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Magyar

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizs-
gált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kíméletes 
gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.
Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizzék meg a későbbi használatra, tegyék 
más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözlettel
az Ön Beurer csapata

Csomagolás tartalma
• Shiatsu ülésrátét
• Ez a használati útmutató

 FIGYELMEZTETÉS
•  A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú 

használatra készült.
•  A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizi-

kai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalat-
tal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhat-
ják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket, és 
az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak. 

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
•  A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott 

gyerek nem végezheti.
•  Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a ves-

zélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, annak ügyfélszolgálatával 
vagy hasonlóan minősített szakemberrel ki kell cseréltetnie.

•  Ha víz szivárog ki a készülékből, akkor a készüléket nem szabad tovább 
használni.

•  A készüléknek forró a felülete. A hővel szemben érzéketlen személyeknek 
óvatosaknak kell lenniük a készülék használatakor.
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Jelmagyarázat
A használati útmutatóban és a típustáblán a következő szimbólumokat használjuk:

 FIgyELMEZTETÉS    Figyelmeztetés a sérülésveszélyekre, vagy az Ön egészségére leselkedő 
 veszélyekre.

 FIgyELEM Biztonsági utalás a készülék/tartozék lehetséges károsodásaira.

 Útmutatás Utalás a fontos információkra.

   A készülék kettős védőszigeteléssel rendelkezik, és így megfelel a 2-es védelmi osztálynak.

 Csak zárt helyiségekben használható.

1. Ismerkedés a készülékkel
Jótékony hatás a lábakon
A láb életünkben hordozó szerepet játszik – rá nehezedik egész testsúlyunk. Ezért a láb gondos  ápolást 
igényel. Erre sokféle lehetőség kínálkozik:
• Mágnestér-terápia: Régóta ismeretes, hogy a mágneses tér kedvező hatást gyakorol az emberi 

testre. A mágneses teret a mágneses térrel végzett gyógyítás során a sejtek energiaellátására hasz-
náljuk fel.

• Kneipp-féle lábfürdők: Sebastian Kneipp egészségügyi szisztémája a hideg és meleg fürdők 
 váltakozására épül.

• Láb-reflexzóna masszírozása: A láb-reflexzóna masszírozásával, amely rendkívül kedvelt 
 masszázstechnika, a lábon alkalmazott kezelés az egész testet befolyásolja.

• Láb-pezsgőfürdő: Egyszerű és kedvelt alkalmazás a láb otthoni ápolására: ez a láb-pezsgőfürdő! A 
láb-pezsgőfürdő segítségével saját magunk tehetünk jót lábunknak, aktív módon és bármilyen gya-
korisággal.

Ez a láb-pezsgőfürdő sok mindennel el van látva:
• 6 darab mágnes a lábmedencébe építve,
• masszírozást segítő lábágy,
• 3 kicserélhető lábápoló rátét: 

– Masszázsrátét, 
– Kefe, 
– Szaruréteg-eltávolító,

• 3 funkció-fokozat: vibrációs masszázs, pezsgőmasszázs és víztemperálás,
• Időzítő.

Lazítsa el magát és lábait a lábfürdő használatánál. Ez a következő jótékony hatások kibontakozásához 
vezethet:
• a vérellátás serkentése,
• a sejtek regenerálódásának elősegítése,
• a láb revitalizálása és élénkítése,
• a megfeszült izmok fellazítása.

 Útmutatás
Az árnikát, rozmaringot vagy tengerisó-kivonatokat tartalmazó meleg lábfürdők  lendületbe hozzák 
a keringést. A levendulás vagy kakukkfüves langyos lábfürdők áldást jelentenek az egész napos 
rohangálás után.
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2. rendeltetésszerű használat
Ez a készülék kizárólag az Ön lábainak ápolására szolgál.

 FIgyELMEZTETÉS
Ne használja a lábfürdőt
•  a lábak tájékán előforduló kóros elváltozások vagy sérülések (pl. nyílt sebek, szemölcsök, 

lábgomba) esetén,
•  állatoknál,
•  60 percnél hosszabb ideig (túlmelegedés-veszély), és újbóli használat előtt legalább 15 percig 

hagyja hűlni a készüléket.

A készüléket felügyelet nélkül soha ne üzemeltesse.
A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A lábfürdő használata előtt kérdezze meg orvosát, mindenekelőtt
•  ha bizonytalan abban, hogy megfelelő-e az Ön számára a lábfürdő,
•  ha súlyos betegségben szenved, vagy nemrég operálták a lábán,
• ha szívritmus-szabályozót, implantátumot vagy más segédeszközt hord,
•  diabétesz, trombózis esetén,
•  láb- ill. talpfájás (pl. visszértágulatok, vénagyulladás) esetén,
•  ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.

A készülék kizárólag e használati utasításban említett célra használható. A gyártót nem terheli szava-
tossági felelősség abban az esetben, ha szakszerűtlen vagy könnyelmű használat miatt következnek 
be károsodások.

