ÚVOD
%ǔLVKFNF äFKTUFTJWZCSBMJvBUBBLE FOOTCARE“ od společnosti LANAFORM®. Díky svým relaxačním, stimulujícím a
QPW[CV[VKÓDÓNÞǏJOLǾNWÈNvBUBBLE FOOTCARE“ pomůže odbourat stres, únavu a svalové bolesti. Zařízení je vybaveno
PEOÓNBUFMOâNJNBTÈäOÓNJWÈMFǏLZBBLVQSFTVSOÓNJKFIMJǏLBNJ BUBLWÈNvBUBBLE FOOTCARE“ nabídne kvalitní masáž.
/BWÓDKFTBEBEPQMOǔOBPQPNǾDLZOBQFEJLÞSV LUFSÏWÈNVNPäOÓQSPWÈEǔUQÏǏJPWBÝFOPIZQǲFENBTÈäÓOFCPQPOÓ

PŘED PRVNÍM POUŢITÍM ZAŘÍZENÍ „BUBBLE FOOTCARE“ SI NEJPRVE PEČLIVĚ
PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŢITÍ, ZVLÁŠTĚ PAK NÍŢE UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ
PŘEDPISY:
- Přístroj používejte výhradně pro účely uvedené v tomto návodu k použití a dle pokynů v něm.
;LPOUSPMVKUF [EBOBQǔUÓVWFEFOÏOBQǲÓTUSPKJPEQPWÓEÈOBQǔUÓWFWBÝÓFMFLUSJDLÏTÓUJ
- Tento přístroj není určený pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
BSPWOǔäOFOÓVSǏFOâQSPPTPCZ LUFSÏTFOFTF[OÈNJMZTUÓNUP[BǲÓ[FOÓNOFCPOFNBKÓ[LVÝFOPTUJTKFIPQPVäÓWÈOÓN
7âKJNLPVKTPVQǲÓQBEZ LEZUZUPPTPCZCZMZQPVǏFOZPQPVäÓWÈOÓUPIPUPQǲÓTUSPKFPTPCPV LUFSÈPEQPWÓEÈ[BKFKJDI
bezpečnost či nad nimi vykovává dohled. Doporučujeme hlídat děti, aby si s přístrojem nehrály.
1PVäÓWFKUFWâISBEOǔQǲÓTMVÝFOTUWÓBEPQMǪLZEPEBOÏTUÓNUP[BǲÓ[FOÓNǏJEPQMǪLZBQǲÓTMVÝFOTUWÓEPQPSVǏFOÏTQPMFǏOPTUÓ
LANAFORM®.
7QǲÓQBEǔQPÝLP[FOÓOBQÈKFDÓIPLBCFMVKFOVUOPIPOBISBEJUTQFDJÈMOÓNOFCPQPEPCOâNLBCFMFN LUFSâNǾäFUF
zakoupit u dodavatele nebo v servisní provozovně.
1ǲÓTUSPK[ÈTBEOǔOFQPVäÓWFKUF KFMJQPÝLP[FOÈ[ÈTUSǏLB OFCPQPLVEQǲÓTUSPKTQSÈWOǔOFGVOHVKF1ǲÓTUSPKSPWOǔä
OFQPVäÓWFKUFQPQÈEVOB[FNOFCPEPWPEZOFCPWQǲÓQBEǔKJOÏIPQPÝLP[FOÓ7UBLPWÏNQǲÓQBEǔOFDIFKUFQǲÓTUSPK
zkontrolovat a případně opravit u svého dodavatele nebo v záručním servisu.
1ǲÓTUSPKOFQǲFOÈÝFKUF[BQǲÓWPEOÓLBCFMBQǲÓWPEOÓLBCFMOFQPVäÓWFKUFBOJKBLPESäBEMP
1PQPVäJUÓQǲÓTUSPKWäEZPEQPKUF[FTÓUǔ1ǲFEOÈTMFEOPVNBOJQVMBDÓOFCPǏJÝUǔOÓNOFDIFKUF[BǲÓ[FOÓ[DIMBEOPVU
;BǲÓ[FOÓ LUFSÏTQBEMPEPWPEZ PLBNäJUǔPEQPKUF[FTÓUǔ KFÝUǔQǲFEKFIPWZMPWFOÓN[WPEZ
- Zapojená elektrická zařízení nesmí nikdy zůstat bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho z elektrické sítě.
/BQÈKFDÓLBCFMPETUSBǪUF[EPTBIV[ESPKǾUFQMB
- Nepoužívejte tento přístroj v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), či v místech, kde se skladuje kyslík.
- Tento přístroj je určený výhradně pro domácí použití.
