
 

 

 

CZ                                                                                   NÁVOD 
K POUŽITÍ 
 FM 3027 – perličková lázeň na nohy 
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Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly pou-
čeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči 
nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod 
dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 
 

Obecně bezpečnostní instrukce 
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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 sí ka. Po několikanásobném použi  přístroje by měla být 

sí ka vyčištěna  jemným kartáčem pokud je nutné). 

- Nikdy neponořujte přístroj pod vodu, pokud ho chcete umýt. - Na omy  přístroje použijte pouze vlhký hadr. 

- Nepoužívejte žádné chemické či abrasivní čis cí 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 nízkonapě ové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazuje-
me 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 
obchodníkovi. 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 
sběrnách míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopa-
dům 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 ode-
vzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 


