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Biztonsági figyelmeztetések
Későbbi használat céljából őrizzük meg a jótállási jegyet, a számlát, va-
lamint az útmutatót.
Amint a csomagolásból kivettük a terméket, ellenőrizzük annak sértet-
lenségét. Amennyiben szabad szemmel látható sérülést észlelünk, ne 
vegyük használatba a készüléket, hanem forduljunk a viszonteladóhoz, 
szakszervizhez.
Csomagolóanyagot ne hagyjunk olyan helyen, ahol gyermekek hozzáfér-
nek, valamint ne hagyjuk, hogy gyermekek játszanak a készülékkel: ez 
egy elektromos berendezés, és kezeljük is ennek megfelelően.
Mielőtt a készüléket csatlakoztatjuk a hálózati áramkörhöz, ellenőrizzük, 
hogy annak paraméterei megfeleljenek a készülék típustábláján feltünte-
tett, a tápfeszültségre vonatkozó paraméterekkel.  
Amennyiben a dugvilla és a hálózati fali ajlzat nem kompatibilisek, a 
dugvillát képzett villanyszerelővel cseréltessük ki.
Ne használjuk adaptert vagy hosszabbítót, amely nem felel meg az érvé-
nyes biztonsági előírásoknak, vagy meghaladja az áramterhelhetőségre 
vonatkozó értékhatárokat.
Amennyiben nem használjuk a készüléket, a dugvillát húzzuk ki a fali 
csatlakozó aljzatból, valamint ellenőrizzük, hogy a megszakítók lekap-
csolt állapotban („0” állás) legyenek.
A fali csatlakozó aljzatból a dugvillát ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki, 
valamint ne magánál a készüléknél fogva.
Az elektromos berendezés használata során szigorúan tartsuk be a kö-
vetkezőket:
- Ne érintsük a készüléket nedves, vizes kézzel.
-  A készüléket nem használhatják testi, mentális, érzékszervi fogyatékkal 
élő személyek (beleértve a gyermekeket), valamint olyan személyek, 
akik nem rendelkeznek a kellő tapasztalattal az ilyen típusú készülé-
kek használatát illetően, kivétel, amikor felügyelő személy gondoskodik 
ezen személyek biztonságáról, és látja el ezen személyeket megfelelő 
utasításokkal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

-  Ne hagyjuk, hogy a készüléket kültéri behatások érjék (eső, erős nap-
sütés stb.).

- Ne bánjunk durván a készülékkel, ne verjük hozzá idegen tárgynak.
Amennyiben a készülék meghibásodna, sérülne, azonnal húzzuk ki azt 
a fali csatlakozó aljzatból. Ne próbáljuk magunk megjavítani, forduljunk a 
gyártó által elfogadott, hivatalos márkaszervizhez.
Amennyiben úgy döntünk, hogy a továbbiakban már nem kívánjuk hasz-
nálni a készüléket, a tápkábel elvágásával tegyük azt működésképte-
lenné - természetesen előzőleg húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzatból.
A tápkábelt annak teljes hosszában húzzuk ki, elkerülendő a túlmelege-
dést.
Amennyiben a tápkábel megsérül, kizárólag a gyártó által elfogadott, hi-
vatalos márkaszervizben cseréltessük azt ki.
Biztonsági okokból a készülék burkolatát soha ne nyissuk fel.

Amennyiben víz szivárog a készülék belsejéből, a készüléket ne hasz-
náljuk többet.
A készüléket sík, vízszintes felületre helyezve használjuk.
A készülék otthoni használatra készült, bármely eltérő jellegű felhaszná-
lási mód helytelennek és egyúttal veszélyesnek minősül.
Ügyeljünk, hogy ne borítsuk fel a készüléket, amikor az fel van töltve víz-
zel.
A készülék feltöltése és kiürítése alatt mindig húzzuk ki a dugvillát a fali 
csatlakozó aljzatból.
Először üljünk le egy székbe, lábunkat csak ezután merítsük a kádba.
Amennyiben lábunkat, lábfejünket illetően valamely egészségügyi prob-
lémával, pl. visszérgyulladással, visszértágulattal, bőrirritációval küz-
dünk, a készülék használatával, használatának gyakoriságával, ellenja-
vallatokkal kapcsolatosan érdeklődjünk kezelőorvosunknál.
A készülék felülete átmelegedhet. Hőre érzéketlen személyek erre foko-
zottan ügyeljenek a készülék használata során.
A masszázsfürdőt legfeljebb 20 percig végezzük.
A készülék orvosi jellegű használatra nem került engedélyeztetésre.
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MűszAKi tudNivAlóK
1 - Funkció kiválasztó kapcsoló
2 - vízszintjelző.
3 - Masszázskád fedél
4 - infravörös lámpa

A készülék gyártása a 2006/95/EC és 2004/108/EC irányelveknek meg-
felelően történt.