3. Biztonsági útmutatások
Olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót! Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása szemé-
lyi és tárgyi sérülésekhez vezethet. Őrizze meg a használati útmutatót, és tegye hozzáférhetővé más 
felhasználók számára is! A készülék továbbadásakor adja át ezt az útmutatót!

 Útmutatás
• A gyermekeket tartsa távol a csomagolóanyagtól! Fulladásveszély áll fenn.
•  Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken és tartozékain nincsenek látható ká-

rosodások! Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy 
a feltüntetett szervizhez!

•  Kapcsolja ki azonnal a  készüléket, ha használat közben valamilyen rendellenességet tapasztal, 
és húzza ki egyúttal a csatlakozó dugaszt a hálózati csatlakozó aljzatból. Ne kísérelje meg 
egyedül a készülék  javítását, hanem lépjen érintkezésbe a Beurer vevőszolgálattal. A szak-
szerűtlen javítás súlyos veszélyt  jelent a készülék használója számára.

• Csak a készülékkel együtt szállított dugaszoló tápegységet használja.
•  Ügyeljen arra, hogy a villamos kábelt ne fektesse éles vagy hegyes tárgyak fölé, vagy ne húzza 

föléjük.
•  A csatlakozó dugót egy párától, nedvességtől és fröccsenő víztől védett dugaszolóaljzatba 

dugja bele.
• A készülék használatakor a gyermekekre felügyelni kell.
• Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a készülékházat.
• Ha a készülék leesett, vagy másféle károsodásokat szenvedett, nem szabad többé használni.
•  Az elektromos készülékek javítását kizárólag szakemberre szabad bízni. A szakszerűtlen 

javítások jelentős veszélyekkel járhatnak a felhasználó számára. Ha javításokra van szükség, 
forduljon a vevőszolgálathoz vagy az erre felhatalmazott kereskedőkhöz!
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Áramütés
 FIgyELMEZTETÉS

Mint minden elektromos készüléket, ezt a lábfürdőt is óvatosan és körültekintően kell használni, 
hogy elkerülje az áramütés veszélyeit.

Ezért a készüléket
•   csak a készüléken feltüntetett hálózati feszültséggel használja,
•  soha ne használja, ha a készüléken vagy a tartozékon látható sérülések vannak,
•  ne használja zivatar idején.

Meghibásodás vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az 
áramhálózatról. Ne a kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza, ha a villásdugót ki akarja húzni 
a dugaszolóaljzatból. Soha ne tartsa, vagy hordozza a készüléket a hálózati kábelnél fogva. 
Tartson távolságot a kábelek és a meleg felületek között.

Tilos a lábfürdőt akkor csatlakoztatni a hálózati vezetékre, amikor lába már a vízben van. Ha a 
készülék valahol megsérült, ez életveszélyes áramütéshez vezethet.

 Biztosítsa, hogy a csatlakozó dugó és a kábel ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy más folyadé-
kokkal.

Ezért a készüléket 
• csak száraz belső terekben használja (pl. fürdőkádban, szaunában soha),
• csak száraz kézzel fogja meg.

Ne merítse víz alá a készüléket. Semmiképp se nyúljon a készülék után, ha az a vízbe esett! 
Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

Tűzveszély
 FIgyELMEZTETÉS

Szakszerűtlen ill. a jelen használati útmutatóval ellenkező használat esetén bizonyos körülmények 
között tűzveszély áll fenn!

Ezért a készüléket ne működtesse 
• soha lefedve, pl. takaróval, párnával, ...
• soha benzin vagy más gyúlékony anyagok közelében.

Kezelés
 FIgyELEM

•  Minden használat után és minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni a készüléket, és ki kell húzni 
a dugaszolóaljzatból.

•  Óvja a készüléket a magas hőmérsékletektől.
• Ne álljon bele a lábfürdőbe.
• A készülék feltöltéskor nem lehet rákötve a hálózati kábelre.
• A készüléket ne hagyja hosszabb időn át nyitva állni!
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4. Készülék ismertetése 
  1  Fröccsenésvédő
  2  LED-kijelző
  3  Infravörös lámpa
  4   Cserélhető pedikűr-rátétek 

a  Masszázsrátét 
b  Kefe 
c  Szaruréteg-eltávolító

  5  Pezsgőléc
  6  Töltésszint-jelölés
  7  Masszázsgörgők
  8  Masszírozást segítő lábágy
  9  Gumitalpak (készülék alsó oldala)
10  Kábelfeltekerés (készülék alsó oldala)
11  Keskeny oldal

Kijelző
1   gomb
2  Masszázs-gomb
3  Bubble gomb
4  Időzítő gomb
5  Hőmérséklet-gomb
6  LC-kijelző

5. Használat
Üzembe helyezés
• Távolítsa el a csomagolást.
• Ellenőrizze a készüléket, a dugaszoló tápegységet és a kábelt, nincsenek-e rajtuk sérülések.
• Mielőtt bedugja a lábfürdőt, teljesen töltse fel meleg vízzel a töltési szintjelölésig (kb. 5 – 6 cm maga-

san).
• Most csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra. 
• A kábelt botlásmentesen helyezze el.

