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Introducere	  
Utilizarea	  corectă	  produce	  o	  creștere	  măsurabilă	  a	  circulației	  sângelui	  în	  pielea	  
picioarelor,	  care	  se	  manifestă	  printr-‐un	  sentiment	  plăcut	  și	  durabil	  de	  căldură	  
(creșterea	  temperaturii	  pielii).	  Băile	  de	  picioare	  la	  intervale	  regulate	  de	  timp	  pot	  
produce	  o	  circulație	  sanguină	  îmbunătățită	  în	  picioare	  și,	  în	  mod	  indirect,	  și	  în	  
întreaga	  zonă	  a	  picioarelor.	  
	  
Aparatele	  cu	  apă	  încălzită,	  cu	  temperatură	  controlată,	  mențin	  temperatura	  dorită	  
pe	  toată	  durata	  masajului	  dumneavoastră	  atunci	  când	  porniți	  aparatul	  cu	  setările	  
corespunzătoare.	  
	  
Există	  aproximativ	  400	  de	  noduri	  stimulative	  care	  acționează	  ca	  niște	  degete	  
blânde	  pentru	  a	  intra	  în	  contact	  cu	  tălpile	  picioarelor	  dumneavoastră	  și	  pentru	  a	  
vă	  oferi	  cel	  mai	  eficient	  și	  revigorant	  masaj.	  Puteți	  controla	  cu	  ușurință	  
eficacitatea	  lor	  prin	  simpla	  apăsare	  ușoară	  sau	  prin	  presarea	  picioarelor.	  Există	  
70	  de	  jeturi	  de	  aer	  care	  oferă	  o	  baie	  relaxantă,	  cu	  bule	  calde,	  	  picioarelor	  
dumneavoastră.	  
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Citiți	  instrucțiunile	  înainte	  de	  utilizare:	  
Atunci	  când	  utilizați	  aparate	  electrice,	  în	  special	  atunci	  când	  sunt	  prezenți	  copiii,	  
trebuie	  respectate	  întotdeauna	  măsurile	  de	  siguranță	  de	  bază,	  după	  cum	  
urmează:	  
	  
