VYHŘÍVANÁ BOTA ELEKTRICKÁ
S RELAXAČNÍ MASÁŽÍ

CZ

Model: SM7446

Návod k používání
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto
výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používánívýrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte
všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Důležité bezpečnostní pokyny
1. Po použití a před čištěním výrobek vždy vypojte ze zásuvky.
2. Pokud přístroj spadl do vody, nedotýkejte se ho a okamžitě ho vypojte ze zásuvky.
3. Nepoužívejte výrobek při koupání ve vaně ani ve sprše.
4. Výrobek neumisťujte ani neskladujte na místě, kde by mohl přijít do styku s vodou nebo
jakoukoliv jinou kapalinou.
Část, ve které je umístěn ohřev
1. Nepoužívejte, pokud je přeložená nebo zmuchlaná
2. Nezapichujte do ní špendlíky
3. Nepoužívejte, pokud je vlhká
4. Pokud je výrobek pod proudem, nenechávejte ho bez dozoru. Pokud výrobek nepoužíváte,
vypojte ho ze zásuvky.
5. Vypnutí proveďte přepnutím vypínače do polohy OFF a následným vytažením kabelu ze
zásuvky.
6. V případě použití výrobku dětmi, invalidy nebo osobami postiženými je nutný dohled
odpovědné osoby.
7. Výrobek používejte pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu.
8. Nepoužívejte příslušenství, které není povoleno výrobcem.
9. Pokud došlo u přívodního kabelu nebo zástrčky k poškození, pokud by spadl přístroj do
vody nebo pokud přístroj nepracuje správně, nepoužívejte ho.
10. Přístroj nepřenášejte za přívodní kabel.
11. Přístroj neprovozujte pod přikrývkou.
12. Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
13. Nedoporučujeme přístroj používat po dobu delší než 45 minut. Mohlo by dojít k přehřátí.
14. V případě přehřátí přístroj vypněte a nechte vychladnout.
15. V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na autorizovaný servis.
16. Vypojení přístroje ze zásuvky provádějte tažením za zástrčku, ne za kabel.
17. Přístroj nepouštějte na zem a do jeho otvorů nestrkejte žádné předměty.
18. Přístroj neprovozujte tam, kde se vyskytují aerosoly a tam, kde dochází k produkci kyslíku.
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Varování
Nepoužívejte přístroj déle jak 45 minut na jednu část těla.
Tento výrobek nenahrazuje lékařskou péči. Výrobek nepoužívejte pokud máte na chodidlech
nějaká zranění. Výrobek mohou používat pouze děti starší 12 let. Výrobek nesmí používat
osoby se sníženým vnímáním tepla. Výrobek nikdy nepoužívejte při spaní.
Obsluha - provozní pokyny
Obě chodidla vsuňte do vnitřní části „boty“
Masáž i ohřev spustíte pohybem přepínačů na ovladači.
Masáž
Pro zapnutí masáže přepněte přepínač MASSAGE do polohy HI (vyšší vibrace) nebo LO (nižší
vibrace). Pro vypnutí ohřevu přepněte přepínač MASSAGE do střední polohy OFF.
Ohřev
Pro zapnutí ohřevu přepněte přepínač HEAT do polohy HI (vyšší stupeň ohřevu) nebo LO
(nižší stupeň ohřevu). Pro vypnutí masáže přepněte přepínač HEAT do střední polohy OFF.
Údržba
Části výrobku, které jsou označeny pracími symboly lze čistit dle pokynů které tyto symboly
vyjadřují. Část s ohřevem a vibracemi (tzn. část jejíž
součástí je přívodní kabel s ovladačem v žádném případě neperte ani nečistěte tak aby došlo
k jejímu zvlhnutí!
Skladování
Až budete chtít botu uskladnit, nerolujte ji.
Botu pouze opatrně a jemně poskládejte do původního tvaru (netvořte ostré přehyby
silou). Botu uskladněte samostatném pevném obalu, na botu nic nepokládejte.
Skladujte v suchém prostředí.
Technické specifikace:
Napájení: 12V / 1A DC
Adaptér: vstup 100-240V AC 50/60Hz 0,3A
výstup 12V DC 1A (součástí dodávky)
2 úrovně ohřevu
2 úrovně masáže
Materiál: 100% polyester
Univerzální velikost
Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou
přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraCZ -2-
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ví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu
s národními předpisy uděleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v
návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů
podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

NEPRAT!

NEPŘEHÝBAT

NEČISTIT
CHEMICKY!

NESUŠIT
V SUŠIČCE!

NEŽDÍMAT!

NEPROPICHOVAT

PRANÍ V PRAČCE,
NORMÁLNÍ MECHANICKÉ
PŮSOBENÍ MÁCHÁNÍ
I ODSTŘEĎOVÁNÍ
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