MEDISANA JALASOOJENDAJA FWS 60257 KASUTUSJUHEND
OLULIST
Ärge torgake jalasoojendajat nõeltega.

Ärge pange jalasoojendajat töötama kokkuvoldituna.

Ärge kasutage seadet väikelastel (alla 3 eluaasta)
Seade on pritsmekindel.

Kasutage ainult sisetingimustes.
Ärge peske jalasoojendajat.
Sisekate on pestav tavalisel viisil maksimaalselt 30 C kraadi juures.
Mitte pleegitada!
Ärge kuivatage jalasoojendajat kuivatis.
Sisekatet võib kuivatis kuivatada.
Sisekatet võib madalal temperatuuril triikida.

Ärge puhastage keemiliselt!
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Kontrollige jalasoojendajat kahjustuste suhtes enne kasutuselevõtmist. Kui märkate midagi
olevat katki seadme, lüliti või juhtme juures, ärge võtke seadet kasutusele vaid tagastage
edasimüüjale.
Enne vooluvõrku ühendamist kindlustage, et kasutuskoha vooluvõrgu omadused on seadme
tüübisildil toodud omadustele vastavad.
Seadet ei tohi taimeri vahendusel vooluvõrku ühendada. Jalasoojendajat ei tohi
kokkuvoldituna tööle panna.
Ärge pange jalasoojendaja külge haaknõelu ega mingeid muid teravaid esemeid.
Seade on ette nähtud kasutamiseks isiklikul otstarbel, mitte ärieesmärgil ega
meditsiiniasutustes.
Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis ette nähtud otstarbel.
Ärge kasutage seadet lastel ega teovõimetutel, magavatel või kuumusele tundetutel isikutel.
Alla 3 aasta vanustel lastel seadet kasutada ei tohi.
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
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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.
Seadet ei tohi kasutada loomade soojendamiseks.
Töötavat jalasoojendajat ei tohi jätta järelvalveta.
Ärge jääge seadet kasutades magama.
Ärge pange jalatsites jalgu jalasoojendajasse, kuna jalatsite tõttu ei tunneta te soojust õigesti
ja seade saab seest mustaks.
Liiga pikaajaline jalasoojendaja kasutamine kõige kõrgemal temperatuuril võib põhjustada
nahapõletust.
Ärge kasutage jalasoojendajat voodis olles.
Ärge kasutage jalasoojendajat niisketes või märgades tingimustes. Jalasoojendajat tohib
kasutada vaid siis, kui see on täiesti kuiv.
Seadme pult ega lülitid ei või märjaks saada.
Kui seade juhtub vette või vedelikesse sattuma, ärge haarake kohe seda võtma. Veenduge
esmalt, et seade ei ole ühendatud vooluvõrku ja alles siis võtke seade veest.
Lüliti ega juhe ei või seadme töötamise ajal olla millegagi kinni kaetud.
Kuumaveepudeleid ega mistahes muid soojusallikaid ei või seadme ligidusse asetada.
Hoidke voolujuhet eemal kuumadest pindadest.
Raskeid ega suuri esemeid ei tohi asetada seadmele, ükskõik kas siis töötavale või välja
lülitatud.
Ärge kunagi kandke ega sikutage seadet juhtmest ega avaldage muud mehaanilist survet
seadme juhtmele.
Kui seadet ei kasutata, siis eemaldage pistik vooluvõrgust.
Mistahes kahjustuse korral ärge seadet omakäeliselt parandage. Remonti tohib seadmele
teostada vaid volitatud hooldusettevõttes või muus sarnaselt kvalifitseeritud ettevõttes.
Kahjustustega voolujuhet uue vastu vahetada ei saa. Kui voolujuhe kahjustub, ei aita muud
kui terve seade uue vastu vahetada.
Säilitamisele asetamisel laske seadmel esmalt jahtuda enne kokkuvoltimist.
Ärge asetage kokkuvolditud jalasoojendajale mingeid esemeid peale.
Terviseprobleemide korral küsige enne jalasoojendaja kasutamist nõu oma arstilt.
Ärge kasutage seadet, kui teie jalad on paistes, põletikus või vigastustega.
Kui seadme kasutamisel kogetakse mistahes valu või ebamugavustunnet, tuleb kasutamine
koheselt lõpetada.

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 jalasoojendaja FWS sisekattega
• Kasutusjuhend
Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt.