•	  Acest	  aparat	  nu	  este	  destinat	  utilizării	  de	  către	  persoane	  (inclusiv	  copii)	  cu	  
capacități	  fizice,	  senzoriale	  sau	  mentale	  reduse	  sau	  lipsite	  de	  experiență	  și	  
cunoștințe,	  cu	  excepția	  cazului	  în	  care	  au	  fost	  supravegheați	  sau	  instruiți	  cu	  
privire	  la	  utilizarea	  aparatului	  de	  către	  o	  persoană	  responsabilă	  de	  siguranța	  
acestora	  .	  Copiii	  trebuie	  supravegheați	  pentru	  a	  vă	  asigura	  că	  nu	  se	  vor	  juca	  cu	  
aparatul.	  
•	  Nu	  încercați	  să	  conectați	  sau	  să	  deconectați	  unitatea	  în	  timp	  ce	  aveți	  picioarele	  
scufundate	  în	  apă.	  
•	  Înainte	  de	  conectarea	  sau	  deconectarea	  aparatului,	  asigurați-‐vă	  că	  
întrerupătorul	  rotativ	  este	  în	  poziția	  "0".	  
•	  Nu	  scufundați	  niciodată	  aparatul	  complet	  în	  apă	  sau	  în	  alte	  lichide	  pentru	  
curățare	  sau	  în	  alte	  scopuri.	  
•	  Nu	  vă	  ridicați	  pe	  aparat	  sau	  nu	  așezați	  obiecte	  în	  aparat.	  Utilizați-‐l	  numai	  atunci	  
când	  sunteți	  așezați	  jos.	  
•	  Nu	  lăsați	  aparatul	  în	  poziție	  "pornit"	  când	  nu	  este	  utilizat	  sau	  pregătit	  pentru	  
utilizare.	  
•	  Nu	  utilizați	  unitatea	  dacă	  are	  un	  cablu	  sau	  un	  ștecher	  deteriorat.	  Nu	  utilizați	  
unitatea	  dacă	  nu	  funcționează	  corect	  sau	  dacă	  aparatul	  a	  fost	  scăpat	  sau	  
deteriorat	  în	  vreun	  fel.	  Duceți-‐l	  la	  un	  centrul	  de	  service	  autorizat	  pentru	  
examinare	  și	  reparații	  sau	  pentru	  ajustarea	  mecanică.	  
•	  Nu	  trageți	  unitatea	  de	  cablu	  și	  nici	  nu	  îl	  folosiți	  ca	  mâner.	  
•	  Este	  necesară	  supravegherea	  atentă	  atunci	  când	  aparatul	  este	  utilizat	  în	  
apropierea	  copiilor	  sau	  persoanelor	  invalide.	  
•	  Nu	  utilizați	  în	  timpul	  somnului	  sau	  dacă	  aveți	  o	  stare	  de	  somnolență.	  
•	  Așezați	  aparatul	  numai	  pe	  o	  suprafață	  plană.	  Nu	  folosiți	  aparatul	  în	  aer	  liber.	  
•	  Opriți	  utilizarea	  dacă	  simțiți	  vreun	  disconfort,	  orice	  durere	  sau	  iritație.	  Nu	  
utilizați	  niciodată	  unitatea	  pentru	  picioare	  umflate	  sau	  inflamate	  sau	  dacă	  aveți	  
pe	  picioare	  orice	  erupție	  cutanată.	  Consultați-‐vă	  mai	  întâi	  cu	  medicul	  
dumneavoastră.	  
•	  În	  timpul	  utilizării	  aparatului,	  suprafața	  acestuia	  se	  încălzește.	  Persoanele	  
insensibile	  la	  căldură	  trebuie	  să	  fie	  atente	  atunci	  când	  folosesc	  aparatul.	  
•	  Dacă	  cablul	  de	  alimentare	  este	  deteriorat,	  acesta	  trebuie	  înlocuit	  de	  către	  
agentul	  de	  service	  sau	  o	  persoană	  calificată	  în	  mod	  similar	  pentru	  a	  evita	  
un	  accident.	  
•	  Acest	  aparat	  nu	  este	  destinat	  utilizării	  de	  către	  copii	  sau	  alte	  persoane	  fără	  
asistență	  sau	  supraveghere	  în	  cazul	  în	  care	  capacitățile	  lor	  fizice,	  
senzoriale	  sau	  mentale	  îi	  împiedică	  să	  îl	  folosească	  în	  siguranță.	  Copiii	  ar	  trebui	  
supravegheați	  pentru	  a	  vă	  asigura	  că	  nu	  se	  joacă	  cu	  aparatul.	  
	  
Acest	  aparat	  poate	  fi	  conectat	  la	  o	  priză	  de	  curent	  (230	  V).	  Nu	  utilizați	  alte	  prize.	  
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Îngrijire	  și	  întreținere:	  
Acest	  aparat	  este	  destinat	  uzului	  casnic.	  Nu	  există	  componente	  care	  să	  poată	  fi	  
reparate	  de	  către	  utilizator.	  Nu	  încercați	  să	  deschideți	  sau	  să	  schimbați	  piesele	  de	  
unul	  singur.	  Consultați	  centrul	  de	  service	  calificat	  sau	  returnați	  aparatul	  la	  cel	  
mai	  apropiat	  centru	  de	  service	  dacă	  este	  necesară	  o	  reparație.	  Aceasta	  este	  o	  
unitate	  de	  utilizat	  pentru	  scopuri	  ce	  țin	  de	  sănătate,	  nu	  este	  un	  bazin	  pentru	  
spălat.	  Curățați	  picioarele	  înainte	  de	  utilizare	  și	  folosiți	  apă	  curată	  și	  dedurizată.	  
Depunerile	  vor	  înfunda	  jeturile	  de	  aer	  și	  vor	  submina	  efectul	  bulelor.	  
	  