A műszaki adatok a készüléken feltüntetésre kerültek.

HAszNálAti útMutAtó
töltést megelőzően ne csatlakoztassuk a dugvillát a fali csatlakozó alj-
zathoz. Amennyiben meleg masszázsfürdőt szeretnénk venni, a kádat 
töltsük fel langyos vízzel: ne töltsük túl a kádat a maximális szintet mu-
tató jelzésnél. Amennyiben frissítő fürdőt szeretnénk venni, a kádat hi-
deg vízzel töltsük fel.
Kancsóból töltsük át a vizet.
A készülék egy infravörös melegítőterápia funkcióval is rendelkezik, 
amely serkenti a vérkeringést, illetve tágítja a bőr pórusait.
Ne használjuk szárazon a masszázsgépet.
A készüléket mindig töltsük fel vízzel: ne használjunk fürdősót vagy ha-
sonló terméket.
A készüléket sík, vízszintes felületre helyezzük, majd csatlakoztassuk a 
dugvillát a fali csatlakozó aljzathoz.
Üljünk le egy székre, ezután helyezzük lábunkat a vízbe.
Kapcsoljunk a kívánt működési módba.
A készülék aljába egy fűtő egység is beépítésre került, amely a vizet me-
legen tartja.
A készülék automatikusan melegítés módban indul.

a funkció kiválasztó kapcsoló állásai:

0 = kikapcsolás
1 = pezsgőfürdő
2 = infravörös terápia + melegítés
3 = pezsgőfürdő + infravörös terápia + melegítés

karBantartás
A készülék különleges karbantartást nem igényel, a rendszeres tisztí-
tás elegendő.
leürítés és tisztítás előtt mindig húzzuk ki a dugvillát a fali csatlakozó alj-
zatból. A leürítéshez döntsük meg a készüléket.
A tisztításhoz puha, enyhén nedves kendőt használjunk.
Alkohollal megnedvesített kendővel tisztítsuk a kiegészítőket.
A tisztításhoz ne használjunk súrolószert, erős vegyszert, oldószert.
soha ne merítsük vízbe a készüléket.
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jótállás
általános feltételek
a jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.
A jótállás csak abban az esetben érvényes, amennyiben jelen jótállá-
si jegy megfelelően kitöltésre került, valamint ehhez a vásárlás dátumát 
igazoló számla is mellékelve van.
A jótállás a készülék gyári okokra visszavezethetően meghibásodott al-
katrészek javítására, cseréjére vonatkozik.
A már nem garanciális készülékre is vonatkozik ügyféltámogatás (díja-
zás ellenében).
A gyártó elhárít bárminemű személyt, állatot ért kárra, sérülésre vagy 
anyagi kárra vonatkozó felelősséget, amely a készülék nem megfelelő 
használatából, és az útmutatóban foglalt utasítások figyelmen kívül ha-
gyásából ered.

korlátozó kitételek
A gyártónak a jótállásra és az egyéb felelősségre vonatkozó kötelezett-
sége érvényét veszti, amennyiben:
-  illetéktelen személy a készüléket nem megfelelően kezelte, meg nem 

engedett műveletet hajtott végre,
- a készülék szállítása, használata, tárolása nem megfelelően történt.
A jótállás nem vonatkozik esztétikai jellegű sérülésre, károsodára, vagy 
egyéb károsodásra, amely a készülék használhatóságát nem érinti.
Amennyiben a felhasznált anyagok gondos válogatása és a minőség 
iránt elkötelezett gyártás ellenére a vásárolt készülék meghibásodna, 
vagy egyéb információra volna szükségünk, javasoljuk, hogy forduljon a 
legközelebbi viszonteladóhoz.

Eladás dátuma                                                                    ElAdó pECsétjE

FoNtos tudNivAlóK A KészÜléK lEsElEjtEzésévEl  
KApCsolAtosAN (2002/96/EC Eu iráNyElv)
A készüléket annak élettartama végén ne selejtezzük le közönséges la-
kossági hulladékként, ehelyett veszélyes hulladék átvételére jogosult te-
lepen adjuk le, ezzel védjük környezetünket, embertársaink egészségét, 
valamint lehetővé tesszük, hogy a készüléket alkotó elemek, anyagok új-
rahasznosításra kerüljenek, ezzel jelentős energiát, forrást megtakarítva. 
Erre emlékeztet a készüléken is megtalálható áthúzott szemeteskuka.
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