Vegyen fel kényelmes ülő testhelyzetet, és helyezze lábait enyhe nyomással a masszírozást segítő 
 lábágyra. Soha ne álljon bele a lábágyba. A készülék elcsúszását a készülék alján lévő gumilábak 
 akadályozzák meg.

Most kapcsolja be a készüléket a  gomb megnyomásával, és állítsa be a kívánt funkciót:

Vibrációs masszázs
Nyomja meg a masszázs-gombot (2) a vibrációs masszázs bekapcsolásához. A lábfürdő vibrálni kezd. 
Hozza érintkezésbe a talpát a masszázs-noppokkal, és növelje vagy csökkentse a nyomást a kívánt 
masszírozó hatás eléréséhez.

1
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b

c

5

6

7
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1 2 3

45 6



7

Pezsgőmasszázs
Nyomja meg a Bubble gombot (3), amivel aktiválja a levegő-bevezetést a pezsgőlécbe a kellemes 
pezsgőmasszázshoz.

Időzítő
Az időzítővel beállíthatja a kívánt időt (20 – 60 perc). Ehhez nyomja meg az időzítő gombot (4), hogy 
mindig 10 perccel növelje az időszakaszt. Az időzítő gyárilag 20 percre van állítva. A beállított idő letelte 
után a lábfürdő automatikusan kikapcsol. A maximális időtartam 60 perc. Újbóli üzembe helyezés előtt 
először hagyja 15 percig hűlni a készüléket.

Hőmérséklet
A kijelzőn megjelenik az aktuális vízhőmérséklet. A hőmérséklet megváltoztatásához addig nyomja az 
5-ös gombot, amíg be nem állította a kívánt víztemperálást (35, 38, 42, 45, 48 °C). A hőmérséklet a 
35 – 42 °C tartományban a legkellemesebb, a maximális hőmérséklet 48 °C. 
A hőmérséklet gyárilag 35 °C-ra van beállítva

Mágneses mező és infravörös lámpa
A lábfürdő 6 mágnessel és 8 infravörös lámpával rendelkezik, amelyek be vannak építve a lábfürdőbe, 
serkentik a vérkeringést, valamint stimulálják a reflexzónákat. 

Masszírozó görgők
Úgy érhet el különösen jó masszírozó hatást, hogy a lábait előre-hátra mozgatja a lábágyban beépített 
6 masszírozó görgőn. Arra is lehetőség van, hogy kivegye a masszírozó görgőket. Ez úgy történhet, 
hogy a görgőket erősen felfelé húzza.

Cserélhető rátétek
A kívánt rátétet tegye rá a középen levő, erre a célra szolgáló szerkezetbe. A lábával könnyedén nyomja 
lefelé a rátétet, hogy aktiválja a forgató motort.
A kefe-rátétet arra lehet használni, hogy stimulálja a reflexzónákat a talpon.
A masszázs-rátét gondoskodik a talpak kellemes masszírozásáról, és segíti a vérkeringést. 
A szaruréteg-eltávolító az elhalt hámsejtek és bőrkeményedések eltávolítására szolgál. 

A forgató motor túlmelegedés elleni védelemmel és maximális teherbírással rendelkezik. Túlterhelés 
vagy túlmelegedés esetén a motor leáll. A motor lehűlése után lehet ismét használni a forgató funkciót.

 Útmutatás
•  A talp egy bizonyos pontjának masszírozásával hatást lehet gyakorolni a test különböző szer-

veire. Azt tanácsoljuk azonban, hogy a reflexzóna pontjainak masszírozása előtt szerezzen be 
információt a szakirodalomból és orvosánál is, hogy elérje az Ön számára kívánt hatást.

•  A lábfürdőt víz nélkül is lehet használni.

Használat után ürítse le a vizet a lábfürdő keskeny oldalán (11). Kerülje el, hogy víz érje a kijelzőt.

6. Ápolás és tárolás
Használat után csapvízzel mossa ki a készüléket.
A masszírozó pezsgő lábfürdőt enyhe – nem súroló – hatású háztartási tisztítószerrel is kimoshatja, 
mint pl. közömbös ecet.
A légvezetékek kiszárításához a tisztítás után kapcsolja be kb. 1 percre víz nélkül a pezsgőfokozatot.
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 Útmutatás
• Ügyeljen rá, hogy ne hatoljon be víz a készülék belsejébe!
• A lábfürdőt eredeti csomagolásában, száraz helyen tárolja.
• A készüléket ne hagyja hosszabb időn át nyitva állni.

7. Műszaki adatok
Csatlakoztatás az elektromos hálózatra
220-240 V ~ 50/60 Hz 390 W

8. Hulladék-ártalmatlanítás
A készüléket az Európai Uniónak az elhasználódott elektromos és elektronikus készülékekre 
vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártal-
matlanítsa. 
Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.
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Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
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