Cum	  să	  utilizați	  aparatul	  pentru	  masaj	  al	  picioarelor:	  
•	  Timpul	  recomandat	  de	  masaj	  continuu	  este	  de	  15	  minute.	  Utilizarea	  excesivă	  ar	  
putea	  fi	  dăunătoare	  pentru	  picioare.	  Nu	  depășiți	  30	  de	  minute	  de	  masaj	  al	  
picioarelor.	  
•	  Așezați	  aparatul	  pe	  o	  suprafață	  plană	  și	  uscată,	  iar	  picioarele	  din	  cauciuc	  anti-‐
alunecare	  îl	  vor	  împiedica	  să	  alunece.	  Asigurați-‐vă	  că	  întrerupătorul	  rotativ	  este	  
în	  poziția	  "0".	  Umpleți	  aparatul	  cu	  apă	  caldă	  (la	  temperatura	  dorită)	  și	  nu	  îl	  
umpleți	  peste	  marcajul	  de	  nivel	  "MAX".	  Această	  unitate	  este	  proiectată	  pentru	  a	  
menține	  temperatura	  apei	  la	  un	  nivel	  confortabil,	  nu	  pentru	  a	  ridica	  temperatura	  
apei	  destinată	  băii	  picioarelor.	  Conectați	  unitatea	  la	  priza	  de	  curent	  (230	  V).	  Nu	  
stați	  ridicat	  pe	  aparat	  ori	  de	  câte	  ori	  aparatul	  funcționează	  sau	  nu.	  Nu	  conectați	  la	  
curent	  aparatul	  în	  timp	  ce	  picioarele	  se	  află	  în	  apă.	  
	  
Unitatea	  trebuie	  utilizată	  numai	  cu	  apă	  curată.	  Numai	  anumite	  setări	  vă	  permit	  
să-‐l	  utilizați	  fără	  apă.	  
	  
NU	  CONECTAȚI	  SAU	  DECONECTAȚI	  ȘTECHERUL	  DIN	  PRIZA	  DE	  ALIMENTARE	  
CU	  CURENT,	  DACĂ	  PICIOARELE	  DUMNEAVOASTRĂ	  SE	  AFLĂ	  ÎN	  APĂ.	  
	  
Așezați-‐vă	  confortabil,	  plasați-‐vă	  picioarele	  pe	  suporturile	  pentru	  picioare	  și	  
selectați	  setarea	  dorită.	  
	  
Cu	  ajutorul	  butonului	  rotativ	  puteți	  selecta	  următoarele	  setări:	  
	  
	  
M	  -‐	  MASAJ	  CU	  APĂ	  RECE	  SAU	  MASAJ	  FĂRĂ	  APĂ	  
Setați	  comutatorul	  rotativ	  în	  poziția	  M	  dacă	  doriți	  să	  vă	  masați	  picioarele	  în	  apă	  
rece.	  Un	  masaj	  cu	  vibrații	  pentru	  picioare	  fără	  apă	  este	  de	  asemenea	  posibil	  cu	  
această	  setare.	  
A	  +	  W	  +	  M	  -‐	  BAIE	  CU	  APĂ	  CALDĂ	  ȘI	  MASAJ	  
Selectați	  această	  setare	  pentru	  băi	  calde	  cu	  bule	  cu	  masaj	  pentru	  picioare.	  
Încălzitorul	  încorporat	  întârzie	  scăderea	  temperaturii	  apei	  calde	  în	  timpul	  
scăldării.	  
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W	  +	  A	  -‐	  BAIE	  CU	  APĂ	  CALDĂ	  
Cu	  această	  setare	  vă	  puteți	  bucura	  de	  baie	  caldă	  cu	  bule	  de	  aer.	  Acesta	  este	  o	  
setare	  ideală	  pentru	  stimulare	  pornind	  de	  la	  setările	  anterioare	  de	  masaj	  pentru	  
a	  finaliza	  masajul	  treptat.	  
O	  -‐	  OFF	  (OPRIT)	  
Prin	  această	  setare	  veți	  opri	  aparatul.	  
	  
