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Ärge kasutage tundmatu
pingega vooluallikat

Elektrikatkestuse korral

Kui seade on juhitamatu

Kui seadet ei kasutata
Katkise toitejuhtme või
pistiku korral
Seadme töötamise ajal

Põhjustab elektrilöögi või tulekahju
Seadme kasutusea pikendamiseks lülitage seade 
toitelülitist välja ja tõmmake toitejuhe seinast.

Tõmmake seadme toitejuhe seinast välja ja võtke 
ühendust seadme edasimüüjaga.

Lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe seinast.

Võtke ühendust tootja või remonditeenindusega.

Ärge katsuge massaažiseadme kangast kätega.

Ohutusjuhised

Tähelepanu
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▲Hoiatus

Täname, et olete valinud meie toote. Palun lugege käesolevad 
ohutusjuhised hoolega läbi ja järgige neid, kuna need aitavad toodet 
õigesti kasutada ja kasutamisega seotud ohte vältida. Olenevalt hoiatuse 
tõsisusest on käesolevas juhendis kasutatud märksõnu „Hoiatus“ ja 
„Ettevaatust“.  Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarbeks alles.

Soovitame massaažiseadet kasutada maksimaalselt 30 minutit korraga, 
pikem kasutusaeg võib põhjustada lihasjäikust ja neuropaatilist valu.
1. Kui teil esineb mõni alljärgnevatest seisunditest, konsulteerige enne 
massaažiseadme kasutamist arstiga:

südamestimulaatori või muu kehasisese elektroonilise 
meditsiiniseadme kasutamine; 
südamehaigused;
venitused; luustiku haprus;
olete äsja käinud operatsioonil;
olete rase või äsja sünnitanud;

Ohutusjuhised

osteoporoos;
vereringehäired või tromboos; 
nahapõletik;
ravi või abistava ravi saamine;
ebatavalised jäsemed;
õnnetuse või haiguse tagajärjel tekkinud jalavigastused.
2.

3.

4.

5.

Ärge kasutage seda seadet, kui selle korpus on kahjustunud või kui 
sellel esineb mehaanilisi või elektroonilisi rikkeid. Sellisel juhul võtke 
ühendust seadme edasimüüja või tootjaga.
Ärge kasutage seadet märjas või kõrge temperatuuriga kohas või 
kuumusallikate, näiteks radiaatorite või ahjude lähedal.
Ärge kandke jalgadele enne seadme kasutamist ega kasutamise ajal 
meditsiinilist ega meigikreemi.
Parandamiseks saatke seade volitatud teeninduskeskusesse. Ärge 
püüdke seadet ise parandada, vastasel juhul muutub seadme garantii 
kehtetuks.

6. Ärge raputage ega visake seadet.
7. Ärge kasutage seadet ühe tunni jooksul enne ega pärast sööki.
8. Ärge kerige seadme juhet kokku ega painutage seda, kuna see võib
    põhjustada juhtme kahjustusi.
9. Ärge seiske seadmel ega asetage sellele raskeid esemeid.
10. Rikke korral tõmmake seadme toitejuhe vooluvõrgust välja ja võtke 
    kohe ühendust seadme tootjaga.



Toote ülevaade
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Korpuse ülemine osaJuhtpaneel

Lukk

Eemaldatav kate

4

Toitejuhe

Korpuse alumine osa

11.

12. 

 Elektriseadme kasutamine vee lähedal on ohtlik. Ärge kasutage seadet niiskes 
keskkonnas, näiteks vannitoas, kraani või basseini lähedal.

Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, laske see ohu vältimiseks asendada 
vaid seadme tootjal või tootja poolt volitatud teeninduskeskuses või vastava 
kvalifikatsiooniga isikute poolt.

13. Ärge kahjustage toitejuhet – ärge painutage, voltige seda kokku, rebige katki, 
sikutage, siduge ega väänake. Ärge laske toitejuhtmel jääda raskete esemete alla. 
Seadme liigutamisel ärge kinnitage toitejuhet seadme keskele. Kahjustunud toitejuhe 
võib põhjustada tulekahu või elektrilöögi. Ärge jääge seadet kasutades magama ega 
kasutage seda alkoholi mõju all olles ega kõrge palavikuga.

14. Seadme võib paigutada vaid vastavalt käesolevas juhendis toodud juhistele.
15. Seadet ei tohi kasutada meditsiiniseadmena.
16. Hoidke seadmel käivitumise ajal silm peal.
17. Ärge jätke seadet keskkonda, kus võib olla bensiini, lahustit, alkoholi, valgendit või 

muid äärmiselt söövitavaid aineid, kuna need võivad põhjustada seadme 
värvimuutuse, deformatsiooni, pragunemise või rikked.

18. Isikud, kellel on nõrk keha (sh lapsed), meele- või neuroloogiline puude või puudub 
piisav asjakohane kogemus ja teadmised, tohivad seadet kasutada vaid järelevalve 
all ja seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamiseta.

