
SPA DLA STÓP
(pantofel do pedikiuru)

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 
posługiwania się produktem. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w 
dowolnym momencie.

Zawartość opakowania 
1 x pantofel
1 x instrukcja użytkowania

Opis podstawowych funkcji:
- myje wierzch i spód stopy,
- nie musisz schylać się i naciągać podczas mycia stóp,
- ponad tysiąc myjących włosków,
- masuje, usuwa brud i złuszczony naskórek,
- pumeks wygładza twardą, popękaną skórę pięt,
- idealne dla osób starszych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

JAK TO DZIAŁA – myje, masuje i usuwa suchy naskórek
Pantofel do pedikiuru jest przeznaczony dla osób w różnym wieku, o dowolnym rozmiarze 
stopy, umożliwia mycie i masowane stóp od palców aż do pięt. Najlepszym w tym produkcie 
jest to, że może on być używany przez dzieci, dorosłych, osoby starsze oraz o ograniczonej 
sprawności ruchowej.
Pantofel do pedikiuru to rewolucyjny i bardzo przydatny przyrząd, posiadający ponad tysiąc 
włosków, które masują wierzch i spód stopy użytkownika. Wyposażony jest także w pumeks 
do usuwania stwardniałej i popękanej skóry pięt. Wystarczy przymocować pantofel do 
dowolnej stałej powierzchni w prysznicu bądź wannie. Unikalna konstrukcja pantofla pozwala
nie tylko na mycie stóp, masowanie, delikatne usuwanie brudu oraz złuszczonego naskórka, 
ale także umożliwia umycie przestrzeni między palcami. Sucha i brzydka skóra stóp nie będą 
już dla Ciebie problemem, pantofel do pedikiuru uczyni Twoją kąpiel przyjemniejszą. Dzięki 
niemu prysznic może stać się SPA dla Twoich stóp.
Pantofel możesz zabrać ze sobą wybierając się w podróż. Produkt ten przypadnie do gustu 
osobom starszym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej, ponieważ używając go unikają 
ryzyka upadku oraz wykonywania krępujących ruchów. 

Sposób użycia
Przymocuj podeszwę pantofla do wanny lub brodzika prysznica przy pomocy przyssawek.
Pokryj górną stronę pantofla mydłem lub żelem pod prysznic. Poruszaj stopą wewnątrz
pantofla a tysiąc włosków będzie ją myć i masować. W ten sposób umyjesz nie tylko wierzch
stopy, ale i jej spód. Produkt należy używać w połączeniu z prysznicem dla spłukania piany. 
Podczas mycia stóp i przestrzeni pomiędzy palcami nie trzeba schylać się i nadmiernie 
forsować.
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Doporučujeme 
Pro ještě větší komfort u seniorů a osob se sníženou pohyblivostí doporučujeme čistící panto-
fel používat v kombinaci s naším dalším výrobkem – universálním sedátkem do vany.

Bezpečnostní pokyny:
Výrobek nemusí správně fungovat, není-li správně nainstalován.  Před použitím se přesvědčte 
zda je pantofle přísavkami dobře přichycena. Při jejím používání se
přidržujte aby nedošlo k uklouznutí. U seniorů a osob se sníženou pohyblivostí doporučujeme 
používat v kombinaci se sedátkem do vany. 

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližší-
ho sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty.

Nasze zalecenia
Osobom starszym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej zalecamy używanie pantofla  
do pedikiuru wraz z innym naszym produktem – uniwersalnym krzesełkiem do wanny.

Zasady bezpieczeństwa:
Produkt może nie spełniać swoich funkcji, gdy jest nieprawidłowo zamontowany. Przed 
rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy przyssawki pantofla są dobrze
przymocowane. Podczas mycia należy się przytrzymywać, aby nie doszło do poślizgnięcia się. 
Osobom starszym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej zalecamy używanie wraz  
z uniwersalnym krzesełkiem do wanny.
Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń produktów
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, 
nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji 
produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca 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.
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Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą.

Używając z produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. 
Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w produkcie lub nie stosowałeś  
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 itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 

zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania 

nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego 
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.
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