- Toto zařízení je určeno pro užívání uvnitř budov a na rovném povrchu.
7äÈEOÏNQǲÓQBEǔOF[BLSâWFKUFWFOUJMBǏOÓPUWPSZ BTUFKOǔUBL[BǲÓ[FOÓOJLEZOFQPLMÈEFKUFOBOFTUBCJMOÓQMPDIZ KBLP
OBQǲLPCFSFD NBUSBDF.PIMPCZEPKÓULOBSVÝFOÓWFOUJMBDF;LPOUSPMVKUF [EBOFKTPVPUWPSZWFOUJMBDF[BOFTFOÏWMBTZ 
chlupy, plstnatými smotky, prachem apod. Do otvorů nezasunujte žádné předměty.
- Před každým použitím přístroje zkontrolujte teplotu vody.
/FQǲFQMǪVKUF[BǲÓ[FOÓvBUBBLE FOOTCAREiOBESZTLVv."9i LUFSÈKFWZ[OBǏFOBOBWOJUǲOÓNTUǲFEPWÏNQSWLV
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti sprchy, bazénu nebo jiného místa, kde by mohlo dojít k jeho styku s vodou.
7äÈEOÏNQǲÓQBEǔTFOFQPLPVÝFKUF[BǲÓ[FOÓ[BQPKJUEPTÓUǔOFCPIP[FTÓUǔPEQPKJU KTUFMJWLPOUBLUVTWPEPVOFCPWF
vlhkém prostředí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
1ǲFE[BQPKFOÓNOFCPPEQPKFOÓN[BǲÓ[FOÓTFOFKQSWFVKJTUǔUF [EBKFPUPǏOâTQÓOBǏWQPMP[Fvi
7SÈNDJǏJTUǔOÓ[BǲÓ[FOÓWäÈEOÏNQǲÓQBEǔOFOBNÈǏFKUFBOJOFQPUÈQǔKUFEPWPEZǏJKJOÏLBQBMJOZ
;BǲÓ[FOÓvBUBBLE FOOTCARE“ používejte výhradně vsedě.
- Zařízení nepoužívejte, jste-li ospalí nebo během spánku.
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- Po aplikaci zkontrolujte, zda se nacházíte na rovném povrchu, abyste tak zabránili případnému pádu.
- Jestliže ze zařízení vytéká voda, okamžitě ukončete jeho používání a kontaktujte svého dodavatele nebo záruční servis.
.ÈUFMJ[ESBWPUOÓQSPCMÏNZ PCSBǸUFTFQǲFEQPVäJUÓNUPIPUPQǲÓTUSPKFOBTWÏIPPÝFUǲVKÓDÓIPMÏLBǲF
+FTUMJäFCǔIFNQPVäÓWÈOÓ[BǲÓ[FOÓVDÓUÓUFKBLPVLPMJWCPMFTU PLBNäJUǔQPVäÓWÈOÓQǲFSVÝUFBPCSBǸUFTFOBTWÏIPMÏLBǲF
- Jestliže trpíte otoky, zánětem nebo kožní vyrážkou v oblasti nohou, zařízení nepoužívejte.
- Tento výrobek je neprofesionálním masážním zařízením, které bylo vytvořeno pro snížení svalové únavy. Tento přístroj
nepoužívejte jako náhradu lékařské péče.
- Tento přístroj je určený pro krátké používání. Zařízení doporučujeme používat po dobu maximálně 15 minut. Následně je
nutné zařízení vypnout a nechat zchladnout motor minimálně po dobu 15 minut.
1PVäÓWÈOÓQǲÓTUSPKFvBUBBLE FOOTCARE“bez předběžného souhlasu lékaře se nedoporučuje u těhotných žen, osob
USQÓDÓDIUSPNCØ[BNJOFCPPTPCUSQÓDÓDICPMFTUNJTOF[KJÝUǔOâNJQǲÓǏJOBNJBVPTPCTWPQFSPWBOâNLBSEJPTUJNVMÈUPSFN
Používání tohoto přístroje se rovněž nedoporučuje osobám trpícím diabetem.

