
 

MASSAAŽIVANNIDE KASUTUS- JA HOOLDUJUHEND 
 
OHUTUS  
Toodet ei tohi kasutada halvas tervislikus seisus isikud (südamehaigused) v.a arsti loal. 
Toote kasutamine laste või järelvalvet vajavate isikute korral peab toimuma vastutava 
vanema või järelvalvaja juuresolekul. Eakad ja lapseootel naised peavad olema 
ettevaatlikud! Traumade vältimiseks püüdke vältida libisemist ja komistamist. Pidage 
meeles, et vanniosa on põrandapinnast kõrgem. Kontrollige elektritoite olemasolu enne ja 
pärast toote igakordset kasutamist. Kui teie enesetunne vanni kasutamise käigus halveneb, 
väljuge sellest viivitamatult ja ühendage vanni toide lahti. Täiendava hoolduse/teeninduse 
tellimiseks palume votta ühendust meie esindajaga teie regioonis. NB! Ebakaines olekus 
kasutamine keelatud.  
 
OHUTUSEESKIRJAD  
Vanni toitevool: 220+/- 10%V, 50 Hz. Toode peab olema elektrivõrguga ühendatud eraldi 
liini kaudud, mis on varustatud eraldiasuva poolustega kaitselüliti abil. Nõuetele vastava 
maanduskaabli olemasolu on kohustuslik. Vanni toitejuhtme ristlõike pindala peab olema 
vähemalt 2,5 mm2. 

• Vee temperatuur võiks olla alla 45 kraadi. Soovituslik temperatuur on 30-38 kraadi.  
• Paigalduse peavad läbi viima väljaõppinud spetsialistid kooskõlas käesolevas 

juhendis toodud paigaldusjuhistega. Vastasel juhul ei õnnestu vanni õigesti 
paigaldada.  

• Traumade vältimiseks olge ettevaatlik ja pidage meeles, et vannitoa põrand ja 
vanniosa põrand on erineval kõrgusel.  

• Toote põhjale jääb sageli seebivahtu – olge ettevaatlik vältimaks libisemist ja 
kukkumist.  

• Erihoiatus: õnnetuste vältimiseks peavad astma, kõrge vererõhu või 
südamehaiguste all kannatavad isikud aurukabiini kasutamise ajal eriti 
ettevaatlikud olema.  

• Enne massaaži funktsioonide sisselülitamist veenduge kindlasti vee olemasolus 
vannis, vastasel juhul ei hakka veepump tööle.   

• Ärge kasutage vanni väga pikalt. Soovituslik aeg on 15-20 minutit.  
• Ärge kasutage vanni üksi peale seda kui olete tarbinud alkoholi. 
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• Toote hooldamisel või detailide vahetusel tuleb kasutada ainult vastavaid varuosi, 
vastasel juhul ei kanna firma vastutust ükskõik milliste sellega seoses tekkida 
võivate probleemide eest.  

• Kord aastas kutsuda vastava väljaõppega spetsialist vanni kontrollimiseks lekete  
puudumise ja elektrisüsteemi töökindluse osas, tagamaks toote normaalse 
toimimise.  

• NB! Kontrollige veeühendusi korra poole aasta jooksul.  
 
ÜHENDAMINE VEEVÄRGI JA ELEKTRIGA  
NB! Veeühendused ja elektriühendused võib teostada volitatud spetsialist, jälgides kõiki 
kohalikke nőudeid ja eeskirju. Kõik voolikud tuleb ennem ühendamist veega üle 
kontrollida. Kontrollida tuleb, kas nad on korrektselt ja tugevalt kinnitatud ning 
lekkevabad. Toote maaletooja ei võta vastutust kontrollimata jäetud ühenduskohtade eest. 
Vanni heaks ning töökindlaks funktsioneerimiseks on vajalik veesisendite ette paigaldada 
filtrid.  
NÕUE! Vanni paigaldamisel peab olema tagatud vőimalus sulgeda vee juurdevool kiiresti 
ja soovitavalt vanni liigutamata.  
 
HOOLDAMINE  

• Transportides või paigaldades ärge palun tirige torudest vms, et vältide 
lekkeid. 

• Pärast kasutamisest jääb mustust tootele. Pühkige see ettevaatlikult pehme  
lapiga ning kasutades nõrka pesuvahendit. Metallosad poleerige ning pehme 
rätikuga, mis toob tootele värskendava välimuse.  

• Tootja ei vastuta vigade eest, mis on tekitanud vale puhatamine (kasutades  
sidrunhapet, äädikat või sarnast toodet, mis on tugevalt happeline).  

• Ära puhasta vanni materjaliga, mis võib vannile tekitada kriimustusi. 
• Ära puhasta vanni mõne õli või bensiiniga. 
• Ei ole soovitatav jätta vett vanni pikaks ajaks või kasutada vanni riiete 

pesemiseks. 
• Kui pikka aega vanni ei kasutata, siis soovitav vooluringist välja lülitada.  
• Ohu vältimiseks peab erialatehnik (sertifitseeritud elektrik) vanni 

voolujuhtmed korralikult maandama.  
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