Kasutamine
Kindlustage, et kasutusel olev (parasjagu töötav) jalasoojendaja ei oleks kortsus ega kokkuvolditud.
Kasutage jalasoojendajat vaid koos sisevoodriga. Seadet juhitakse liuglülitiga puldil. Ärge kasutage
taimerit seadme vooluvõrku ühendamiseks.
• Lüliti asend 0 = välja lülitatud
• Lüliti asend 1 = nõrk soojendamine
• Lüliti asend 2 = keskmine soojendamine
• Lüliti asend 3 = tugev soojendamine
Vastavalt lüliti asendile põlevad ka märgutuled.
Asetage jalad soojendajasse ja nautige meeldivat soojust. Umbkaudu 90 minuti möödudes lülitub
seade automaatselt välja. Uuesti sisselülitamiseks tuleb lüliti esmalt seadistada asendisse 0 ja siis 5
sekundi pärast saab seadet uuesti sisse lülitada. Väljalülitamiseks seadistage lüliti asendile 0.
Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te seda ei kasuta.
Kasutuseloleva seadme pult võib veidi soojeneda. Ärge katke seda millegagi kinni.
Ärge proovige jalasoojendaja sisemuse soojust käega. Käed kannatavad märgatavalt paremini soojust
kui jalad. Mis kätele tundub soe, võib jalgadele tunduda ebameeldivalt kuum.
Kui ohutussüsteem seadme mingi rikke tõttu välja lülitab, siis kustub ka märgutuli ära. Ärge kasutage
jalasoojendajat sel juhul edasi, sest seadme ohutust ei ole võimalik rikke korral garanteerida.
Puhastamine
Seadet tuleb hoida puhtana, sest seda ei saa pesta ega keemiliselt puhastada. Enne puhastamist
eemaldage seade vooluvõrgust. Välispinda saab puhtaks harjata. Vähest mustust saab niiske lapi või
käsnaga maha hõõruda. Ärge tehke seadet märjaks. Kui seade saab niiskeks, laske sel õhu käes
kuivada. Hoidke seadet kuivas kohas ja ärge asetage teisi asju selle peale.
Sisekatte saab pesemiseks eemaldada. Peske seda 30C kraadises vees. Ärge kasutage selle
puhastamiseks midagi lahustipõhist. Kasutage seadet uuesti alles siis kui kõik selle osad on kuivanud.
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. Pöörduge käitlemisalase teabe saamiseks
kohaliku omavalitsuse poole.
Nimi ja mudel: MEDISANA jalasoojendaja FWS
Toide: 220-240 V -50 Hz
Soojendusvõimsus max. 100 W
Automaatne väljalülitumine 90 min möödumisel
Lüliti astmed 0 - 1 - 2 - 3
Mõõtmed umbes 30 x 30 x 23 cm
Kaal u. 580 g
Juhtme pikkus u. 2 m,
Tooteartikkel: 60257
Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma
sellekohase etteteatamiseta.

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
TALLINN:
TARTU:
PÄRNU:
HAAPSALU:

Firma
AS Speleta
OÜ Arwest
OÜ Centralservice
OÜ Teco Kodumasinad

Aadress
Akadeemia tee 20
Aleksandri 6, Tartu
Laine 4, Pärnu
Nelgi 1, Paralepa

Kontakt
tel. 654 6543
tel/faks 7 34 34 94
tel/faks 44 27 231
tel. 56678902

NARVA:
VILJANDI:
PAIDE:
JÕGEVA:
KURESSAARE:

OÜ Sipelgas Maurinte
OÜ Aaberi Kodumasinad
OÜ Oolberg ja Ko
OÜ Levotek
OÜ Tedre Kodumasinad
OÜ Kodumasinate Remondikeskus
FIE Enno Tuulik
OÜ Võru Polar
OÜ Edelweis-Nord

Tallinna mnt. 6a-19, Narva
Raua tn.3
Vainu tn. 9, Paide
Rohu 6-28. Jõgeva
Pikk 1b, Kuressaare
Tallinna 80A, Kuressaare
Vabaduse tn.8, Kärdla
Oja 1, Võru
Lehe 7, Kukruse

tel. 35 60 708, 56 498 697
tel. 43 33 802
tel. 38 50 010, 56 664 467
tel. 58 372 823
tel. 45 55 978, 50 87 912
tel. (45) 31 627
tel. 46 963 06
tel. 78 21 461
tel. 33 41318

KÄRDLA:
VÕRU:
IDA-VIRUMAA:

TOOTEKAART
TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________
MUDEL: _______________________________________________________________
KAUPLUS______________________________________________________________
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________

KAUPLUSE PITSAT:

