
 

 

SHIATSU KAELAMASSAAŽISEADE NM860 

(88942) KASUTUSJUHEND 
 

 

SEADME OSAD 

 

1 Massaažipead (4tk) 

2 Eemaldatav ja pestav kate 

3 Käerihm (kummaski otsas 1) 

4 Toitejuhtme pistikupesa taga 

5 Sisse-/väljalülitusnupp 

6 MASSAGE nupp: lülitab massaažifunktsiooni sisse ja välja ning seadistab massaaži tugevust 

7 WARMTH nupp: lülitab soojendusfunktsiooni sisse või välja 

8 Toitejuhe 

 

 



 

 

OLULINE INFORMATSIOON HOIDKE JUHEND ALLES EDASPIDISEKS. 

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 toitejuhe seadme pistikusse ainult siis, kui seade on välja lülitatud.  

• Kasutage seadmega koos vaid seadme enda toitejuhet /adaptrit.  

• Hoidke toitejuhet ja seadet kaugemal kuumusest, kuumadest pindadest, niiskusest ja 

vedelikest.  

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

kuivade käte ja jalgadega.  

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

vooluvõrku.  

• Seade peab vooluvõrku ühendatud olema vaid nii, et pistik on alati kiirelt ligipääsetav. 

• Lülitage seade alati pärast kasutamist välja puldil asuvaist nuppudest ja eemaldage seade 

toiteallikast.  

• Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake pistik pistikupesast välja. Ärge tirige 

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 keegi selle otsa ei komistaks.  

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

• 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.  

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

eirata.  

• Ärge kasutage seadet üldse või pöörduge esmalt konsultatsiooniks arsti poole, 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. 

• Ärge kasutage seadet oma silmade ümbruses ega muudes tundlikes kohtades.  

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

kasutamine viivitamatult ja pöörduge arsti poole.  

• Ettevaatust seadme soojendusfunktsiooniga! Seade kuumeneb soojendusfunktsiooni ajal. 

• Seade ei sobi kasutamiseks väikelastel, hapra tervisega isikutel või kuumustundetuse all 

kannatavail isikuil.  

• Enne massaažiseadme kasutamist tuleb pöörduda arsti poole mistahes teadmata põhjusega 

valu, poolelioleva ravikuuri või raviseadme kasutamise korral.  

• Enne kasutuselevõttu tuleb kontrollida seadme korrasolekut. Ärge mingil juhul võtke 

kasutusele seadet, millel on mingi kahjustus.  



 

 

• Seadet ei tohi kasutada, kui seadmel või selle toitejuhtmel on kahjustusi, kui seade ei tööta 

või on saanud märjaks / niiskeks.  

• Rikkis seadme kasutamine ja omakäeline / volitamata parandamine on ohtlik.  

• Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks raviotstarbel ega ärieesmärgil.  

• Terviseprobleemide korral küsige enne seadme kasutamist nõu oma arstilt.  

• Seadet tohib kasutada vaid siseruumides.  

• Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (vannituba, duširuum) ega vannis/duši all viibimise 

ajal.  

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

muul eesmärgil kasutamine tühistab garantii. Kasutage toodet ainult juhendis ettenähtud 

viisil ja eesmärgil.  

• Ärge kasutage seadet magavana või kui lebate ja on oht uinuda.  

• Ärge kasutage seadet enne magamaheitmist. Massaažil on ergutav mõju.  

• Ärge kasutage seadet autojuhtimise ega masinatega töötamise ajal.  

• Maksimaalne kasutuskorra kestvus on 15 minutit. Sellest pikem kasutamine vähendab 

seadme eluiga.  

• Pikk järjestikune kasutamine tekitab seadme ülekuumenemist. Laske seadmel mõne minuti 

vältel jahtuda enne, kui seda uuesti kasutate.  

• Seade ei tohi asuda ahju ega muude kuumust kiirgavate seadmete ligiduses. 

• Ärge jätke seadet vooluvõrku ilma järelvalveta.  

• Seadet ei tohi millegi teravaga torgata.  

• Sisselülitatud seadet ei tohi millegagi kinni katta. Ärge kasutage seadet teki või padja all. See 

võib kaasa tuua tuleohu, elektrilöögi ja vigastuste ohu.  

• Kindlustage, et kehaosad ei satuks pöörlevate massaažipeade vahele pigistusse. Vigastuste 

oht!  

• Ärge kasutage seadme sisselülitamisel välist taimerit. 

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

Seade on hooldusvaba. Kui seadme töös esineb häireid, 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. 

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

koheselt eemaldada vooluvõrgust.  

