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Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és 
hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használa-
tával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. 
Ha tovább ajándékozza a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

ÁLTALÁNOSOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
-  A készülék kizárólag személyes használatra kifejlesztett, nem alkalmas tömeges felhasználásra. A termék nem 

alkalmas kültéri használatra. Tartsa távol közvetlen napfénytől, hőforrásoktól és soha ne merítse bele semmilyen 
folyadékba. Ne üzemeltesse a készüléket nedves kézzel.

-  Tisztítás és tárolás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa (húzza ki a dugót a fali ajzatból, ne a 
kábelt rángassa).

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
- A készüléket csak felnőtt személyek üzemeltethetik.
-  Rendszeresen ellenőrizze a kábel állapotát. Ne használja tovább a terméket, ha a termék vagy a kábel megsérült.
- Ne végezzen sajátkezű javításokat a terméken. A szükséges javíttatásért forduljon szakszervizhez.
- Kizárólag az eredeti tartozékokat használja a termékhez.
- Olvassa el és tartsa be az alábbi speciális biztonsági útmutatásokat.

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
- Soha ne használjon a készlet részét nem képező egyéb tartozékokat a készülékhez.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol oxigénpalackok, gyúlékony aeroszolos termékek vannak.
- A készüléket soha ne a kábelénél fogva helyezze át és szállítsa.
-  A termék feltöltéséhez kizárólag tiszta vizet használjon. Ne használjon füdő olajakat, zseléket vagy egyéb anya-

gokat.
- Soha ne aludjon el a készülék használata közben.
- Soha ne használja víz nélkül a terméket.
- Ne használja egyszerre 20 percnél hosszabb ideig a készüléket.
- Üljön le, mielőtt lábait a termékbe helyezné. Soha ne lápjen bele a lábfürdőbe teljes súlyával.
-  A készülék kezelőgombjaihoz mindig száraz kézzel nyúljon. Ha keze nedves, először törölje meg mielőtt a kezelő-

gombokhoz nyúlna.

A készüléket soha nem szabad vízzel feltölteni a Max jelzésen túl.
-  Kerülje a forró víz által okozott baleseteket. A készüléket mindig megfelelően kellemes hőmérsékletű vízzel 

töltse fel mielőtt lábát belehelyezné. A cukorbetegek, szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők fokozott 
óvatossággal használják a készüléket. Gyermekek és idősek csak felnőtt személy gondos odafigyelése mellett 
használhatják a készüléket. Soha ne nyissa fel a készülék testét és ne merítse a kábeldugót vízbe vagy egyéb 
folyadékba. Ha bármilyen működési rendellenességet tapasztal, haladéktalanul forduljon szakszervizhez a szük-
séges ellenőrzés és javíttatás elvégzéséért

EGÉSZSÉGI KOCKÁZATOK
-  Ha bármilyen betegségben szenved, a készülék használatáról kérje ki orvosa tanácsát. Kardiostimulátorral rendel-

kező személyek, cukorbetegek vagy egyéb súlyos betegségben szenvedő személyek, várandósok, izom- és ízületi 
betegségben szenvedő személyek csak a kezelőorvossal történt konzultációt követően használhatják a terméket.

A hosszantartó fájdalom súlyos betegség előjele lehet.
-  A masszázsnak kellemes, lazító hatásúnak kell lennie. Ha masszázs közben rosszul érzi magát vagy fájdalmat 

észlel, a készülék további használatát illetően kérje ki kezelőorvosa tanácsát.

PEZSGŐ LÁBFÜRDŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
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-  Ne használja a készüléket, ha lábán nyílt sebek vannak, ha vérkeringési problémái, ödémája, égési sérülései van-
nak, valamint gyulladás és bőrirritáció esetén.

A termék részei
1. Kezelőgombok
2. Fedél
3. A készülék teste
4. Masszázs golyók
5. Bekapcsolást jelző indikátor
6. Masszázshenger
7. Csúszásmentes talpak

TERMÉKHASZNÁLAT
Lábfürdő
-  Állítsa a talajra a készüléket, hogy kényelmesen 

hozzáférjen.
-  Töltse fel a lábfürdőt meleg vagy hideg vízzel 

legfeljebb a MAX jelzésig.
-  A készüléket csak biztonságos 230V/50Hz-es fali 

aljzatról üzemeltesse.
- Üljön le és lábait helyezze a lábfürdőbe.
- Válassza ki a kívánt funkciókat az alábbi útmutatások szerint:

Hőmérséklet választó kapcsoló:
Alacsony/Magas: a hőmérsékletet 25°C - 50°C közötti értékre állíthatja be a kapcsoló segítségével.

Funkcióválasztó kapcsoló:
Az alábbi funkciók közül választhat:
- Melegítés / Masszázs
- Pezsgőfürdő / Melegítés
- Masszázs / Pezsgőfürdő / Melegítés
Élvezze a mélyre hatoló masszázst, miközben lábait a masszázshengerek reflexzónáin mozgatja. A masszázshenger 
kivehető a készülékből, és a készülék enélkül is használható.

Tartozékok használata:
Hat masszázs golyó: masszázs betét a fő masszázspontokra.
Habkő: A talp és sarok elhalt és száraz bőrének eltávolítására szolgál.
Tisztító kefe: Eltávolítja a piszkot és elhalt bőrt, tisztán tartja a lábakat.

Használat után:
Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa. A vizet mindig az oldalfalak mentén öntse ki a 
lábfürdőből. Soha ne a kezelőpanelen keresztül öntse ki a vizet. Húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból. 

TISZTÍTÁS
- Tisztítás előtt húzza ki a dugót a fali elektromos aljzatból.
-  A fúvókák mellett drótszűrő található. Többszöri használat után szükséges kitisztítani a szűrőt (ha szükséges, 

használjon puha sörtéjű kefét).
- Tisztításkor soha ne merítse vízbe a készüléket.
- A készülék tisztításához kizárólag benedvesített törlőkendőt használjon.
- Ne használjon semmilyen vegyszeres tisztítószert vagy oldószert a készülék tisztításához.
- Törölje szárazra a készüléket.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK
Feszültség: 230V/50Hz
Teljesítmény: 420W

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a 
készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a hely-
telen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen 
vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben min-
dig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindenne-
mű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során 

fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során 
fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az 
esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.


