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Masażer do stóp Shiatsu Feet 
Model XB-8586 

Instrukcja obsługi 
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że 
będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego 
użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

a) Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania produktu. Produkt powinien być 
użytkowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.  Po zakończeniu masażu oraz 
przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania. Zawsze ze szczególną 
ostrożnością należy korzystać z funkcji grzania, aby nie doprowadzić do poparzenia.  Nie należy 
używać produktu w miejscach, gdzie nasza skóra jest mało wrażliwa lub nadwrażliwa lub na 
części ciała o słabym krążeniu krwi. Pod żadnym pozorem nie wolno pozwalać korzystać z 
funkcji grzania dzieciom ani osobom o ograniczonych zdolnościach manualnych i umysłowych, 
ponieważ obsługa niezgodna z zaleceniami może być dla nich niebezpieczna. 
Aby nie doprowadzić do powstania pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych 
obrażeń spowodowanych przegrzaniem, pod żadnym pozorem nie wolno załączonego 
produktu przykrywać kocem bądź inną narzutą. 
Podczas użytkowania nie wolno przykrywać produktu, aby nie doszło do uszkodzenia 
lub usterki związanej z przegrzaniem silnika. Dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach 
manualnych i umysłowych oraz osoby niepełnosprawne powinny być nadzorowane podczas 
korzystania z urządzenia. Jeśli podczas korzystania z produktu odczuwamy dyskomfort, 
należy natychmiast zaprzestać jego używania. Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli przewód 
zasilający lub wtyczka są uszkodzone, 
upadło, jest w jakikolwiek sposób uszkodzone lub wpadło do wody. W takim przypadku 
należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, aby dokonać sprawdzenia  
i ewentualnej naprawy. 
Nie wolno używać nieoryginalnych części zamiennych, nie zalecanych przez producenta. 
Nie wolno wkładać ani wrzucać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. 
Przed odłączeniem urządzenia od zasilania należy zakończyć wszystkie czynności eksploatacyjne. 
Produkt nie może być wykorzystywany do samodzielnej diagnozy lub leczenia, w takich 
przypadkach należy zwrócić się o profesjonalną pomoc medyczną. 

b) Odpowiednie warunki użytkowania 
Nie wolno używać produktu w mokrym lub zakurzonym otoczeniu, aby nie doszło do jego uszkodzenia. 
Nie wolno używać produktu w temperaturze powyżej 40°C. 
Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu. 
Nie wolno używać urządzenia w pobliżu elektrycznych grzejników lub pieców ani w 
bezpośrednim słońcu. 
c) Osoby, którym nie zaleca się korzystania z produktu 
Przed rozpoczęciem użytkowania należy skonsultować się z lekarzem w przypadku 
następujących problemów zdrowotnych: 
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Po zabiegu medycznym lub odczuwając dyskomfort fizyczny. 
Nadciśnienie, choroby serca, miażdżyca naczyń mózgowych i zakrzepica mózgu. Nowotwór. 
Kobiety w ciąży lub w trakcie menstruacji. Osteoporoza. 
Wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie medyczne. Choroby o ostrym przebiegu. 

d) Zalecenia dotyczące użytkowania 
Nie wolno dotykać przycisków mokrymi dłońmi. 
Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami. 
Nie wolno spać w trakcie korzystania z produktu. 
Nie wolno używać urządzenia będąc pod wpływem alkoholu lub odczuwając jakiekolwiek dolegliwości. 
Nie wolno używać produktu bez przerwy ponad 30 minut. 
Nie wolno używać z uszkodzonym poszyciem otworów masujących. 
Nie wolno uruchamiać funkcji grzania, gdy produkt był przechowywany w niskiej temperaturze. 
Zaleca się, żeby przed uruchomieniem funkcji grzania, produkt osiągnął temperaturę 
otoczenia. 
Jeśli urządzenie zostanie 
uruchomione natychmiast po 
przyniesieniu go z zimnego 
otoczenia, skraplająca się w 
jego wnętrzu para wodna może 
zakłócić jego pracę lub nawet 
doprowadzić do mechanicznego 
uszkodzenia.  W takim przypadku 
zalecamy przed rozpoczęciem 
używania pozostawić produkt w 
temperaturze pokojowej przez 
godzinę. 