Ärge peske seadet! Ainult seadme äravõetav kate on pestav. 

 

KASUTAMINE 

Täname, et olete ostnud selle toote! Olete omandanud Medisana kõrgekvaliteedilise shiatsu-

massaaži seadme NM860. Seade on ette nähtud õla-ja kaelapiirkonna shiatsu massaaži tegemiseks. 

Lisaks saab seda kasutada seljal, puusal, reiel või säärel. Lugege enne seadme kasutuselevõttu 

hoolikalt läbi kogu juhend ja kasutage seadet / kandke seadme eest hoolt juhendis osutatud viisil. 

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: 

 

MEDISANA shiatsu-massaažiaparaat NM 860 

Toiteadapter juhtmega 

Kasutusjuhend 

 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt.  

Pöörduge seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki.  

 

MIS ON SHIATSU MASSAAŽ? 

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. 

NM860 massaažiseade on varustatud 4 pöörleva massaažipeaga. Seadme massaažipeadesse on 

ehitatud ka infrapunasoojendus. Tulemuseks on tõhus ja lõõgastav shiatsu massaaž. Seadistused on 

mugavalt reguleeritavad kergestikäsitsetavate nuppude abil. Käerihmade abil saab massaaži tugevust 

reguleerida, tõmmates seadet tugevamini vastu kaela.  

Töötamisaega 15 minutit järjest ei tohi ületada. 

 

KAELAMASSAAŽ 

Ühendage seadme toitejuhtme pistik seadmega ja teine pistik elektrikontakti. 

Pange massaažiseade kukla tagant ümber kaela nii, et see asetuks õlgadele. Viige käed läbi 

käerihmade vasakul ja paremal. Tõmmates rihmadest saate seadet kaelal paigutada õigesse 

asendisse ja reguleerida massaaži intensiivsust (tugevamini tõmmates on massaaž tugevam). 

Vajutage sisse-/väljalülitusnupule seadme sisselülitamiseks. 

Shiatsu massaaž algab aeglase seadistuse juures. Vajutades nuppu MASSAGE saate massaaži kiirust 

seadistada. Vajutades MASSAGE nuppu veelkord saate seadme välja lülitada.  

Soojendusfunktsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu WARMTH. Soojendusfunktsioon töötab vaid 

koos aktiveeritud masseerimisfunktsiooniga ning pakub meeldivat soojust. Soojendusfunktsiooni 

väljalülitamiseks vajutage teistkordselt nuppu WARMTH.  

Vajutage sisse-/väljalülitusnupule seadme väljalülitamiseks. 15 minutilise pideva töötamise järel 

lülitub seade automaatselt välja.  

Seadet saab kasutada ka teistel kehaosadel – näiteks seljal, õlgadel, puusadel, jalasäärtel ja reitel.  

 

PUHASTAMINE 

Enne seadme puhastamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada vooluvõrgust. Laske seadmel 

jahtuda. Puhastage seadet vaid kergelt niisutatud käsnaga. Harju, kangeid puhastusaineid, kütust, 

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

Kunagi ei tohi seadet kasta vette. Vesi ei tohi sattuda seadme sisemusse. Enne uut kasutamist laske 

seadmel korralikult kuivada. 

Juhet ei tohi terava nurga all kokku murda. Juhet kokku rullides tuleb vältida selle kahjustumist. 

Seadet võiks ideaaljuhul säilitada originaalpakendis, puhtas, kuivas kohas.  

Massaažiseadme tekstiilkatet saab pesemiseks eemaldada. Kasutage katte pesemisel tavalist 30 °C 

pesuprogrammi. Järgige puhastusjuhiseid katte sildil. Katte eemaldamiseks avage katte tõmblukk ja 

võtke kate tasakesi maha. 

 

 



 

 

SEADME KÄITLEMINE 

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: 

Toide: 
 

Võimsustarve 

Automaatväljalülitumine 

Töötamise tingimused 

Säilitamise tingimused 

Mõõtmed 

Kaal 

Tooteartikkel: 

EAN: 

MEDISANA shiatsu-massaažiaparaat NM 860 

Sisendvool: 100 - 240V~, 50/60 Hz, 800mA 
Väljundvool: 12V 1500 mA 

18W 

Umbkaudu 15 minutit 

Kasutamiseks vaid kuivas ruumis 

Puhas, kuiv, toatemperatuur / jahe 

u. 58 x 34 x 20 cm 

u. 1,55 Kg 

88942 

40 15588 88942 4 

 

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

etteteatamiseta.  

Käesolev juhendi versioon on leitav aadressil www.medisana.com 