Accesorii	  pentru	  pedichiura	  
•	  Se	  livrează	  trei	  accesorii	  împreună	  cu	  unitatea.	  Peria	  poate	  fi	  utilizată	  pentru	  a	  
stimula	  centrele	  reflexe	  din	  talpă,	  iar	  roata	  de	  masaj	  oferă	  un	  masaj	  delicat.	  
Aplicarea	  ambelor	  accesorii	  poate	  îmbunătăți	  circulația	  sângelui	  în	  picioare.	  
Remediul	  de	  calus	  poate	  îndepărta	  pielea	  moartă	  de	  pe	  picioare.	  
•	  Introduceți	  atașamentul	  pe	  ax	  și	  pur	  și	  simplu	  apăsați	  atașamentul	  cu	  piciorul,	  
motorul	  de	  angrenare	  se	  va	  porni.	  
•	  Motorul	  este	  echipat	  cu	  un	  dispozitiv	  de	  protecție	  împotriva	  supraîncărcării	  
încorporat.	  Dacă	  motorul	  este	  supraîncărcat	  sau	  supraîncălzit,	  
	  motorul	  se	  oprește.	  De	  îndată	  ce	  temperatura	  motorului	  este	  răcită	  până	  la	  un	  
nivel	  acceptabil,	  acesta	  va	  relua	  funcționarea.	  
	  
•	  Puteți	  să	  vă	  potriviți	  picioarele	  pe	  baza	  în	  formă	  de	  minge	  situată	  în	  partea	  
centrală	  a	  unității	  	  de	  masaj	  sau	  pe	  rolele	  de	  masaj	  detașabile	  pentru	  masaj	  
parțial	  de	  ori	  de	  câte	  ori	  doriți.	  Când	  ați	  terminat	  masajul,	  rotiți	  comutatorul	  în	  
poziția	  "0".	  Apoi	  scoateți	  picioarele	  din	  aparat	  și	  deconectați-‐l	  de	  la	  priza	  de	  
alimentare.	  
	  
Nu	  uitați	  să	  nu	  stați	  în	  picioare	  pe	  unitate.	  
	  
PENTRU	  GOLIRE,	  înclinați	  unitatea	  peste	  o	  chiuvetă	  sau	  peste	  cadă	  pentru	  a	  
permite	  scurgerea	  apei	  prin	  orificiul	  de	  scurgere.	  Clătiți	  și	  uscați	  unitatea.	  Nu	  
scufundați	  niciodată	  întreaga	  unitate	  în	  apă	  sau	  în	  alte	  lichide.	  
	  
Curățare	  
După	  utilizare,	  clătiți	  pur	  și	  simplu	  cu	  apă	  curată.	  Nu	  scufundați	  niciodată	  
întreaga	  unitate	  în	  apă.	  Dacă	  doriți,	  puteți	  șterge	  toate	  suprafețele	  cu	  o	  cârpă	  
umezită	  în	  apă	  și	  un	  detergent	  slab,	  apoi	  ștergeți	  unitatea	  cu	  o	  cârpă	  uscată.	  
	  
Depozitare	  
Asigurați-‐vă	  că	  aparatul	  este	  deconectat,	  că	  s-‐a	  răcit	  și	  este	  golit	  de	  apă.	  Cablul	  de	  
alimentare	  trebuie	  înfășurat	  în	  jurul	  suportului	  pentru	  cablu	  înainte	  de	  
depozitare.	  Nu	  atârnați	  niciodată	  unitatea	  de	  cablul	  de	  alimentare.	  Apoi	  
depozitați-‐l	  într-‐un	  loc	  curat	  și	  uscat.	  
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Descriere	  generală	  
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RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  AMBALAJELOR	  
Duceți	  ambalajele	  la	  un	  centru	  de	  reciclare	  hârtie.	  
	  
RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  BATERIILOR	  
Bateriile	   conțin	   compuși	   care	   deteriorează	  mediul	   înconjurător	   și	   ca	   atare	  
nu	  fac	  parte	  din	  gunoiul	  casnic.	  Duceți	  bateriile	  la	  cel	  mai	  apropiat	  punct	  de	  
colectare,	  care	  se	  va	  ocupa	  de	  reciclarea	  lor	  ecologică.	  Puteți	  obține	  detaliile	  
unui	   punct	   de	   colectare	   fie	   de	   la	   primăria	   de	   care	   aparțineți	   fie	   de	   la	  
vânzător.	  
	  

RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  APARATELOR	  ELECTRICE	  ŞI	  
ELECTROCASNICE	  
Semnificaţia	   simbolului	   de	   pe	   produs,	   de	   pe	   accesoriile	   sale	   sau	   de	   pe	  
ambalaj	  indică	  faptul	  că	  acest	  produs	  nu	  trebuie	  tratat	  ca	  deşeu	  menajer.	  Vă	  
rugăm	   casați	   acest	   aparat	   la	   centrul	   de	   colectare	   pentru	   reciclarea	  
deşeurilor	  electrice	  şi	  electronice	  din	  zona	  dvs.	  Alternativ,	  în	  unele	  state	  ale	  
Uniunii	   Europene	   sau	   în	   alte	   state	   europene,	   puteţi	   returna	   produsele	   la	  
distribuitorul	   local	   atunci	   când	   achiziţionaţi	   un	   produs	   nou	   echivalent.	  
Casarea	   corectă	   a	   acestui	   aparat	   va	   contribui	   la	   economisirea	   de	   resurse	  
naturale	   valoroase	   şi	   la	   prevenirea	   impactului	   potenţial	   negativ	   asupra	  
mediului	   şi	   al	   sănătăţii	   umane	   care	   poate	   apărea	   ca	   rezultat	   al	   tratării	  
necorespunzătoare	  a	  deşeurilor.	  Interesaţi-‐vă	  la	  autorităţile	  locale	  sau	  la	  cel	  
mai	   apropiat	   centru	   de	   colectare	   a	   deşeurilor	   pentru	   detalii	   suplimentare.	  
Casarea	  incorectă	  a	  acestui	  tip	  de	  deşeuri	  poate	  fi	  sancţionată	  prin	  amenzi,	  
conform	  normelor	  naţionale	  
	  
Pentru	  persoanele	  juridice	  din	  Uniunea	  Europeană	  
Dacă	   doriţi	   să	   casaţi	   un	   dispozitiv	   electric	   sau	   electronic,	   solicitaţi	  
informaţiile	  necesare	  de	  la	  distribuitorul	  sau	  furnizorul	  dvs.	  
	  
Reciclarea	  în	  țări	  din	  afara	  Uniunii	  Europene	  
Dacă	   doriţi	   să	   casaţi	   acest	   produs,	   solicitaţi	   informaţiile	   necesare	   despre	  
metoda	  corectă	  de	  casare	  de	  la	  departamentele	  autorităţilor	  locale	  sau	  de	  la	  
distribuitorul	  dvs.	  
 
Acest	   produs	   îndeplineşte	   toate	   cerinţele	   legislative	  de	  bază	   ale	  UE	   care	   îl	  
vizează.	  

 

	  
Modificări	  aduse	  textului,	  designului	  și	  specificațiilor	  tehnice	  pot	  apărea	  fără	  o	  
notificare	  prealabilă	  și	  ne	  rezervăm	  dreptul	  de	  a	  face	  aceste	  modificări.	  


