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Olulised ohutusabinõud 

Selleks et vähendada elektriseadmete kasutamisel tulekahju, elektrilöögi ja 
isikukahju ohtu, tuleb järgida elementaarseid ohutusnõudeid, sh alljärgnevat. 

 
Ohutuse tagamine 

Lugege kõik juhised hoolikalt läbi ka juhul, kui seade on teile varasemast tuttav. 

• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega nõrga tervisega isikutele ilma 
järelevalveta. Ärge jätke kunagi seadet järelevalveta, kui see on sisse lülitatud. 

• Väikseid lapsi tuleb jälgida, et veenduda, et nad ei mängi seadmega. 

• Enne puhastamist ja pärast kasutamist lülitage seade välja ning eemaldage 
pistik pistikupesast. Juhtme pistikupesast eemaldamiseks võtke kinni pistikust. 
Ärge kunagi tõmmake juhtmest. Ärge kunagi kandke seadet juhtmest. 

• Ärge kasutage, kui juhe on kahjustatud või kui seade tõrgub, kukub maha või 
saab muul moel kahjustada. 

• Ärge kasutage seadet eesmärgil, mis erineb selle kasutusotstarbest. Toode on 
mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. 

• Ärge proovige seadet remontida ega koost lahti võtta. Sellel ei ole kasutaja 
hooldatavaid osi. 

• Ärge kasutage välistingimustes. 

• Tõmmake seadme pistik alati kohe pistikupesast välja. 

• Ärge haarake seadme järele, mis kukkus vette. Eemaldage see viivitamata voolu 
alt. 
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• Ärge kasutage seadet vannis ega duši all. 

• Ärge hoidke seadet kohas, kust see võib kukkuda või kust seda võidakse 
tõmmata vanni või kraanikaussi. 

• Ärge asetage seadet vette ega muudesse vedelikesse. 

• Ärge püüdke seadet vooluallika külge või sellest lahti ühendada, kui teil on 
jalad vees. 

• Ärge kasutage lisavarustust, mida tootja ei ole soovitanud, täpsemalt sellist 
varustust, mis ei ole seadmega kaasas. 

• Ärge jätke töötavat jalavanni järelevalveta. 

 
HOIATUS! 

• Ärge kunagi pange jalavanni vee alla ega muude vedelike sisse. 

• Kontrollige alati vee temperatuuri enne, kui te jalad vanni tõstate. 

• Ärge seiske seadmes püsti. Istuge ja tõstke jalad vanni. 

• Ühendage seade alati vooluallikast lahti, kui te seda ei kasuta või kui te seda 
täidate, tühjendate, puhastate või teisaldate. 

• Jalavann ei ole mõeldud külma vee soojendamiseks. Täitke seade sobivalt sooja 
veega. 

• Veenduge, et teie käed on kuivad, kui te seadme lülitit vajutate või selle pistikut 
eemaldate. 

• Ärge kasutage seadet, kui selle mahutil on defektid või see lekib vett. 

• Seadet ei tohi kasutada vanni sees. 

• Seadme pealispind muutub kuumaks. Kuumatundlikud inimesed peavad olema 
seadme kasutamisel ettevaatlikud. 

 

ETTEVAATUST! 

• Ärge kunagi jätke vooluallikaga ühendatud seadet järelevalveta. Kui seadet ei 
kasutata, eemaldage see vooluallikast. 

• Vältige juhtme kokkupuudet kuumade pindadega. 

• Ärge kunagi jääge jalavanni kasutamise ajal magama. 

• Ärge pillake ega pange ühtegi eset ühessegi avasse. 

• Ärge kasutage aerosooltoodete (pihustite) ega hapnikuga samas kohas. 

• Ärge kasutage teki ega padja all. See võib tekitada liigse kuumenemise ja 
põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse. 
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• Kui teil on tervisemuresid, pöörduge enne jalavanni kasutamist arsti poole. 

• Südamestimulaatori kasutajad peaksid enne toote kasutamist perearstiga nõu 
pidama. 

• Kuiolete rase, diabeetik või haige, pidage enne jalavanni kasutamist nõu arstiga. 

• Kui tunnete pikka aega lihase- või liigesevalu, katkestage seadme kasutamine ja 
pidage nõu arstiga. Püsiv valu võib viidata raskemale terviseseisundile. 

• Ärge kunagi kasutage jalavanni, kui teil on kehal lahtised haavad või värvi 
muutnud, tursunud, põletatud, põletikus, ketendavad või valulikud piirkonnad. 

