju, 

tugevaid puhastusvahendeid, bensiini, lahusteid ega alkoholi. Pühkige välispind puhta 
kuiva lapiga. 

• Ärge kastke seadet kunagi puhastamiseks vette ega muudesse vedelikesse. 
• Veenduge, et seade oleks enne kasutamist täiesti kuiv. 
• Keerake lahti juhtme mistahes keerud. 
• Toitejuhet kokku kerides olge ettevatlik, et vältida selle kahjustamist. 
• Hoidke toodet kuivas ja turvalises ning lastele kättesaamatus kohas. 
 

4.2. Utiliseerimine  
Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 
Kõik kasutajad on kohustatud viima elektrilised või elektroonilised seadmed 
olenemata nende toksiinide sisaldusest ettenähtud kogumiskohta, et neid 
käideldaks keskkonnasõbralikul viisil. 
Enne toote hävitamist eemaldage seadmest patareid. Ärge visake vanu 
patareisid olmejäätmete hulka, vaid viige vastavasse kogumiskohta või 
tagastage kauplusele. 
Utiliseerimise osas pidage nõu kohaliku omavalitsuse või müüjaga. 

 
4.3. Tehnilised näitajad 

 
Nimi ja mudel:  MEDISANA Kaelamasseerija MNV 
Toiteallikas:  GQ07-060060AG (EU) / GQ07-060060AB (GB) 
sisend:  100-240 V~ 50/60 Hz max. 0.3 A 
väljund:  6 V= 600 mA 
Patareid:  4 x 1.5 V, tüüp AA LR6 
Kasutusaeg:   max 15 minutit. 
Töötingimused : Kasutage ainult kuivas ruumis 
Hoiutingimused:  jahedas ning kuivas kohas! 
Mõõtmed : umbes 34 x 24 x 13,5 mm 
Kaal : umbes 0,55 kg (ei sisalda toiteallikat ega patareisid) 
Toitejuhtme pikkus:  umbes 1,8 m 
Artikli nr.  88941 
EAN kood:  40 15588 88941 7 
 
Lähtuvalt meie pideva tootearenduse poliitikast jätame endale õiguse teha seadme 
tehnilistes näitajates ja kujunduses muudatusi sellest teavitamata.  



 

5. Garantii ja remont 
Kaebuste korral pöörduge palun maaletooja või klienditeeninduse poole. Kui viite seadme tagasi, 
lisage koopia ostukviitungist ja selgitus vea kohta. 
Garantiitingimused on järgmised: 
1. Garantiiperiood on MEDISANA toodetele kolm aastat alates ostukuupäevast. Garantiinõude 

korral tuleb esitada ostukuupäevaga ostutšekk. 
2. Materjali- või töövead eemaldatakse garantiiperioodi ajal tasuta. 
3. Garantiiperioodil tehtud seadme parandustööd või osade vahetamine ei pikenda garantiiaega. 
4. Garantii alla ei kuulu järgmised juhud: 

a. Kõik kahjustused, mis on tingitud ebaõigest mõõtmisest, sh kasutusjuhendi eiramine. 
b. Kõik kahjustused, mis on tekitatud seadme parandamisest kliendi poolt või tundmatute 

varuosade kasutamisest. 
c. Kahjustused, mis on põhjustatud seadme transportimisest tootjalt kliendini või 

teeninduskeskuseni. 
d. Tarvikud, mis tavapärasel kasutamisel kuluvad (patareid, jne.). 

Otsesed või kaudsed seadme kasutamisest tulenevad kahjunõuded on välistatud ka siis kui 
aktsepteeritakse garantii vajadus. 
 
  



 
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: 

 
 
 


