
MASAŻER BĄBELKOWY DO STÓP
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, 
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo w pełni 
zadowoleni z użytkowania tego urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera informacje pomocne 
w trakcie użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w 
dowolnym momencie. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami 
dotyczącymi konserwacji i sposobu użycia produktu. 
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INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, nie nadaje się do celów komercyjnych. 

Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu, wystawiać go na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych oraz zanurzać w wodzie i innych płynach, należy stawiać je w 
bezpiecznej odległości od źródeł gorąca. Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.

- Urządzenie należy zawsze wyłączać i odłączać je od sieci elektrycznej (pociągając za wtyczkę, nie za 
przewód zasilając) przed rozpoczęciem czyszczenia lub odkładając je na miejsce przechowywania.

- Nie wolno pozostawiać załączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Regularnie należy kontrolować stan techniczny urządzenia oraz przewodu zasilającego. 

Nie wolno używać urządzenia wykazującego jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub z 
uszkodzonym przewodem zasilającym.

- Nie wolno samemu naprawiać urządzenia. Naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi.
- Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów.
- Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych instrukcji szczegółowe.
SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE 
DLA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA
- Nie wolno używać akcesoriów innych niż te, które są dostarczane z urządzeniem.
- Nie wolno uruchamiać urządzenia w miejscach, gdzie może mieć ono kontakt z tlenem lub 

innymi aerozolami (substancjami w spreju).
- nie wolno przenosić urządzenia trzymając za przewód zasilający.
- urządzenie należy napełniać czystą wodą. Nie wolno używać olejków, żeli lub innych substancji.
- Nie wolno zasypiać podczas masażu z wykorzystaniem urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia bez wody.
- Nie wolno używać urządzenia przez okres dłuższy niż 20 minut.
- Należy usiąść przed włożeniem stóp do urządzenia. Pod żadnym pozorem nie wolno stać w 

urządzeniu.
- Urządzenie należy obsługiwać suchymi dłońmi, jeżeli tak nie jest, należy najpierw wysuszyć 

dłonie, a dopiero po ich dokładnym wysuszeniu, można obsługiwać urządzenie. Nie wolno 
do urządzenia nalewać wody ponad poziom oznaczony jako Max.

- Istnieje nie bezpieczeństwo poparzenia się zbyt gorącą wodą. Przed włożeniem stóp do 
urządzenia należy nastawić odpowiednią temperaturę wody i sprawdzić, czy taka nam 
odpowiada. Szczególną ostrożność podczas używania urządzenia powinni zachowywać 
diabetycy oraz osoby chorobami układu krążenia, a także osoby mające problemy z sercem. 
Dzieci i osoby zaawansowane wiekowo powinny zawsze korzystać z urządzenia pod 
nadzorem. Nie wolno rozmontowywać korpusu urządzenia ani zanurzać wtyczki w wodzie 
bądź innych płynach. Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem podczas eksploatacji należy 
skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

ZALECENIA ZWIĄZANE Z KONDYCJĄ ZDROWOTNĄ
- Gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do negatywnego wpływu urządzenia na 
kondycję zdrowotną, należy przed pierwszym użyciem skonsultować się z lekarzem 
domowym. Dotyczy to również osób posiadających rozrusznik serca, chorych na cukrzycę lub 
inne choroby przewlekłe, kobiet w ciąży oraz osób z długotrwałym bólem mięśni i stawów. 
Przewlekły ból może być symptomem poważnej choroby.
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-  Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte otevřené rány, poruchy cirkulace krve, otoky, popá-
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- Masaż powinien być źródłem przyjemnych i relaksacyjnych odczuć. Jeżeli po masażu 
odczuwasz dyskomfort lub coś cię boli, skonsultuj się z lekarzem domowym.

- Nie wolno używać urządzenia, gdy na stopach są otwarte rany, obrzęki, poparzenia, stany 
zapalne, występują problemy z krążeniem krwi oraz, gdy pojawiają się podrażnienia skóry. -  Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte otevřené rány, poruchy cirkulace krve, otoky, popá-zapalne, występują problemy z krążeniem krwi oraz, gdy pojawiają się podrażnienia skóry. -  Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte otevřené rány, poruchy cirkulace krve, otoky, popá-

Wykaz elementów
1. Pokrętła sterujące
2. Osłona
3. Korpus
4. Kulki masujące
5. Wskaźnik podłączenia 
do sieci elektrycznej
6. Wałek masujący
7. Nóżki antypoślizgowe

SPOSÓB UŻYCIA
Moczenie stóp
- Postaw urządzenia na podłodze - Postaw urządzenia na podłodze 

tak, aby można było przy nim usiąść.tak, aby można było przy nim usiąść.
- Napełnij urządzenia ciepła lub zimną- Napełnij urządzenia ciepła lub zimną

 wodą maksymalnie do poziomu  wodą maksymalnie do poziomu 
oznaczonego jako MAX.

- Podłącz urządzenie to gniazdka 230V/50Hz - Podłącz urządzenie to gniazdka 230V/50Hz 
z uziemieniem, zabezpieczonego wyłącznikiem z uziemieniem, zabezpieczonego wyłącznikiem 
różnicowoprądowym.

- usiądź i włóż stopy do urządzenia.
- Wybierz odpowiednie ustawienia zgodnie 

z poniższymi instrukcjami:

Pokrętło ustawiania temperatury:
Niska/Wysoka: można wybrać temperaturę z przedziału 25°C do 50°C.

Pokrętło wyboru funkcji
Możesz poddać swoje stopy następującym zabiegom:
- Ogrzewanie / Masaż,
- Bąbelki / Ogrzewanie,
- Masaż / Bąbelki / Ogrzewanie.

Można wykonać masaż głęboko przenikający poruszając stopami w strefach operowania 
przez wałki masujące. Nakładki z wałkami można wyjąć w prosty sposób. Można je zastąpić 
nakładkami bez wałków rezygnując z tego typu masażu.

Akcesoria:
Sześć kulek masujących: nakładka masująca główne punkty masowania.

Pumeks: Usuwa zrogowaciały i tłusty naskórek z pięty i stopy.

Szczotka do czyszczenia: Usuwa martwy naskórek oraz brud, pomaga w utrzymywaniu stóp 
w czystości i zdrowiu.

Po zakończeniu masażu:
Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci elektrycznej. Wylej wodę przez boczne ścianki. Uważaj, 
żeby nie zalać wodą pokręteł. Zdemontuj akcesoria.
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CZYSZCZENIE
- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Obok głowicy z dyszami znajduje się metalowa siatka. Po kilkukrotnym użyciu urządzenia 
należy ją wyczyścić (można użyć miękkiej szczoteczki).
- Nie wonno myć urządzenia pod bieżąco wodą ani zanurzać go w wodzie.
- Urządzenie należy wyczyścić wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia nie wolno używać chemicznych ani ściernych środków czyszczących.
- Po wyczyszczeniu należy wytrzeć urządzenia do sucha.

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie: 230V/50Hz
Moc: 420W

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące likwidacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać urządzenia 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.

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 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. Zamieszczone w instrukcji ilustracje mogą 
odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu zakupionego produktu.
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