Wykaz elementów i sterowanie masażerem 
1) Płaszczyzna środkowa: 
pięć niezależnych przycisków - sterowanie i programowanie funkcji produktu 
2) Centralna mata masująca: masaż - akupresura stóp z podgrzewaniem 
3) Przednia mata masująca: masaż rolkowy - akupresura przodu stóp 
4) Tylna mata masująca: masaż rolkowy - akupresura pięt 
5) Wewnętrzna poduszka powietrzna - masaż podbicia powietrzem pod ciśnieniem 
6) Zdejmowany i nadający się do prania pokrowiec z tkaniny - można prać w 40°C 
7) Część dolna: miejsce do przechowywania przewodu zasilającego 

Właściwości produktu 
Konstrukcja w kształcie jaja, lekki i przenośny. 
Kombinacja różnych funkcji masażu, masażu rolkowego i akupresury, powietrza pod 
ciśnieniem i podgrzewania. 
Kapeć masujący, który zapewnia wszechstronny masaż i głęboką akupresurę dla masażu 
meridianów i stref receptorów stóp. 
Zdejmowany, nadający się do prania pokrowiec, który można wyczyścić w dowolnym momencie. 
Miejsce przechowywania przewodu zasilającego na spodzie urządzenia. 
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Programowanie - opis funkcji 

Funkcje przycisków 
88 - Wyświetlacz 
TIMER = Minutnik - przycisk umożliwiający ustawienie czasu trwania masażu. 
MODE = Tryb - przycisk umożliwiający wybór rodzaju masażu. Produkt udostępnia trzy 
tryby masażu (wskazanie poszczególnych trybów: lewa lampka, prawa lampka i obie lampki 
jednocześnie). 

INTENSITY = Intensywność - przycisk umożliwiający sterowanie 
intensywnością masażu; Produkt udostępnia trzy poziomy 
intensywności (Wskazanie poszczególnych trybów: lewa lampka, 
prawa lampka i obie  lampki jednocześnie). 
HEATING = Grzanie - naciskając ten przycisk sterujemy grzałką, 
której działanie sygnalizowane jest zapaleniem się czerwonej 
lampki(grzałka w ustawieniach początkowych jest załączona).  
On/OFF = Wyłącznik - przycisk załączający/wyłączający urządzenie. 
a) Przed rozpoczęciem użytkowania 
Sprawdź, czy produkt nie wykazuje jakichkolwiek znamion 

uszkodzenia. Zadbaj o stabilne i komfortowe warunki użytkowania. 
b) Sposób użycia 
Rozwiń przewód zasilający i podłącz go do gniazdka elektrycznego. 
Naciśnij przycisk wyłącznika, urządzenie uruchomi się i zapali się lampka sygnalizująca 
włączenie się grzałki. 
Używając przycisków nastaw odpowiedni tryb masażu i grzania. Korzystając z przycisku timera 
możesz wybrać czas pracy urządzenia w przedziale od 5 do 30 minut. Urządzenie można 
wyłączyć w dowolnym momencie naciskając przycisk wyłącznika (On/Off).  
Dane techniczne 
Przeznaczenie   Masaż stóp 
Źródło zasilania  230 V / 50 Hz 
Zakres czasowy timera  5-30 minut 
Moc    40 W 
Model    XB-8586 
Rozwiązywanie problemów 
Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma poradami i możliwymi rozwiązaniami dotyczącymi 
mogących pojawić się w trakcie eksploatacji problemów. W razie potrzeby produkt można dostarczyć 
do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia poprawności jego działania lub 
naprawy. 

Problem Możliwa przyczyna Sugerowane działania 

Nie działa 1. Odłączone zasilanie 
2. Nie naciśnięto przycisku 
wyłącznika 

1. Podłącz urządzenie do zasilania i spra-
wdź, czy jest ono prawidłowo podłąc-
zone 
2. Naciśnij przycisk wyłącznika 

Nagle przestało 
działać 

1. Odłączono od zasilania 
2. Urządzenie przegrzało się 
3. Zbyt mocny nacisk w trak-
cie masażu, kulki masujące 
nie poruszają się

1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest 
prawidłowo podłączony 
2. Po wystygnięciu urządzenie samo się 
uruchomi 
3. Zrestartuj urządzenie 
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Konserwacja i przechowywanie 
a) Przechowywanie 
Produkt należy włożyć do pudełka (najlepiej oryginalnego) i przechowywać w bezpiecznym, 
suchym, dobrze wentylowanym miejscu. 
Nie zaleca się naciskania przycisków, gdy urządzenie nie jest podłączone do zasilania. 
Nie wolno zawieszać urządzenia wykorzystując do tego przewód zasilający ani przenosić 
trzymając za niego. 
Należy unikać zarysowań powierzchni produktu ostrymi przedmiotami. 
Nie wolno stawiać urządzenia w bezpośrednim słońcu ani w miejscu, gdzie panuje wysoka 
temperatura. 
b) Czyszczenie 
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone 
od sieci elektrycznej. 
Do czyszczenia powierzchni produktu należy używać suchej szmatki. 
Ostrzeżenie
Do czyszczenia produktu nie wolno używać agresywnych środków czyszczących takich, jak 
benzyna bądź rozpuszczalnik 

Ochrona środowiska naturalnego 
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno 
wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w 
wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. 
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, 
na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od 
lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji 
tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. 
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające 
odpowiedni ich recykling.

Serwis 
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie 
będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w 
instrukcji obsługi. 

Gwarancja nie obejmuje: 
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania, 
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania), 
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.), 
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp., 
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w 
sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych 
części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp., 
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego 
zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego 
produktu. 
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w 
druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


