
 

 

MASSAAŽIMATT 

 MM825 (88955) 

 KASUTUSJUHEND 

 

SEADME OSAD 

1. Sisse-/ väljalülitusnupp: 

2. Juhtimispult 

3. Padi 

4. Tasku puldi jaoks 

5. Soojendusfunktsiooni nupp 

6. Režiimivaliku nupp 

7. Tsooni valiku nupp: jalgade sääreosa 

8. Tsooni valiku nupp: reied 

9. Tsooni valiku nupp: alaselg 

10. Tsooni valiku nupp: ülaselg 

 



 

 

OHUTUSJUHISED 

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.  

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

vedelikest.  

 Ärge puudutage seadet ega pistikut, kui teie jalad on vees. Kasutage seadet alati kuivade käte 

ja jalgadega.  

 Seadme komponendid, mis on voolu all, ei tohi märjaks saada.  

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

vooluvõrku.  

 Seade tuleb vooluvõrku ühendada selliselt, et pistik oleks alati kiirelt ligipääsetav.  

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

elektrikontaktist.  

 Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust eemaldage toitejuhtme pistik elektrikontaktist. Ärge 

tirige juhtmest!  

 Seadet ei tohi kanda ega tirida juhetpidi.  

 Kui juhe kahjustub, ei tohi seadme kasutamist jätkata. Kahjustunud seadme parandamiseks 

ja/ või voolujuhtme väljavahetamiseks pöörduge seadme edasimüüja või tootja poolt 

volitatud remondiettevõtte poole.  

 Paigutage juhe selliselt, et sellesse poleks võimalik takerduda. 

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

 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed 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.  

 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 enama all järgnevalt loetletud haigustest või seisunditest: 

vereringehäired, varikoossed veenid, lahtised haavad, nahavigastused, veenipõletik. 

 Kui seadme kasutamisel tekib mistahes valu või ebamugavustunne, lõpetage seadme 

kasutamine viivitamatult ja pöörduge arsti poole.  

 Isikud, kes on tundetud kuumusele, peavad seda seadet kasutama ettevaatusega.  

 Enne massaažiseadme kasutamist tuleb pöörduda arsti poole mistahes teadmata põhjusega 

valu, poolelioleva ravikuuri või raviseadme kasutamise korral.  

 Enne iga kasutamist kontrollige seadet, selle voolujuhet ja juhtme pistikut kahjustuste 

suhtes. 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).  

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

muul eesmärgil kasutamine tühistab garantii. 

 Ärge jätke seadet vooluvõrku ilma järelvalveta.  

 Ärge kasutage seadet magavana või kui on oht uinuda.  

 Seadet ei tohi kasutada kokkumurtud või kokkurullitud kujul. 

 Seadet ei tohi millegi teravaga torgata ega lasta kokku puutuda lõikeriistadega. 

 Seadmel ei tohi seista.  

 Maksimaalne kasutuskorra kestvus on 15 minutit. Sellest pikem kasutamine vähendab 

seadme eluiga. 

 Pikk järjestikune kasutamine tekitab seadme ülekuumenemist. Pärast 15 minutit kestnud 

kasutamist tuleb seadme kasutamine katkestada ja lasta seadmel olla väljalülitatuna 15 

minutit, enne uut kasutamist.  

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

 Sisselülitatud seadet ei tohi millegagi kinni katta.  

 Ärge kasutage seadet teki või padja all. See võib kaasa tuua tuleohu, elektrilöögi ja vigastuste 

ohu.  

 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.  

 Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalve ega juhendamiseta puhastada.  

 Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.  

 Ärge peske seadet! Ärge puhastage seadet keemiliselt! 

 

HEA KLIENT, 

Täname, et olete ostnud selle toote! Olete soetanud Medisana kõrge kvaliteediga massaažiseadme. 

Et saaksite oma uuest seadmest maksimaalselt kasu ja tunneksite selle kasutamisest rõõmu pikkade 

aastate vältel, palume Teil hoolikalt läbi lugeda käesoleva kasutusjuhendi kõik osad ning kasutada 

oma uut seadet kooskõlas juhendi nõuannetega. 

 

KOMPLEKTI KUULUVAD 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 komplekti kuuluvad järgnevad osad: Medisana massaažimatt MM 825, kasutusjuhend. 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt.  

