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Rosemary Spa Air Bubble Bath Mat

Rosemary Spa®
Perličková masážní podložka do vany

Model: WE-999-5

Děkujeme, že jste si vybrali perličkovou masážní podložku. Při koupání vás čeká jedinečný
zážitek. Vaše tělo bude obklopeno a intenzivně masírováno od hlavy až k patě tisíci drobných
vzduchových bublinek. Rozsáhlého masírování povrchu těla je dosaženo zvláštními poměry
tlaku ve vodě. Uvolňuje svaly a tkáně, ulevuje nervům a působí relaxačně. Zároveň pomocí
zabudovaného uvolňovače aromatu (aromatické přípravky nejsou součástí dodávky) Vás
okouzlí různými druhy vůní. Tyto vůně posílí váš pocit blaha, relaxace a tvořivé energie.
Zařízení bylo testováno a odpovídá normám pro tuto technologii a příslušným bezpečnostním
požadavkům. Uschovejte tento návod pro další použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

!
Model: WE-999-5
Návod k použití
Před použitím perličkové lázně prosím velmi pečlivě
pročtěte!
ZVÝŠENOU POZORNOST VĚNUJTE BEZPEČNOSTNÍM
POKYNŮM, JE NUTNO JE DODRŽET!

TENTO MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ WE-999-5 JE MOŽNO POUŽÍVAT POUZE V
KOUPELNÁCH,
KTERÉ
VYHOVUJÍ
SOUČASNÝM
BEZPEČNOSTNÍM
PŘEDPISŮM, TJ. ZÁSUVKOVÝ OBVOD MUSÍ BÝT CHRÁNĚN SAMOSTATNĚ
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYPÍNACÍM PROUDEM 30mA

!

Pokyny ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem:
•
Ihned po použití a před čištěním vždy vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
•
Nesahejte pro hlavní přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte přívod ze zásuvky.
•
Neumísťujte nebo neskladujte hlavní přístroj v místě, kde může být stažen do vany nebo
do umyvadla nebo je vystaven kapající a stříkající vodě. Neumísťujte nebo neponořujte
jej ani do jiné kapaliny. Uchovávejte jej na suchém místě. Umístěte hlavní přístroj
alespoň do minimální bezpečné vzdálenosti od vany, jak je popsáno v návodu dále.
Pokyny ke snížení rizika požáru , popálení, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:
•
Zapojený spotřebič nesmí být nikdy ponechán bez dozoru. Když se nepoužívá nebo
před připojováním dílů či odpojováním dílů jej odpojte ze zásuvky.
•
Před odpojením ze zásuvky přepněte vypínač do polohy OFF (vypnuto). Pak teprve
vytáhněte přívod ze zásuvky.
•
Přístroj nesmí být používán osobami mladšími 15ti let.
•
Při používání tohoto spotřebiče invalidními osobami je nutný neustálý dohled. Hrozí
zvýšené nebezpečí.
•
Tento spotřebič lze používat jen k tomu, k čemu je určen a způsobem popsaným v tomto
návodu. Nepřipojujte žádné příslušenství, které nebylo výrobcem doporučeno.
•
Pokud je poškozena přívodní šňůra či vidlice nikdy spotřebič neprovozujte! Jestliže,
jestliže nepracuje správně, když spadl a poškodil se nebo jestliže spadl do vody tak
dejte přístroj ihned opravit!
•
Nikdy ničím přístroj nezakrývejte, nic na něj nestavte. Nezakrývejte otvory a nic k nim
nepřibližujte (např. vlasy se mohou dostat do přístroje). Způsobíte tím přehřátí přístroje!
Hrozí požár, úraz elektrickým proudem či jiné zranění osob.
•
Nenoste a netahejte přístroj za přívodní šňůru.
•
Je striktně zakázáno přístroj používat déle jako 30 minut. Delší používání může vést k
přehřívání. V takovém případě přístroj odpojte a před dalším provozem jej nechte
vychladnout. Tj. po delším používání / ale kratším jak 30 minut / je nutno nechat přístroj
minimálně 30 minut vychladnout.
•
Přívodní šňůru odpojujte ze zásuvky tahem za vidlici, nikdy tahem za šňůru.
•
Do přístroje nesmí nic spadnout, ani do něj nic nestrkejte.

