
Hidromasažinė pėdų vonelė FB-60  

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA  

 
 
Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu 
esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisais. Naudokite šį buitinį prietaisą tik taip, kaip aprašyta šiame 
naudotojo vadove. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.  
Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotės dėžę, pirkimo čekį (jei tokie yra). Prireikus gabenti, 
supakuokite šį buitinį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas. 
 
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS 
 

 Šį buitinį prietaisą negali naudoti 16 metų amžiaus ir jaunesni vaikai, asmenys su fizine ar psichine 
negalia, taip pat – nepatyrę asmenys, net jei jie tinkamai prižiūrimi arba buvo informuoti apie buitinio 
prietaiso saugaus naudojimo ypatumus ir supranta kylantį potencialų pavojų. Neleiskite vaikams 
žaisti su buitiniu prietaisu. 

 Valymo ir techninės priežiūros darbų neturi atlikti vaikai. Laikykite šį buitinį prietaisą ir jo maitinimo 
kabelį vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS 
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI 
 

 Šis buitinis prietaisas skirtas naudoti gro=io salonuose, kirpyklos, SPA kabinetuose.  

 Prieš įjungdami  šį prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar techniniai duomenys buitinio prietaiso 
vardinėje etiketėje atitinka maitinimo lizdo įtampą. 

 Nenaudokite prietaiso šalia,vonios, dušo, praustuvo, baseino ir pan. 

 Nenaudokite šio prietaiso lauke. Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose. Nestatykite jo šalia 
atviros liepsnos ar šilumą skleidžiančių įrenginių. 

 Naudokite šį buitinį prietaisą ant stabilaus pagrindo lygiu ir sausu paviršiumi. 

 Kad išvengtumėte galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, nemerkite šio prietaiso ir jokios jo dalies į 
vandenį ar kokį nors kitą skystį. 

 Nejunkite maitinimo kištuko į maitinimo lizdą ir neatjunkite jo, kol jūsų pėdos panardintos į vandenį. 



 Šiuo prietaisu galima naudotis tik sėdomis. Nelipkite į hidromasažinę vonelę visu svoriu ir nedėkite į 
ją jokių daiktų. 

 Šiame prietaise įrengtas šildymo elementas. Asmenys su sutrikusiu jautrumu šilumai naudodami šį 
prietaisą turi būti atsargūs. 

 Nerekomenduojama naudotis šiuo prietaisu, jei pėdos ištinusios, atsirado bėrimų, kilo pėdų odos 
uždegimas ar ji sudirgusi. Nutraukite naudojimąsi šiuo prietaisu pajutę skausmą, prasidėjus pikinimui 
arba sudirgus odai. Tokiais atvejais papildomai pasitarkite su savo gydytoju. 

 Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo lizdo ar atjungdami nuo jo, patikrinkite, ar valdymo ratukas 
pasuktas į padėti 0 (išjungtas). 

 Būtinai išjunkite prietaisą ar atjunkite jį nuo maitinimo lizdo prieš jį perkeldami į kitą vietą ar valydami. 

 Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, netraukite už maitinimo kabelio. Kitaip, rizikuojate 
pažeisti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Atjunkite kabelį nuo maitinimo lizdo, atsargiai 
traukdami maitinimo kabelio kištuką. 

 Šį prietaisą draudžiama naudoti su apgadintu maitinimo kabeliu arba kištuku. Jei pastebėsite, kad 
pažeistas maitinimo kabelis, pakeiskite jį profesionaliame aptarnavimo centre. 

 Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai, yra nesandarus (pastebėjote vandens nuotekų iš jo), 
jei jis buvo pažeistas arba panardintas į vandenį. Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, 
neremontuokite prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi buitinio prietaiso remonto ar reguliavimo 
darbai turi būti atliekami įgaliotame aptarnavimo centre. Kitaip gali būti anuliuota garantija. 

 
 

 
HIDROMASAŽINĖS PĖDŲ VONELĖS TEIGIAMAS POVEIKIS 

 Stimuliavimo taškai švelniai spaudo pėdas tarsi pirštai, užtikrindami efektyvų pėdų masažą. 
Akupresūros, pėdų masažo vonelės paviršius palaiko pėdos pado stimuliavimą. Šildomas dugnas 
palaiko pastovią vandens temperatūrą ir atpalaiduoja pavargusius pėdų raumenis. 
Akupresūros masažui skirto prietaiso paviršius palaiko pėdos stimuliaciją. Oro burbuliukai ramina 
raumenų įtampą. Šiltas vanduo vonelėje pagerina masažo ir burbuliukų vonelės poveikį. Šis buitinis 
prietaisas turi šildymo elementą, kuris neleidžia nukristi vandens temperatūrai hidromasažinėje 
vonelėje, todėl vanduo vonelėje neatvės. Siekdami greičiau pailsinti kojas ir pagerinti kraujo apytaką 
bei odos kraujotaką, mėgaukitės maloniu ir atpalaiduojančiu vandens burbuliukų vonelės masažu 
kiekviena diena. 
 