19. Ärge laske seadmel otse naha vastu puutuda.
20. Ärge laske lastel seadmega mängida.
21. Sellel seadmel on küttekeha, kuumust mitte tajuvad inimesed peavad seadme kasu-

tamisel olema ettevaatlikud.
22. Seade on ette nähtud kasutamiseks ühele inimesele korraga.
23. Kui tunnete end massaaži ajal halvasti, lõpetage kohe seadme kasutamine.
24. Ärge sisestage seadme avadesse esemeid ega laske neid sinna kukkuda. 

Ohutusjuhised



Ettevalmistused kasutamiseksToote omadused
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Uus kontseptsioon, innovaatiline disain
Uus välimus, voolujooneline kaasaegne disain ja kaasaskandmise 
võimalus.
Erinevad massaažid
Jalarulliku, kraapimisfunktsiooni, vibratsiooni, õhkmassaaži ja 
soojendusfunktsiooniga seade masseerib jalalabad kogu nende 
ulatuses, teostab sügavuti punktmassaaži, stimuleerides kogu keha 
meridiaane.
Soojendusfunktsioon
Soojendusfunktsiooniga jalaosad, tallavõlvi soe massaaž, 
süsinikkiududega kuum kompress jalaseljale. Professionaalsele 
soojusmassaažile sarnanev soojusteraapia aitab vähendada väsimust, 
stimuleerib meridiaane ja keha vereringet.
Mugav hoiustada
Toitejuhtme kogumisseadmega massaažiseadet on lihtne hoiustada.
Eemaldatav kate
Kate on eemaldatav, pestav ja vahetatav.
Ohutus
Jalgade massaažiseadmest võib ootamatu elektrikatkestuse ajal õhk 
välja tulla.
Toote funktsioonid
Vähendab jalalabade ja jalgade survet, parandab lihaste painduvust ja 
vereringet, leevendab sportimisjärgset lihasvalu, stimuleerib 
nõelravipunkte, parandab keha üldist heaolu ja leevendab väsimust.

1.Asukoht
Asetage seade kuiva kohta, kus see ei ole pikemat aega otsese 
päikesevalguse käes. Töömüra vähendamiseks asetage seade vaiba 
peale.



Ettevalmistused kasutamiseks Juhtpaneeli kasutamine

Kasutamine
1.Sisestage seadme pistik seinakontakti.
2.Elektritoite olemasolul hakkab sisse- ja 

väljalülitamisnupp vilkuma.
3.Seadme käivitamiseks vajutage sisse- 

ja väljalülitamisnuppu. 
4.Valige massaažiprogramm. 

Soojendus
Kiirus

Automaat-
režiimRullik

Õhusurve

Sisse- ja 
väljalülitamisnupp

1.Sisse- ja väljalülitamine: Sisestage seadme pistik seinakontakti, vajutage seda nuppu ja nupu 
märgutuli hakkab vilkuma. Seejärel vajutage nuppu uuesti ja massaažiseade käivitub (märgutuli 
põleb) ning läheb 1. automaatmassaaži režiimi, õhusurvemassaaž toimub keskmise tugevusega, 
soojendusfunktsioon on sisse lülitatud ja seade hakkab kuvama 15-minutilisest massaažist 
allesjäänud aega. (Kui kõik massaažiprogrammid on välja lülitatud, siis loendamine peatub. Kui 
käivitate massaažiprogrammi uuesti, algab uus 15-minutiline tsükkel. Pärast 15 minuti möödumist 
lülitub seade automaatselt välja.) Nupu vajutamisel kolmandat korda lülitub seade välja ja nupu 
märgutuli hakkab vilkuma.

2.Õhusurve: automaatrežiimis olles vajutage seda nuppu, et reguleerida automaatmassaaži 
õhusurve intensiivsust (madal-keskmine-kõrge). Manuaalrežiimis olles vajutage seda nuppu, et 
valida õhusurve intensiivsus (madal-keskmine-kõrge). Süttib vastava tugevuse märgutuli (madal – 
sinine, keskmine – roheline, kõrge – punane).

3.Rullik: kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, misjärel lülitub sisse 
vibreerimisfunktsioon, rullik pöörleb päripäeva ja süttib sinine märgutuli. Nupu teistkordsel 
vajutamisel süttib roheline märgutuli, vibreerimisfunktsioon lülitub välja ja rullik pöörleb 
vastupäeva. Nupu vajutamisel kolmandat korda märgutuli kustub ja rullik peatub.

4.Automaatrežiim: Kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, et valida 1. automaatrežiimi 
(sinine märgutuli) ja 2. automaatrežiimi (roheline märgutuli) vahel. Automaatrežiimis olles töötavad 
jalarullik, vibreerimisfunktsioon ja õhusurvemassaaž vaikimisi määratud režiimides. Õhkpatjade 
massaaži intensiivsus on selles režiimis vaikimisi keskmisel tasemel.