NÁVOD K POUŽITÍ
1) Charakteristika:
t%FTJHOPWÈQFSMJǏLPWÈLPVQFMWZTPLÏLWBMJUZ
t%PQMOǔOBQPNǾDLBNJOBQFEJLÞSV
t4QSBLUJDLâN[PCÈǏLFNOBWZMÏWÈOÓ
t6ESäPWÈOÓUFQMB
t7JCSBǏOÓNBTÈä TWPEPVOFCPCF[
t7ZQPVÝUǔOÓCVCMJOFL W[EVDIPWâDIUSZTFL
tPEOÓNBUFMOÏNBTÈäOÓWÈMFǏLZ
t"LVQSFTVSOÓQPWSDITUJNVMVKFBNBTÓSVKFDIPEJEMB BLVQSFTVSOÓDICPEǾ 
2) Popis„BUBBLE FOOTCARE“:
obr. 1

obr. 2
Ovládací otočný spínač
,SZUQǲJISÈELZQSPEPQMǪLZ
Otočná hlavice
EPQMǪLZOB
7[EVDIPW
Akupresurní hroty

Napájecí kabel

Nálevka

CZ
Elektrická zásuvka

3) Pouţívání„BUBBLE FOOTCARE“:
1) Umístěte zařízení na rovnou, stabilní a pevnou plochu spolu s protiskluzovou podložkou po straně, aby se tak zabránilo
případným pádům.
 /BQMǪUF[BǲÓ[FOÓ WPEPVTQPäBEPWBOPVUFQMPUPV BäEPÞSPWOǔv."9i5VUPÞSPWFǪOJLEZOFQǲFLSBǏVKUF
 /Fä[BǲÓ[FOÓ[BQPKÓUFEPTÓUǔ [LPOUSPMVKUF [EBKFTQÓOBǏWQPMP[Fvi3PWOǔä[LPOUSPMVKUF [EBOFNÈUFNPLSÏSVDFB
nebo zda nestojíte ve vodě.
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 1PTBǒUFTFOBäJEMJBQPOPǲUFDIPEJEMBEPWPEZ7äÈEOÏNQǲÓQBEǔQǲJQPVäÓWÈOÓ[BǲÓ[FOÓvBUBBLE FOOTCARE“nestůjte.
5) Následně zvolte typ masáže, který si přejete:
Nabídka funkcí je následující:
obr. 3

obr. 4

obr. 5

Teplo + Bublinky (1)

5FQMP #VCMJOLZ 7JCSBDF 

7JCSBDF 

Teplo + Bublinky (1) (obr. 3) :
6WFǒUFPUPǏOâTQÓOBǏEPQPMPIZ
5BUPGVOLDFWÈN[BKJTUÓSFMBYBǏOÓMÈ[FǪQSPWBÝFOPIZEÓLZQSPVEVCVCMJOFLWFWPEǔ KFKÓäUFQMPUBKFVESäPWÈOBOB
stejné úrovni.
Teplo + Bublinky + Vibrace (2) (obr. 4) :
6WFǒUFPUPǏOâTQÓOBǏEPQPMPIZ
5BUPGVOLDFWÈN[BKJTUÓKFEJOFǏOPVWJCSBǏOÓNBTÈäBSFMBYBǏOÓMÈ[FǪQSPWBÝFOPIZEÓLZQSPVEVCVCMJOFLWFWPEǔ KFKÓä
teplota je udržována na stejné úrovni.
Vibrace (3) (obr. 5) :
6WFǒUFPUPǏOâTQÓOBǏEPQPMPIZ
- Tato funkce vám poskytne jedinečnou vibrační masáž (jediná volba, kterou lze využívat s vodou nebo bez vody).
Doplňky:
t"CZTUFTJNPIMJVäÓWBUQPW[CV[VKÓDÓBTUJNVMBǏOÓNBTÈä QPVäÓWFKUFBLVQSFTVSOÓISPUZBPEOÓNBUFMOÏWÈMFǏLZ LUFSÏ
se k nim připevní lehkým zatlačením.
t3PWOǔäNÈUFLEJTQP[JDJTBEVOBQFEJLÞSV PCSBPCS LUFSÈPCTBIVKF
- Masážní hlavici.
- Brusnou hlavici.
- Hlavici opatřenou kartáčem.
t1SPVDIZDFOÓQPäBEPWBOÏIPEPQMǪLVTUBǏÓWZWJOPVUMFILâUMBLNF[JEPQMǪLFNBPUPǏOPVIMBWJDÓ
%PQMǪLZOB
pedikúru

Odnímatelné válečky

CZ

obr. 6

obr. 7

obr. 8

%PQMǪLZOBQFEJLÞSV

Odnímatelné válečky

%PQMǪLZ

7jWWaZ;ddiXVgZ
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 0CFDOǔQMBUÓ äFNBTÈäCZOFNǔMBUSWBUEÏMFOFäBäNJOVU
 +BLNJMFNBTÈäVLPOǏÓUF VWFǒUFPUPǏOâTQÓOBǏEPQPMPIZviBQPUÏ[BǲÓ[FOÓPEQPKUF[FTÓUǔ/BLPOFDWZMJKUFPCTBI
zařízení.