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

 

KASUTAMISE OTSTARVE 

Medisana massaažimati MM 825 kasutamine parandab üldist heaolutunnet näiteks pärast 

stressirohket päeva. Massaaž annab hea tulemuse pinges lihaste ja väsinud kudede puhul. 

Tulemuseks on meeldiv lõõgastumine ja parem toimetulek igapäevastressiga.  



 

 

4 massaažitsooni (ülaselg, alaselg, reied ja sääred) on eraldi reguleeritavad. Massaaži ja sellele juurde 

lisatava soojendusfunktsiooni kombinatsioon pakub tõhusat lõõgastust. Funktsioone saab mugavalt 

kombineerida ja kohandada käepärase puldi abil. 

 

HOIATUS! 

Töötamisaega 15 minutit järjest ei tohi ületada. 

 

KASUTAMINE  

Ühendage seade vooluvõrku. Vajutage sisse-/ väljalülitamisnupule, kohe aktiveeruvad kõik 

massaažitsoonid ja soojendusfunktsioon. Vajutage tsooni valiku nuppe korduvalt, vastavalt kasutaja 

eelistustele, et aktiveerida või deaktiveerida vastava tsooni massaaži. Võite ka valida massaaži 

tsoonides ükshaaval.  

Vajutage nuppe korduvalt, et valida massaaži intensiivsuse aste või vastav massaažitsoon välja 

lülitada: 

Nõrk intensiivsus: vasakpoolne LED märgutuli vastava tsooni nupu kõrval põleb rohelisena. 

Tugevam intensiivsus: parempoolne LED märgutuli vastava tsooni nupu kõrval põleb rohelisena. 

Massaažitsoon on välja lülitatud: kumbki LED tuli ei põle. 

Režiimi valimine: režiimivaliku nupuga saab valida üht 5 võimalikust režiimist: 

1. Tavaline: harilik vibreeriv massaaž ühtlase intensiivsuse ja vibratsioonisagedusega. 

2. Pulseeriv: pulseeriv vibreeriv massaaž, mis muudab intensiivsust ja sagedust automaatselt. 

3. Voolav massaaž: intensiivsust ja vibratsioonisagedust muudetakse automaatselt ja massaaž on 

tajutav vee voolamisena. 

4. Vahelduv režiim A: automaatne massaažitsoonide vaheldumine väikeste intervallidega: üla- ja 

alaselja vibreeriv massaaž, mis läheb seejärel üle reite ja säärte massaažiks ja nii edasi. 

5. Vahelduv režiim B: sama, nagu vahelduv režiim A, kuid massaažid vahelduvad sellises järjestuses: 

ülaselg / sääred ning alaselg / reied. 

Vastava režiimi kohta annavad märku rohelised LED märgutuled režiiminupu kohal (esimene LED 

tähistab esimest režiimi, teine LED teist ja nii edasi).  

Iga kord, kui valite teise massaažirežiimi, lülitub massaaži intensiivsus automaatselt madalamale 

astmele. 

Soojendusfunktsiooni nupp. Nupu vajutusel saab aktiveerida soojenduse. Punane LED märgutuli 

soojendusfunktsiooni nupu juures süttib. Soojendus toimib ainult alaselja tsoonis. Nupu teistkordsel 

vajutusel deaktiveeritakse soojendusfunktsioon. 

Vajutage sisse-/väljalülitusnupule seadme väljalülitamiseks.  

Seade lülitub automaatselt välja 15 minutit kestnud töötamise järel. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

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 kahjustamist. 

Seadet võiks ideaaljuhul säilitada originaalpakendis, puhtas, kuivas kohas. 

 

 

 



 

 

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: massaažimatt MM825 

Toide: 100 - 240 V~ 50/60Hz 1.2A 

Võimsustarve: 14.4 W 

Automaatne väljalülitumine 15 minutit kestnud töötamise järel 

Massaažitsoonid: 4 tsooni 

Intensiivsusastmed: 2 intensiivsust igal tsoonil. 

Kasutamise tingimused: kasutamiseks vaid kuivades tingimustes, nagu juhendis osutatud 

Säilitamine: kuivas, kuumuse eest kaitstud kohas, temperatuurivahemikus  0°…  40°C 

Mõõtmed u. 180 x 62 x 10 cm 

Kaal u. 1.8 kg 

Tooteartikkel: 88955 

EAN: 4015588889554 

 

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

etteteatamiseta. 

Käesolev juhendi versioon on leitav aadressil www.medisana.com 

 

 


