
 

 

 

CZ                                                                                   NÁVOD K POUŽITÍ 
 FM 3027 – perličková lázeň na nohy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

Obecně 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. Ne-

obsluhujte 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. 

 

Použití 

Masáž nohou  

1. Položte přístroj na podlahu tak, aby jste se pohodlně usadili. 

2. Ujistěte se, že přístroj není zapojen do zásuvky při nalévání vody do přístroje. Naplňte přístroj ažpo rysku 
MAX.  

3. Zapojte přístroj do zásuvky.  

4. Usaďte se a položte nohy do vody.  

5. Zapněte přístroj.  
0 - Vypnuto 
1 - Masáž 
2 - Teplo + bublinky 
3 - Teplo + bublinky + masáž  

6. Pohybujte nohu vpřed a vzad pro masáž.  

7. Pro masáž, lze také použít masážní válce na přední straně přístroje.  

 
Vypnutí přístroje 

Vypněte přístroj přepnutí na pozici O a vypojte ze zásuvky. Překlopte přístroj dopředu pro vypuštění vody z 
otvorů.  
 

Čištění 

- 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. 

 
Technické údaje 
Model: …………………………………………………………………….PC - FM 3027 
Pokrytí napětí: ...............................................220-240 V, 50 Hz 
Třída ochrany: ............................................................................. ΙΙ 
Čistá hmotnost: …………………………………………………………cca 1,93 kg 
 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současně době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibi-
lita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazu-
jeme si technické změny! 
Záruka 
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme 
bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, 
podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodlouženi záruční doby, ani tím nevzniká nárok na 
novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou 
opravu. V případě uplatněni záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu ob-
chodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebeni, tak i na čištění, údržbu nebo 
výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k 
zásahu neautorizovanou osobou. 
Po uplynutí záruky 
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně. 
Vyznám symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatři do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběr-
nách míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na 
životni prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit v důsledku nesprávně likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a 
dalším formám zhodnoceni starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k li-
kvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 


