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GEM DENNE MANUAL FOR FREMTIDIGT BRUG 

 

Advarsel: For korrekt anvendelse skal brugeren 

læse og forstå manualen før brug af dette produkt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 

INTRODUKTION: 

Korrekt brug frembringer en målelig forøgelse i blodcirkulationen i huden på fødderne, 

som manifesterer sig i en behagelig og varig følelse af varme (stigning i hudens 

temperatur). Fod Spa Massage bade med jævne mellemrum, kan producere bedre 

blodcirkulation i fødder og indirekte i hele benet. Temperaturstyret varmesystem 

vedligeholder den ønskede temperatur under hele massagen, når du indstiller den ønskede 

vandtemperatur på kontrolpanelet på Fod Spa Massageren. 

LÆS INSTRUKTIONEN FØR BRUG 

Når du bruger elektriske apparater, især når børn er til stede, skal grundlæggende 

nedenstående sikkerhedsregler altid følges: 

1. Forsøg IKKE at tilslutte og frakoble enheden, mens fødderne er i vand. 

2.  Før du tilslutter eller frakobler enheden, skal du sørge for at kontakten er i position OFF. 

3. Nedsænk ALDRIG enheden fuldstændigt i vand eller anden væske for rengøring eller 

andre formål. 

4. Stå IKKE op eller anbring andre objekter i enheden. Bruges kun når du er i siddende 

stilling. 

5 Betjen IKKE enheden, hvis den har en beskadiget ledning eller stik.  Hvis noget ikke 

fungerer korrekt eller enheden har været tabt eller er blevet beskadiget på nogen måde 

skal den bringes til nærmeste servicecenter for undersøgelse og reparation, eller til 

mekanisk justering. 

6. Træk ikke enheden i ledningen, eller brug som håndtag. 

7. Nøje OVERVÅGNING er nødvendigt, når enheden bruges af eller i nærheden af børn, 

eller handicappede. 

8. Brug IKKE enheden mens du sover, eller hvis du føler dig døsig. 

9. Bruges KUN på en plan overflade indendørs, må aldrig bruges udendørs. 

10.  Afbryd brug, hvis du føler ubehag, smerte eller irritation. Brug aldrig ved hævede eller 

betændte fødder, eller hvis fødderne har hududslæt. Konsulter da din læge. 

11. Apparatet har en varm overflade. Personer som er ufølsomme for varme skal være 

forsigtige, når de bruger apparatet. 

12.  Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, på dennes 

serviceværksted eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare. 

13. Apparatet er ikke beregnet til børn eller andre personer uden hjælp eller opsyn, hvis 

deres fysiske, sensoriske eller mentale evner forhindrer dem i at bruge det sikkert. Børn 

skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.  

 



 

 

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 

Dette apparat er til husholdningsbrug, der er ingen brugsdele indeni. Forsøg ikke selv at 

åbne eller ændre dele. Der henvises til kvalificeret elektrisk service, eller til nærmeste 

servicecenter, hvis servicering er nødvendig. Dette er en sundhedspleje enhed, ikke en 

håndvask. Rengør fødder før brug og brug rent og blødt vand.  Bundfald vil tilstoppe 

luftdyser og underminere bobleeffekten. 

1.. Efter brug skylles simpelthen ud med vand. Hele enheden må aldrig komme under vand. 

Hvis du ønsker det, kan du tørre alle overflader af med en klud fugtet med vand og et mildt 

rengøringsmiddel, skyl og tør af. 

2. Efter brug, drænes, og slukkes for maskinen. 

3. Efter aftapning, fjernes snavs.  Hvis der er snavs på filteret, tage sien ud og snavset 

fjernes. 

4. For opbevaring: Vær sikker på enheden er slukket for strømmen, vikl ledningen rundt 

om ledningsholderen. Opbevar derefter på et fladt, rent og tørt sted. 

 

Specifikation: 

Indgangseffekt:  AC100-120V/220V-240V 

 50/60Hz 

Kraft: 410W 

   

3D Massage  Luftboblezone  3D Massage +  

    Luftboblezone 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Overdækket  Håndtag i brug 

 

Holder 

Fodmasserende 

perler 

Infrarødt 

udstyr 

Funk. vælger 

Termostatknap 

Luftboble/Ozone 

Massage siden af foden 

Massage under foden 

Pedicuresten 



 

SÅDAN BRUGER DU MASSAGEAPPARATET 

STÅ IKKE OP MENS DU BRUGER ENHEDEN! 

1. Enheden skal placeres på en flad, lige overflade, før brug. 

2. Før maskinen tændes (ON), påfyldes vand så vandet når højeste vandstand. I 

løbet af vinteren, kan varmt vand (ca. 38C) anvendes med henblik på at forkorte 
fyringssæsonen. 
3. Sæt ledningen i en AC 220V stikkontakt. 
4. Når maskinen er tilsluttet, tændes for funktionsvælgerknappen. Hvis "3D 
massage "er valgt, vil 3D massage funktionen blive aktiveret. Hvis "Bubbles + Ozone" er 
valgt, vil boble og ozon-funktionen blive aktiveret. Når du tænder for "3D massage / boble 
/ ozon", vil alle tre funktioner blive aktiveret. 
5. Ved at dreje Varme termostatknappen, fra "Heating OFF" til "Heating ON "position, vil 
du høre en lyd, der signalerer, at funktionerne er tændt. Temperaturen kan justeres 
mellem 30-50C. Når knappen drejes til "Heating OFF", vil opvarmningen standse. Under 
opvarmningen vil den røde indikator være tændt.  
6. Efter brug drej funktionsvælgeren til positionen "OFF" og opvarmnings 
termostatknappen til "Heating OFF" og træk stikket ud af stikkontakten. 
7. Hæld vandet ud fra maskinen fra den modsatte side af kontrolpanelet. 

 

 

 

 

 

 


