
 

 

KAELAMASSAAŽIPADI NM870 (88946) KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

 

1 Lukuga suletav koht reisivutlarile 

2 Kaelamassaažipadi 

3 sisse-/ väljalülitusnupp 

4 Lukuga suletav koht patareiõõnsusele 

 

OLULINE INFORMATSIOON  

Hoidke juhend alles edaspidiseks. Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage 

edaspidiseks. Kui seade vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

 

Tähtsad ohutusjuhised 

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

muul eesmärgil kasutamine tühistab garantii. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks 

raviotstarbel ega ärieesmärgil.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kaela kuklapoolsel osal ja õlgadel.  

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

ajal.  

• Kunagi ei tohi seadet kasta vette. Vesi ei tohi sattuda seadme sisemusse.  

• Ärge kasutage seadet autojuhtimise ega masinatega töötamise ajal.  

• 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 - juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 

kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadet ei tohi lapsed ilma järelvalveta ega juhendamiseta 

puhastada.  

• Hoiatus: hoidke seadet ja seadme pakendit eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

Hoidke patareisid laste kätte sattumast. 



 

 

• Ärge laadige tavalisi patareisid. Ärge lühistage patareide klemme. Patareisid ei või põletada. 

• Patarei allaneelamisel kellegi poolt otsige kohe arstiabi.  

• 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. 

• Ärge peske seadet! Ärge puhastage keemiliselt! 

 

Kaasasolevad osad. 

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 NM 870 kaelamassaažipadi reisivutlariga 

• 2 patareid (AA) 1,5V 

• 1 kasutusjuhend 

 

Pakendit saab käidelda. Mistahes pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. 

 

Patareide sissepanek 

Patareiõõnsuseni pääsemiseks avage tõmblukk 4 (tagaküljel). Sisestage 2 patareid (AA) 1,5V. 

Veenduge, et patareid on õigetpidi ja sulgege tõmblukk. 

 

Kasutamise võimalused 

Massaažipadi on ette nähtud kaela kuklapiirkonna ja õlapiirkonna masseerimiseks. Võtke seade 

reisivutlarist välja. Reisivutlar on seadme tagakülje külge kinnitatud. Kasutamisel saate peita vutlari 

seadmesse, tõmblukuga nr. 1 avatavasse kohta.  

Kaelamassaažipadi on valmistatud elastsest vahtmaterjalist ja sobitub kaela ja pea kontuuridega 

hästi. Pange padi ümber kaela nii, et see asetuks ka õlgadele. Vajutage sisse/väljalülitusnupule, et 

masseerimisfunktsioon sisse lülituks. Seade käivitub ja hakkab kasutaja õlgu ja kaela masseerima. 

Sisse/väljalülitusnupu teistkordse vajutusega saab seadme välja lülitada. 

 

Puhastamine ja hooldus 

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. Säilitage seadet reisivutlaris. Kui seadet kaua ei kasutata, eemaldage selle seest 

patareid. 

 

 

 

 



 

 

Seadme 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. Eemaldage seadmest 

patareid enne seadme käitlusse andmist. Vanad patareid tuleb panna spetsiaalsetesse 

kogumiskastidesse, mis asuvad igas kaupluses, kus patareisid müüakse. 

 

Tehniline teave 

Nimi ja mudel: MEDISANA NM 870 kaelamassaažipadi. 

Toide: 3 V = , 2 x 1.5 V patareid (tüüp AA) 

Mõõtmed u. 29 x 28 x 9 cm (lahtipakituna) 

Kaal u. 340 g ilma patareideta 

Artikli nr. 88946 

EAN number : 4015588889462 

 

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

etteteatamiseta. 

 

Garantii ja parandamine 

Pöörduge garantiinõudega tarnija või tarnija poolt volitatud remondiettevõtte poole. Kui saadate 

seadme garantiisse, lisage koopia ostudokumendist ja täpsustage defekti olemus. Kehtivad järgnevad 

garantiitingimused: 

1. Medisana toodete garantiiperiood on kolm aastat alates ostukuupäevast. Ostukuupäev tuleb 

tõendada ostudokumendiga. 

2. Garantiiperioodil kõrvaldatakse materjali- või tootmisdefektid tasuta. 

3. Garantiiaegne parandustöö ei pikenda garantiiperioodi seadmele ega selle võimalikele uutele 

osadele. 

4. Garantii alla ei kuulu: 

a. Kahjustused, mis tekivad ebaõigest kasutamisest ja / või juhendi nõuete eiramisest. 

b. Kahjustused, mis tulenevad kliendi enda või volitamata isikute poolt teostatud omakäelistest 

parandustöödest / seadme lõhkumisest. 

c. Kahjustused, mis tekivad transpordil tootjalt kasutajani või transpordil remondiettevõttesse. 

d. Kasutades kuluvad osad. 

5. Välistatud on vastutus otseste või kaudsete kahjustuste eest, mis seadmest võivad tuleneda, isegi 

kui seadme kahjustused on garantiinõudena arvestatavad. 

 

 

  



 

 

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: 

 
 
 