•
•
•
•
•

Neprovozujte jej v místech s výskytem aerosolu.
Nikdy přístroj neumisťujte poblíž jakéhokoliv zdroje tepla.
Přístroj je určen pouze pro použití v interiéru.
Nikdy jej nepoužívejte během spánku při ospalosti nebo dřímotě.
Nikdy přístroj nerozebírejte, ani se jej nepokoušejte opravit. Mimo jiné dochází
k porušení záručních podmínek a ke ztrátě nároku na bezplatnou záruční opravu.
Upozornění na zdravotní rizika:
•
Nikdy tento spotřebič nepoužívejte jako náhradu lékařské pomoci. Přetrvávající
zdravotní potíže a příznaky onemocnění značí vážnější zdravotní stav.
•
Tento přístroj je zakázáno používat v následujících případech: tuberkulóza, zhoubné i
nezhoubné nádory, krvácivost, záněty pokožky, zánět žil, trombóza, otevřené a čerstvé
rány, zhmožděniny, popraskaná pokožka, křečové žíly a neurčené bolesti lýtek.
•
Nepoužívejte jej, máte-li citlivou pleť nebo zhoršený krevní oběh.
•
Máte-li nějaké terapeutické problémy či otázky, týkající se používání, konzultujte použití
přístroje s lékařem.
•
Nepoužívejte přístroj na léčení jakékoliv nevysvětlené bolesti, vždy použití nejdříve
konzultujte s lékařem.
•
Masáž přerušte, jestliže se bolest zvětšuje nebo po použití se objeví otok.
•
Nepoužívejte na jakoukoliv necitlivá část těla.
•
Nepoužívejte na jakoukoliv část těla, kde byl nedávno proveden chirurgický zásah.
•
Nesmí by být používán těhotnými, osobami s vysokým krevním tlakem a osobami po
infarktu.
•
Nepoužívejte jej poblíž velmi citlivých míst nebo na nich.

Instalace přístroje:
Přístroj může být umístěn volně,
například na stole (přesvědčte se o
dodržení bezpečnostních instrukcí a
ochranné zóny dle následujícího
obrázku).
Kvůli bezpečnosti musí být přístroj umístěn minimálně 60 cm od vany. Vzdálenost od
podlahy by měla být alespoň 30 cm.
Obsluha přístroje
ON/OFF –vypínač
Otočením vypínače do polohy “I” nastavíte intenzitu 1.
Otočením vypínače do polohy “II” nastavíte intenzitu 2.
Otočením do polohy “0” přístroj vypnete.

Vypínač

POUŽITÍ
Přesvědčte se o správné pokojové teplotě. Teplota v koupelně by neměla klesnout pod 25ºC.
Rada: nechte větrák 5-10 minut zahřívat, předejdete pocitu chladu na kůži způsobenému
vzduchovými bublinami.
Obr.1
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Položte perličkovou podložku na dno vany a pevně
stlačte. Aby se přísavky na spodní straně
perličkové podložky dobře přichytily, před uložením
do vany podložku lehce namočte. Přesvědčete se,
že podložka leží pevně na dně a neklouže.

Spojka
Podložka

Přísavky

MASÁŽNÍ PODLOŽKA DO VANY SESTÁVÁ Z:
,
1
2

3
4

Přístroj
1.1 Přístroj
1.2 Síťový kabel, cca 2.20 m
Hadice: 2.5 m
2.1 Hadice
2.2 Přístrojová spojka
2.3 Podložková spojka
Měkká podložka
2 masážní balónky

Poznámka: Abyste po použití vytáhli podložku z vany bez poškození, odloupněte
přísavku nehtem a potom jemně odtahujte okraj podložky ode dna vany.
-

-

Obr.2

Připojte hadici k podložce pomocí spojky (obr. 1).
Kápněte 1-2 kapky aromatického oleje na bavlněnou látku (obr. 2) a zavřete držák.
Vsuňte držák do adaptéru přístroje (obr. 3).
Připojte hadici k přístroji adaptérem a otočením zajistěte (obr. 4).
K relaxaci unavených chodidel, ramen či pasu vložte do vany 2 masážní balonky
(obr. 5). Obr. 6 a 7 ukazují akupresurní body.

Obr.3

Zasuňte a otočte
bajonetovým uzávěrem
Obr.4
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3 držáky s bavlněnou látkou uvolňující aroma.

Obr.6
Obr.5

Obr.7

Poznámka: Lze používat prodávané aromatické oleje (nejsou součástí dodávky).
Po použití vyjměte bavlněnou látku z držáku.
Přebytek aromatického oleje může poškodit držák.
Napusťte vanu vodou o správné teplotě.
Zapojte zástrčku do sítě.
Zapněte přístroj a zvolte intenzitu masáže.
Pomalu vstupujte do vany.
Péče a údržba
Přístroj je bezúdržbový. Příležitostně byste jej měli očistit jemnou, vlhkou tkaninou. Čistění
podložky je velmi prosté – jednoduše ji omyjete sprchovou hubicí nebo houbou. Používejte
jemný domácí čistící prostředek nebo mýdlovou vodu.
Technická data:
Typ WE – 999-5
220V – 240V AC 50Hz, 450W
IP44

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
Tel: 549 245 575; 602 766 759

