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PERLIČKOVÁ KOUPEL NA NOHY
NÁVOD

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento ná-
vod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali  
i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
-  Tento přístroj je vyroben pouze pro osobní užití, není vhodný pro komerční používání. Nepo-

užívejte přístroj venku, držte jej mimo zdroje tepla, přímý sluneční svit a nikdy jej neponořujte 
do žádné kapaliny. Neobsluhujte přístroj vlhkýma rukama. 

-  Při čištění nebo uskladňování vypněte přístroj a vždy ho odpojte ze sítě (vytáhněte ze zásuvky 
za zástrčku, ne tahem za přívodní kabel).

- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. 
- Přístroj smí obsluhovat pouze dospělé osoby
-  Pravidelně kontrolujte přístroj a kabel, kvůli poškození. Nepoužívejte přístroj, pokud je poško-

zen, nebo pokud je poškozen přívodní kabel.
- Nepokoušejte se přístroj opravit sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. 
- Používejte pouze originální součásti.
- Věnujte velkou pozornost následujícím speciálním bezpečnostním instrukcím.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTÍ INSTRUKCE PRO TOTO ZAŘÍZENÍ
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, která nejsou dodána s tímto zařízením.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v místech kde se používá kyslík nebo aerosol (spreje).
- Nikdy nepřenášejte přístroj za zdrojový kabel
-  Přístroj by měl být naplněn pouze čistou vodou. Nepoužívejte koupelové oleje, gely, nebo jiné 

substance.
- Nikdy nespěte při používání přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez vody.
- Nikdy nepoužívejte přístroj déle jak 20 minut.
- Posaďte se, než vložíte nohy do přístroje. Nikdy si nestoupejte plnou vahou přímo do přístroje.
-  Ujistěte se, že obsluhujete přístroj suchýma rukama, v opačném případě nejdříve vypojte ze 

zdroje a důkladně si ruce osušte.
Přístroj by neměl být naplněn vodou nad značení Max.
-  Vyhněte se opaření horkou vodou. Vždy si zvolte příjemnou teplotu vody, než vložíte nohy do 

přístroje. Pozor při užívání přístroje by si měli dávat diabetici, osoby s kardiovaskulární nemocí 
a nemocní se srdcem. Děti a staré osoby by měli používat přístroj vždy s dohledem. Nikdy 
se nepokoušejte otevírat tělo přístroje a vnořit zástrčku do vody nebo jiné tekutiny. Pokud 
se vyskytne jakýkoliv problém s funkčností, vždy předejte přístroj autorizovanému servisu ke 
kontrole a případné opravě

ZDRAVOTNÍ INSTRUKCE
-  Pokud máte pochybnosti o vašem zdravotním stavu, měli byste je prodiskutovat s vaším 

lékařem, před prvním použitím přístroje. To také platí pro lidi s kardiostimulátory, s cukrov-
kou nebo jinými nemocemi, těhotné ženy a lidi s dlouhodobými bolestmi svalů nebo kloubů. 
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Dlouhodobá bolest může být symptom vážně nemoci.
-  Masáž by měla mít příjemný a relaxační efekt. Pokud se po masáži necítíte dobře nebo vás 

něco bolí, prodiskutujte toto s vaším lékařem před dalším užitím přístroje.
-  Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte otevřené rány, poruchy cirkulace krve, otoky, popá-

leniny, záněty a podráždění kůže.

Popis částí
1. Ovládací přepínače
2. Víko
3. Tělo
4. Masážní kuličky
5. Infračervené světlo
6. Masážní váleček
7. Protiskluzové nožičky

POUŽITÍ
Koupel nohou
-  Umístěte přístroj na podla-

hu, aby jste mohli pohodlně 
sedět před ním.

-  Naplňte přístroj teplou nebo 
studenou vodou maximálně 
k rysce MAX

-  Zapojte přístroj pouze do 
bezpečně nainstalované 
zásuvky 230V/50Hz.

-  Posaďte se a nohy položte do přístroje.
-  Zvolte si požadovanou funkci pomocí následujících instrukcí:

Tlačítko teploty:
Nízká/Vysoká: můžete nastavit teplotu vody mezi 25°C až 50°C pomocí ovladače teploty.

Tlačítko funkcí:
Můžete si užít zdravotní péči o vaše nohy pomocí následujících funkcí: 
- Ohřev / Masáž
- Perličky / Ohřev
- Masáž / Perličky / Ohřev
Užijte si hluboko pronikající masáž, zatímco pohybujete nohama na reflexních zónách ma-
sážních válečků. Nástavce s válečky mohou být jednoduše vyjmuty. Nahraďte normálními 
nástavci při používání přístroje bez nástavců s válečky.

Použití příslušenství:
Šest masážních kuliček: masážní nástavec na hlavní masážní body.
Pemza: Obrušuje mrtvou a tlustou kůži na patě a chodidle.
Kartáč na čištění: Zbavuje mrtvé kůže a špíny, udržuje chodidla čistá zdravá.

Upozornění
Všechny nástavce jsou určeny pouze  k manuálnímu použití, nejsou poháněny elektricky.
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Po použití:
Vypněte zařízení vždy po použití a odpojte ze zdroje. Vždy vylijte vodu přes boční stěny. Nikdy 
nevylévejte vodu přes tlačítka funkcí.
Odpojte příslušenství.

ČISTĚNÍ
- Před čistěním vyjměte zástrčku ze zásuvky.
-  Vedle tryskové hlavice je drátěná síťka. Po několikanásobném použití přístroje by měla být 

síťka vyčištěna (jemným kartáčem pokud je nutné).
- Nikdy neponořujte přístroj pod vodu, pokud ho chcete umýt.
- Na omytí přístroje použijte pouze vlhký hadr.
- Nepoužívejte žádné chemické či abrasivní čistící prostředky.
- Vysušte přístroj suchým hadrem.

TECHNICKÁ DATA
Napájení: 230V/50Hz
Příkon: 420W

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 nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán 
zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 

běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 

apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem  

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo 
neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru  
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na 
připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení  
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


