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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. 
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat 

i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby 
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie 
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny 
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie 
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać 
czyszczenia i konserwacji sprzętu.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub 
laboratoryjnego.

4. Nie uruchamiaj pustego urządzenia, może ulec uszkodzeniu.
5. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub 

wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony 
przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może 
dojść do porażenia prądem.

6. Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia z sieci mając zanurzone stopy 
w wodzie. Grozi porażeniem prądem.

7. Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, 
basenu itp.

8. Nie zanurzaj urządzenia oraz jego przewodu zasilającego w wodzie.
9. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na suchej, równej i stabilnej 

powierzchni.
10. Nie używaj urządzenia, jeżeli jest nieszczelne, nie działa prawidłowo lub 

zostało uszkodzone.
11. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
12. Upewnij się że pokrętło podczas podłączania urządzenia do gniazda 

sieciowego oraz odłączania jest ustawione w pozycji OFF (wyłączone).
13. Podczas pracy urządzenia w programach z kąpielą bąbelkową część 

wody, wskutek chlapania, może wydostać się poza urządzenie, dlatego 
zachowaj szczególną ostrożność podczas wychodzenia. Powierzchnia 
wokół urządzenia może być mokra i śliska.



4

14. Upewnij się przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, że jest odłączone 
z sieci.

15. Nie używaj do czyszczenia urządzenia alkoholu, acetonu, benzyny oraz 
innych tego typu środków. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków 
należy od czasu do czasu używać łagodnych środków dezynfekujących. 

16. Z urządzenia można korzystać wyłącznie w pozycji siedzącej.
17. Używaj wyłącznie czystej wody. Nie dodawaj żadnych dodatków, mydła, 

szamponu, olejku itp.
18. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
19. W przypadku pojawienia się bólu, wysypki, podrażnienia skóry lub innych 

niepokojących objawów, należy przerwać korzystanie z urządzenia 
i skonsultować się z lekarzem odnośnie dalszego użytkowania.

WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI I JEJ PRZESTRZEGAć!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

dANE TEChNICZNE

Napięcie: 220-240 V~, 50-60 Hz
Moc: 90 W
Ilość programów: 3
Klasa wodoszczelności: IPX4
Maksymalna długość stopy: 30 cm
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OPIS URZądZENIA
1. Pokrywa
2. Dysze powietrzne
3. Punkty akupresury
4. Pokrętło
5. Gumowe nóżki
6. Wanienka masażera
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1. MASSAGE + WARM + BUBBLES – masaż wibracyjny + utrzymanie temperatury wody + kąpiel bąbelkowa.
2. WARM + BUBBLES – utrzymanie temperatury wody + kąpiel bąbelkowa.
3. MASSAGE – masaż wibracyjny.
4. OFF – urządzenie wyłączone.

INSTAlACJA I PIERWSZE URUChOmIENIE
1. Ustaw urządzenie na suchej, równej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że pokrętło jest ustawione 

w pozycji OFF. 
2. Napełnij wanienkę wodą (w żądanej temperaturze) urządzenia tak, aby poziom wody nie przekraczał 

poziomu MAX oznaczonego wewnątrz urządzenia. 
3. Używaj czystej wody, bez dodatków  takich jak szampony, mydła, olejki itp. 
4. Podłącz urządzenie do sieci. 
5. Usiądź wygodnie i zanurz stopy w wodzie. 

UWAGA!

NIE STAWAJ W URZądZENIU CAłym CIęŻAREm CIAłA. mOGłOBy dOJść dO USZKOdZENIA WANIENKI.
6. Używając pokrętła wybierz 1 z 3 możliwych trybów pracy:

1) mASSAGE + WARm + BUBBlES 
    Masaż wibracyjny w połączeniu z kąpielą bąbelkową oraz podtrzymaniem temperatury wody.
2) WARm + BUBBlES
    Kąpiel bąbelkowa z podtrzymaniem temperatury wody.
3) mASSAGE
    Masaż wibracyjny stóp.

UWAGA! URZądZENIE ZOSTAłO ZAPROJEKTOWANE TAK, ŻE UTRZymUJE TEmPERATURę WOdy NA 
KOmfORTOWym POZIOmIE, AlE NIE POdWyŻSZA TEmPERATURy WOdy.
Zalecany czas masażu wynosi 15 minut. Można indywidualnie regulować czas według własnych potrzeb, 
jednak masaż nie powinien przekroczyć 30 minut.
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Po zakończeniu masażu ustaw pokrętło w pozycji OFF. Wyjmij stopy z wanienki i wysusz je ręcznikiem. 
Odłącz urządzenie z sieci. Po każdym użyciu urządzenia usuń wodę z urządzenia i wytrzyj suchą ścierką.

UWAGA! POdCZAS PRACy URZądZENIA W PROGRAmACh Z KąPIElą BąBElKOWą CZęść WOdy 
W SKUTEK ChlAPANIA mOŻE WydOSTAć SIę OBOK URZądZENIA, dlATEGO ZAChOWAJ SZCZEGólNą 
OSTROŻNOść POdCZAS WyChOdZENIA. POWIERZChNIA WOKół URZądZENIA mOŻE Być mOKRA 
I ślISKA.

CZySZCZENIE
Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest odłączone z sieci, a pokrętło jest ustawione w pozycji 
OFF. Wylewaj wodę z urządzenia po każdym użyciu, a wanienkę opłucz czystą wodą, pozostaw do 
wyschnięcia lub wytrzyj suchą miękką ściereczką. Jeżeli powierzchnia urządzenia jest zanieczyszczona, 
użyj lekko zwilżonej czystą wodą ściereczki. W przypadku większych zabrudzeń można użyć letniej wody 
i neutralnego detergentu. Na koniec dokładnie wypłucz wanienkę i wytrzyj do sucha. 

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZądZENIA W WOdZIE!

NIE UŻyWAJ AlKOhOlU, BENZyNy ORAZ SZORSTKICh AKCESORIóW dO CZySZCZENIA URZądZENIA!

EKOlOGICZNA I PRZyJAZNA dlA śROdOWISKA UTylIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

mOŻESZ POmóC ChRONIć śROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, 

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 
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domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 

akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 

oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 

napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 

sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
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Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-dOm Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.


