
 BUT ELEKTRYCZNY  
Z FUNKCJĄ MASAŻU

Model: SM7446

Instrukcja obsługi
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że 
będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi 
opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z 
niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać 
się ze wszystkimi zaleceniami oraz poradami dotyczącymi sposobu użycia produktu oraz 
utrzymywania go w czystości.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
1. Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania po zakończeniu użytkowania i przed 

rozpoczęciem czyszczenia.
2. Nie wolno dotykać urządzenia, które weszło w kontakt z wodą, w takim przypadku należy 

natychmiast odłączyć je od sieci elektrycznej.
3. Nie wolno używać produktu w trakcie kąpieli w wannie lub pod prysznicem.
4. Nie wolno pozostawiać ani przechowywać produktu w miejscu, gdzie mogłoby dojść do 

jego kontaktu z wodą lub innym płynem.

Element z grzałką
1. Nie wolno używać, gdy jest zagięty lub pomarszczony.
2. Nie wolno wbijać w niego szpilek lub innych metalowych przedmiotów.
3. Nie wolno z niego korzystać, gdy jest mokry.
4. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Gdy 

urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
5. Przed odłączeniem urządzenia od sieci elektrycznej należy przełączyć wyłącznik w pozycję 

OFF.
6. Dzieci oraz osoby niepełnosprawne mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem 

osoby za nie odpowiedzialnej.
7. Urządzenie powinno być eksploatowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej 

instrukcji obsługi.
8. Nie wolno używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.
9. Jeżeli doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki bądź kontaktu urządzenia 

z wodą lub innego zdarzenia, w wyniku którego pracuje ono nieprawidłowo, należy 
zaprzestać jego użytkowania.

10. Nie wolno przenosić urządzenia trzymając za przewód zasilający.
11. Nie wolno przykrywać załączonego urządzenia.
12. Nadmierna temperatura może być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym 

lub poparzenia.
13. Nie zalecamy używania urządzenia przez okres dłuższy niż 45 minut, aby nie doprowadzić 

do jego przegrzania.
14. Gdy dojdzie do przegrania się urządzenia, należy je wyłączyć i pozostawić do 

wystygnięcia.
15. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, należy zwrócić się po pomoc 
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do autoryzowanego serwisu.
16. Urządzenie należy odłączać od sieci elektrycznej pociągając za wtyczkę, a nie za przewód 

zasilający.
17. Należy chronić produkt przed upadkiem, nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w 

znajdujące się w nim otwory.
18. Nie wolno używać urządzenia w obecności różnego rodzaju gazów ani w miejscach 

produkcji tlenu.

Ostrzeżenia
Nie wolno używać dłużej niż przez 45 minut.
Urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Nie wolno korzystać z produktu, gdy na stopach 
występują miejsca ze zranieniami. Z produktu nie mogą korzystać dzieci w wieku poniżej 12 
lat. Osoby o ograniczonej percepcji ciepła nie powinny używać produktu. Nie wolno używać 
produktu w trakcie snu.

Sposób użycia – wskazówki eksploatacyjne
Obie stopy należy włożyć do wnętrza „buta”.
Masaż i ogrzewania włącza się przyciskami pilota.

Masaż
Funkcję masowania uruchamia się przesunięciem przełącznika MASSAGE w pozycję HI 
(wyższy stopień wibracji) lub LO (niższy poziom wibracji). Funkcja zostanie wyłączona po 
przesunięciu przełącznika  w pozycję środkową OFF.

Podgrzewanie
Funkcję podgrzewania uruchamia się przesunięciem przełącznika HEAT w pozycję HI (wyższy 
temperatura) lub LO (niższa temperatura). Funkcja zostanie wyłączona po przesunięciu 
przełącznika  w pozycję środkową OFF.

Czyszczenie
Elementy produktu, na których znajdują się symbole dotyczące zasad prania można czyścić 
przestrzegając tychże zasad. Elementy grzejny oraz odpowiedzialny za wibracje (tzn. 
elementy z przewodem zasilającym i pilotem) nie mogą wejść w kontakt z wilgocią w trakcie 
czyszczenia!

Przechowywanie

Odkładając „but” na miejsce przechowywania nie wolno go zwijać (rolować).

Należy go ostrożnie poskładać tak, żeby nie tworzyć ostrych zagięć z użyciem nadmiernej 
siły. Produkt należy przechowywać w odpowiednio mocnym opakowaniu, nie wolno nic na 
nim stawiać.

Przechowywać w suchym miejscu.

Dane techniczne:
Zasilanie: 12V / 1A DC
Zasilacz: wejście 100-240V AC 50/60Hz 0,3A
wyjście 12V DC 1A (dostarczany z produktem)
2 poziomy podgrzewania
2 poziomu masażu
Materiał: 100% poliester
Rozmiar uniwersalny



Ochrona środowiska naturalnego:
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa 
jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym 
miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte 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.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą.
Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie 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 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.

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.
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NIE CZYŚCIĆ 
CHEMICZNIE!

NIE SUSZYĆ 
W SUSZARCE!

NIE  
WYŻYMAĆ!

PRAĆ W PRALCE  
Z MIESZANIEM  
I WYŻYMANIEM  

MECHANICZNYM.

NIE  
PRASOWAĆ!

NIE PRAĆ!

NIE ZAGINAĆ

NIE PRZEBIJAĆ