ÚDRŽBA
Skladování:
t.BTÈäOÓ[BǲÓ[FOÓVMPäUFEPQǾWPEOÓLSBCJDFOFCPOBKJOÏTVDIÏNÓTUP
t%CFKUF BCZQǲÓTUSPKOFQǲJÝFMEPTUZLVTPTUSâNJOFCPÝQJǏBUâNJQǲFENǔUZ LUFSÏCZNPIMZQPÝLPEJUKFIPWOǔKÝÓQPWSDI
t/BQÈKFDÓLBCFMOFOBWÓKFKUFLPMFNQǲÓTUSPKF 7PQBǏOÏNQǲÓQBEǔNǾäFEPKÓULPQPUǲFCFOÓOFCPQSBTLOVUÓOBQÈKFDÓIP
kabelu).
Čištění:
t1ǲFEǏJÝUǔOÓNQǲÓTUSPKPEQPKUFPE[ESPKFOBQÈKFOÓBOFDIFKUFIPWZDIMBEOPVU
t7SÈNDJǏJÝUǔOÓ[BǲÓ[FOÓvBUBBLE FOOTCARE“ neponořujte do vody ani do jiné kapaliny. Používejte jemné čistící
QSPTUǲFELZ NǔLLPVBMFIDFOBWMIǏFOPVIPVCJǏLV1ǲÓTUSPKPTVÝUFTVDIâNBǏJTUâNIBEǲÓLFN
t1ǲJǏJÝUǔOÓOFQPVäÓWFKUFBCSB[JWOÓǏJTUÓDÓQSPTUǲFELZ LBSUÈǏFBOJǲFEJEMB

TECHNICKÉ PARAMETRY:
/BQǔUÓ
7
Frekvence : 50Hz
Příkon :
135W

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ
t$FMÏCBMFOÓKFUWPǲFOPNBUFSJÈMZCF[OFCF[QFǏOâDIEPQBEǾOBäJWPUOÓQSPTUǲFEÓ LUFSÏUFEZM[FVLMÈEBUWFTUǲFEJTDÓDIQSP
třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených.
Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.
t7QǲÓQBEǔOF[ÈKNVPEBMÝÓQPVäÓWÈOÓUPIPUP[BǲÓ[FOÓKF[MJLWJEVKUF[QǾTPCFNPIMFEVQMOâNLäJWPUOÓNVQSPTUǲFEÓBW
souladu s platnou právní úpravou.

OMEZENÁ ZÁRUKA
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Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje
po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.
;ÈSVLBTQPMFǏOPTUJ-"/"'03.¥TFOFW[UBIVKFOBÝLPEZ[QǾTPCFOÏCǔäOâNQPVäÓWÈOÓNUPIPUPWâSPCLV.JNPKJOÏ
TF[ÈSVLBWSÈNDJUPIPUPWâSPLVTQPMFǏOPTUJ-"/"'03.¥OFW[UBIVKFOBÝLPEZ[QǾTPCFOÏDIZCOâNOFCPOFWIPEOâN
QPVäÓWÈOÓNǏJKBLâNLPMJWÝQBUOâNVäÓWÈOÓN OFIPEPV QǲJQPKFOÓNOFEPWPMFOâDIEPQMǪLǾ [NǔOPVQSPWFEFOPVOB
výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv.
4QPMFǏOPTU-"/"'03.¥OFOFTFPEQPWǔEOPTU[BKBLPVLPMJWÝLPEVOBEPQMǪDÓDI BOJ[BOÈTMFEOÏǏJTQFDJÈMOÓÝLPEZ
7FÝLFSÏ[ÈSVLZW[UBIVKÓDÓTFOB[QǾTPCJMPTUWâSPCLVKTPVPNF[FOZOBPCEPCÓEWPVMFUPEQSWOÓIP[BLPVQFOÓQPE
podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.
Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám
IPPEFÝMF[QǔU;ÈSVLVM[FVQMBUǪPWBUWâISBEOǔQSPTUǲFEOJDUWÓN4FSWJTOÓIPTUǲFEJTLBTQPMFǏOPTUJ-"/"'03.¥+BLÈLPMJW
údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®,
SVÝÓQMBUOPTU[ÈSVLZ