• Massaaž ja kuumus peavad tekitama meeldiva ja mugava tunde. Valu või 
ebamugavuse korral katkestage kasutamine ja pidage nõu perearstiga. 

• Ärge lisage vanniõli ega muid aineid, sest see võib takistada mullifunktsiooni. 

 

KOHUSTUSLIK HOIATUS 

Kui seadme võrgujuhe on kahjustatud, tuleb see ohutuse mõttes lasta asendada 
kas tootjal või volitatud maaletoojal. 

Toode on ette nähtud üksnes voldikus sätestatud otstarbeks. 

 
Jalavann JY-868/868 

Õnnitleme uue jalavanni ostmise puhul! 

Enne uue seadme kasutamist on oluline see kasutus- ja hooldusjuhend läbi lugeda 
ning siinseid juhised järgida, seda ka juhul, kui tunnete seda tüüpi seadmeid 
varasemast. 

Hoidke voldik edaspidiseks kasutuseks kindlas kohas alles. Pöörake erilist 
tähelepanu jaotisele „Olulised ohutusabinõud“. 

Seade on mõeldud kasutamiseks koduses standardses pistikupesas. See ei ole ette 
nähtud tööstus- ega ärikasutuseks. 

 

Jalavanni JY-868 kasutamine: 

• Veenduge enne seadme veega täitmist, et see pole sisse lülitatud. 

Täitke jalavann sooja veega. 

• Lükake pistik pistikupessa ja lülitage seade sisse. 

• Istuge ja tõstke jalad vanni. 
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• Pöörake funktsiooninuppu, et valida soovitud massaaž. 

INFRAPUNA/SOOJENDAMINE 

 MASSAAŽ 

 MULLIMASSAAŽ 

AJA SEADISTAMINE 

TEMPERATUURI SEADISTAMINE 

 

Nautige sügavuti tungivat massaaži, liigutades jalgu üle refleksipunktide ette- ja 
tahapoole. Kumer koht on kujundatud jalavõlvi järgi. See aktiveerib rakke ja tõrjub 
väsimust. Lisaks võite masseerida rullikuga. Valige funktsioonid, mis teile 
meeldivad. 

 
Tühjendamine 

• Esmalt pöörake kõik nupud asendisse „VÄLJAS“ (OFF), seejärel tõmmake pistik 
pistikupesast välja. Kallutage seadet, et vesi voolaks äravooluava kaudu välja. 
Ärge kunagi valage vett lüliti peale. 

 

Hooldus 

Puhastamine 

Eemaldage pistik vooluallikast ja laske sel maha jahtuda. Puhastage ainult pehme 
niisutatud käterätiga. 

• Ärge kunagi laske veel või muudel vedelikel kokku puutuda lülitiga. 

• Pärast puhastamist pühkige pindu kuiva lapiga. 

• Ärge kunagi kasutage abrasiivseid puhastusaineid. 

• Kui juhe keerdub, sirgendage seda korrapäraselt. 

 
Hoidmine 

Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja ja laske sel maha jahtuda. 

• Hoidke seadet karbis või puhtas ja kuivas kohas. 

• Selleks et vältida toitejuhtme purunemist, ärge mähkige seda ümber seadme. 

• Ärge riputage seadet toitejuhet pidi. 

• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. 
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Garantii 

Selle garantiiga kaasnev kasu kehtib lisaks kõigile kaudsetele garantiidele, 
muudele õigustele ja õiguskaitsevahenditele toote suhtes, millele tarbijal on õigus 
kaubandustavade seaduse ning sarnaste riiklike ja piirkondlike seaduste alusel. 

Selle jalavanni algsele ostjale kehtib järgmiste tingimustega garantii. 

Anname 2-aastase garantii alates ostukuupäevast kõigile selle toote 
tootmisdefektiga osadele ja materjalidele. 

 
GARANTIITINGIMUSED 

1. Garantii kehtib vaid seadme kasutamisel tootja juhiste kohaselt. 

2. Seadet ei tohi ühelgi viisil muuta. 

3. Elektriühendus peab vastama tootesildil esitatud pingele. 

4. Tootja ei võta vastutust seadme vale või puuduliku paigaldamise või kasutamise 
tagajärjel tekkinud otsese ega kaudse kahju, kahjumi ega muu kulu eest. 

5. Garantii kehtib üksnes ostudokumendi (nt ostuarve) esitamisel. 

6. Seade ei ole ette nähtud tööstus- ega ärikasutuseks ja sellisele kasutusele 
garantii ei kehti. 

 

MÄRKUS: 

Tehnilised andmed: 220–230 V 50–60 Hz 500 W 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@tervisetestid.ee

