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Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til 
fremtidig reference.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billederne i 
vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.

TILLYKKE MED KØBET AF DIN 
SPAHAVEN FODBAD

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Når du bruger et elektrisk apparat, skal grundlæggende forholdsregler 
altid følges, herunder følgende:
Læs alle instruktionerne før apparatet tages i brug.
FARE - For at reducere risikoen for elektrisk stød: 
• skal du altid trække stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden 

rengøring.
• RÆK IKKE UD EFTER ET PRODUKT, DER ER FALDET I VAND. TRÆK 

STRAKS STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN.
• Apparatet må ikke anbringes eller opbevares et sted, hvor det kan falde 

ned eller trækkes ned i en balje eller en vask.
• Apparatet må ikke placeres i eller tabes i vand eller anden væske.
• Apparatet må ikke fyldes op over den maksimale påfyldningslinje.
ADVARSEL – For at reducere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk 
stød eller personskade, skal følgende overholdes:
• Et apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet.
• Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før dele 

sættes på og tages af apparatet.
• Hold nøje øje med apparatet, når det bruges af, på eller i nærheden af 

børn eller handicappede personer.
• Dette apparat må kun bruges til dets tilsigtede formål, som beskrevet i 

denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af 
producenten.

• Apparatet må aldrig bruges, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, 
eller hvis det ikke virker ordentligt. Hvis apparatet er blevet tabt eller 
beskadiget eller tabt i vandet. Kontakt et servicecenter eller en 
certificeret professionel tekniker for undersøgelse eller reparation.

• Dette apparat må ikke løftes i ledningen, og ledningen må ikke bruges 
som håndtag.

• Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.
• Apparatet må aldrig bruges med tildækkede luftåbninger. Hold 

luftåbningerne fri for fnug, hår og lignende.
• Undgå, at genstande tabes i eller stikkes i nogen åbninger på apparatet.
• Apparatet må ikke bruges udendørs.
• Apparatet må ikke bruges på steder, hvor der anvendes 

aerosolprodukter (spray), eller hvor der indgives ilt.
• Når apparatet skal afbrydes, skal du slukke alle knapperne og derefter 

trække stikket ud af stikkontakten.
• Undgå, at stå på apparatet. Brug kun apparatet, når du sidder ned.
• Hold børn væk fra den forlængede fodstøtte.
• Stikket må ikke håndteres med våde hænder.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions: (1) This 
device may not cause harmful interference, and (2) this 
device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 
15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation.  This equipment generates, uses and 
can radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications.  However, 
this is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation.  If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and 

receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different 

from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 

for help.
Advarsel: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, 
der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig 
for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at 
bruge udstyret.

FCC STATEMENT



             GENBRUG
På dette produkt finder du symbolet for sortering af elektrisk og 
elektronisk affaldsudstyr (EEE). Dette betyder, at dette produkt skal 
håndteres i henhold til europæisk direktiv 2012/19/EU til genbrug 
eller adskillelse for, at minimere dets indvirkning på miljøet. 
Brugeren har valget mellem at give produktet til en kompetent 
genbrugsorganisation eller til forhandleren, når han køber et nyt 
elektrisk eller elektronisk udstyr. For yderligere oplysninger, bedes 
du kontakte de lokale eller regionale myndigheder. Elektroniske 
produkter, der ikke bortskaffes på en miljøvenlig måde, er potentielt 
farligt for miljøet og menneskers sundhed, da de indeholder farlige 
stoffer.

                   Dette produkt overholder det gældende europæiske 
direktiv og nationale bestemmelser.

                       
                 Dette produkt overholder den gældende lovgivning i 

Storbritannien.

                   Vekselstrøm.

INDHOLD

• Spahaven fodbad
• Spa-låg

FUNKTIONER

• Pimpsten
• Boblemassage
• Hurtig opvarmning
• Temperaturaflæsning i realtid
• Massageruller
• Stænkskærm

KOM GODT I GANG
1. Rul forsigtigt ledningen ud på undersiden af 

fodbad-massageapparatet.
2. Placer fodbad-massageapparatet på en hård, flad overflade 

foran en stol.
3. Sørg for, at afløbsproppen sidder sikkert i, og fyld derefter 

fodbadet med rent vand op til påfyldningslinjen. Vigtig: 
Produktet må kun fyldes med varmt vand. Produktet må ikke 
fyldes med meget varmt vand.

4. Sørg for, at ydersiden af fodbadet og ledningen er tørre, og sæt 
derefter stikket i stikkontakten.

5. Tryk på tænd/sluk-knappen for, at tænde for fodbadet.
6. Vent indtil vandet er varmet op. Standardindstillingen er cirka 

38 °C. 
Tip: For hurtigere opvarmning skal du dække fodbadet med låget.
7. Test om vandtemperaturen er som du ønsker. 
8. Tryk på varmeknappen for, at skifte mellem 

temperaturindstillingerne. Bemærk: Hvis der vælges en lavere 
temperaturindstilling, tager det tid før vandet har kølet ned.

9. Slå boblefunktionen til og fra ved, at trykke på bobleknappen.
10. Brug rullerne til at massere fødderne.
11. Få en glat hård hud med den aftagelige pimpsten.
12. Fodbadet slukker automatisk efter 30 minutter. Det må højst 

bruges i maks. 30 minutter om dagen.
13. God fornøjelse!

GEM DISSE VEJLEDNINGER
Kun til husholdningsbrug.
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BoblerTænd/sluk Varme

PLEJEVEJLEDNINGER
• Træk stikket ud af fodbadet efter brug.
• Lad fodbadet køle af i 10 minutter, før du hælder vand ud.
• Produktet må ikke nedsænkes i vand.
• Skyl fodbadet med rent vand. Brug ikke vaskemiddel eller 

sæbe.
• Tør fodbadet af med en klud og lad det derefter lufttørre 

inden opbevaring.

Dette produkt er ikke beregnet til behandling, helbredelse eller 
forebyggelse af sygdomme.
Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er ufølsomme 
over for varme, skal være forsigtige, når de bruger apparatet.
Hvis der lækker vand fra apparatet, må apparatet ikke længere 
bruges. 
Hvis ledningen beskadiges, skal den skiftes af en forhandler eller en 
lignende kvalificeret person for, at undgå fare.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer 
med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller 
manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet 
instrueret i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår 
farerne ved, at bruge apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. 
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder 
børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner 
eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn 
eller en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, har instrueret 
dem i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår 
farerne ved, at bruge apparatet. Børn ska være under opsyn for at 
sikre, at de ikke leger med apparatet.