5.Kui manuaalrežiimis olles on valitud rulliku funktsioon või vibreerimisfunktsioon, saab kasutada ka 
kiiruse reguleerimise nuppu: vajutage seda nuppu, et valida keskmise (sinine ja roheline märgutuli), 
kõrge (sinine, roheline ja punane märgutuli) või madala (sinine märgutuli) vahel.

6.Soojendus: kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, misjärel käivitub 
soojendusfunktsioon ja süttib vastav märgutuli. Nupu teistkordsel vajutamisel märgutuli kustub ja 
soojendusfunktsioon lülitub välja. Nupu järjestikusel vajutamisel kordub sama tsükkel. 
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2、Seadme ühendamine vooluvõrku
Sisestage seadme pistik seinakontakti.

Veenduge, et toitejuhe ei 
oleks kahjustunud.

Pistikut on keelatud 
märgade kätega 
seinakontakti 
sisestada või sealt 
välja tõmmata.

Märkus. Iga nupuvajutuse korral näitab märgutuli, kui funktsioon on edukalt valitud.



Riidest katte eemaldamine Õige massaažiasend
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Lukk

Riidest katte õige 
eemaldamine

1.  Tõmmake lukk lahti.
2.  Eemaldage riidest kate. 

Riidest katte õige 
paigaldamine

1.  Kinnitage riidest kate 
takjapaelkinnituste abil.

2.  Tõmmake lukk kinni.
3. Korrastage. 

Ärge asetage oma käsi 
kangast katte sisse.

Lukk



Veaotsing ja spetsifikatsioonid

Vibreeriv jalalabade massaažiseade
Mudel: Al-568

1. Hooldus

Hoiatus

2.Spetsifikatsioonid

Võimsus: 60 W

Netokaal: 5,6 kg

Sisendpinge: AC100–240V Sagedus: 50/60 Hz

Toote hooldus ja hoiustamine

▲
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Soovitus
Seadmega saab parima massaažiefekti 15 minuti jooksul.

Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.

Kui seadmel esineb pärast selle kasutamist plekke, pühkige need 
neutraalse puhastusvahendiga niisutatud lapiga. Ärge kasutage 
puhastamiseks kemikaale, näiteks bensiini, alkoholi ega lahustit). Seejärel 
pühkige pind kuiva lapiga puhtaks ja laske õhu käes kuivada. (Ärge püüdke 
seadet loomulikust kuivamisest kiiremini kuivatada.)

2.Hoiukoht
Hoidke seadet järgmises tingimustes: 
temperatuur: 0 ℃–40 ℃
suhteline õhuniiskus: (ilma kondensatsioonita) 30%–85%.
Vältige seadme hoiustamist kõrgel temperatuuril, niiskes kohas ja otsese 
päikesevalguse käes ning keskkonnas, kus esineb söövitavaid gaase.
Esmalt puhastage seade, seejärel paigutage see kuiva ja puhtasse kohta. 
Ärge kasutage seadet väga tolmuses, rasvases, niiskes ega suitsuses 
keskkonnas. Ärge asetage seadet kuumusallikate lähedusse ega otsese 
päikesevalguse kätte ning ärge kasutage seda välitingimustes.

1. Veaotsing
Kuna seadet juhib mikroarvuti, on see tundlik pingekõikumistele. Kui pinge kõigub 
nimipinge piires 10–15%, võib see tekitada häireid seadme töös.

Võimalik probleem Lahendus

Massaažiseade ei hakka 
tööle, kuigi on sisse lülitatud.

1. Kontrollige, et seadme lüliti ja toitejuhe oleks 
töökorras.

2. Kontrollige, et pistiku ja seinakontakti ühendus 
oleks korralik.

Massaažiseade ei hakka 
tööle, kuigi on sisse lülitatud.

Pärast liiga pikka töötamist on seadme temperatuur 
liiga kõrge ja seade lülitub enda kaitsmiseks välja. 
Lülitage seade vähemalt 30–50 minutiks välja, et 
see saaks maha jahtuda.

Seadme töötamise ajal 
juhtpaneel ei tööta ja seade 
katkestab töö.

1. Kui taimer peaks käima, kuid ei käi, vajutage sead-
me töö taastamiseks sisse- ja väljalülitamisnuppu.

2.  Lülitage toide välja ja seejärel uuesti sisse.
Kui probleem ei ole tekkinud eespool nimetatud põhjustel, võtke palun ühendust 
seadme tootja või kohaliku edasimüüjaga.

Tööaeg: 15 min
Pakendi mõõtmed: 402 x 277 x 
475 mm Ohutusklass:

Tootja jätab endale õiguse toote disaini ette teatamata muuta. Palun vaadake 
tegelikku toodet.
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