HIDROMASAŽINĖS PĖDŲ VONELĖS NAUDOJIMAS 
1. Visada statykite buitinį prietaisą ant lygaus, sauso, stabilaus paviršiaus, kad naudojant jis nejudėtų. 
2. Patikrinkite, ar buitinis prietaisas išjungtas. Valdymo ratukas turi būti nustatytas į padėti 0. 
3. Užpildykite hidromasažinę vonelę švariu šiltu vandeniu. Užtikrinkite, kad vandens lygis neviršytų 

vandens lygio žymos MAX ant vonelės vidinės sienelės. 
 



PASTABA: 
Naudokite tik švarų šiltą vandenį be jokių priedų (muilo, šampūno ir pan.) 

4. Įjunkite buitinio prietaiso maitinimo kabelio kištuką į maitinimo lizdą. Atsisėskite ir patikrinkite, ar 
švarios jūsų pėdos. Panardinkite jas į vandens vonelę. 

PASTABA: 
Nelipkite į vonelę visu svoriu. Kitaip galite ją sugadinti. 

5. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų veikimo režimų: 
1. Vandens burbuliavimo ir temperatūros palaikymo vonelėje režimas.  

Pėdų masažas hidromasažinėje vonelėje, šildomas dugnas palaiko vandens temperatūra 
joje ir atpalaiduoja pavargusius pėdų raumenis. 

2. Vandens burbuliavimo, infraraudonųjų spindulių ir šilumos palaikymo režimas. 
Vandens burbuliavimas (vibracija) palaikant šilto vandens temperatūrą vonelėje. Tinka 
pavargusioms kojoms pailsinti, kraujo apytakai ir pėdų odos kraujotakai pagerinti. 
PASTABA: 
Rekomenduojama masažo trukmė – 15 minučių. Ją galima oritaikyti asmeniniams 
poreikiams. Vis dėlto ji neturėtų viršyti 30 minučių. 

6. Baigę naudotis buitiniu prietaisu, išjunkite jį. Iškelkite kojas iš vonelės ir nušluostykite jas 
rankšluosčiu. Ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš maitinimo lizdo. Po kiekvieno naudojimo išpilkite 
vandenį iš vonelės iš išvalykite ją vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Valymas ir 
techninė priežiūra“. 

 
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 Prieš valydami patikrinkite, ar hidromasažinė pėdų vonelė išjungta ir atjunkite ją nuo maitinimo lizdo.  

 Panaudotą vandenį iš vonelės būtina išpilti kiekvieną kartą ja pasinaudojus. Tada reikia išskalauti 
vonelę švariu vandeniu ir leisti jai išdžiūti. 

 Jei buitinio prietaiso paviršius nešvarus, nušluostikyte jį šluoste, šiek tiek sudrėkinta drungnu 
vandeniu arba silpnu drungnu vandens ir neutralaus ploviklio tirpalu. Po to šiltu vandeniu sudrėkinta 
šluoste nušluostykite paviršių, kuriam valyti naudojote valiklį. Tada viską sausai iššluostykite. 

 Jokiu būdu nemerkite hidromasažinės pėdų vonelės į vandenį! 

 Valymui nenaudokite braižančių valymo priemonių, tirpiklių, skiediklių ir pan. 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Nominali įtampa – 230 V 
Nominalus dažnis – 50 Hz 
Nominali galios įvestis – 60 W  
 
INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMĄ 
Išmeskite pakavimo medžiagas savivaldybės atliekų surinkimo vietoje. 
 

SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS 
Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio 
negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Norėdami, kad atliekos 
būtų tinkamai surinktos, perdirbtos ar pakartotinai panaudotos, atiduokite šiuos 
prietaisus į specialius surinkimo punktus. Alternatyva: kai kuriuose Europos Sąjungos 
ir kitose Europos šalyse įsigyjant tokį naują prietaisą, senąjį galima grąžinti vietiniam 
mažmenininkui. Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta 
saugoma nuo žalos, kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės informacijos 
apie tai, kaip tinkamai išmesti atliekas, teiraukitės vietos valdžios įstaigose arba 

atliekų surinkimo įmonėje. Pagal nacionalinius reglamentus, netinkamai išmetus šio tipo 
atliekas gali būti taikomos nuobaudos. 

Europos Sąjungos valstybių narių verslo įmonėms 
Jeigu norite išmesti panaudotus elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės 
pas savo pardavimo atstovą arba tiekėją 



Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse 
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos informacijos apie tinkamus 
išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo pardavėją. 

Šis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.  
 

 
 
 
 
 
 
 
PAPILDOMOS APSAUGOS PRIEMONĖS 
1. Prietaisas yra profesionali įranga, naudojama grožio salonuose. Prietaisas skirtas naudoti kvalifikuotiems  
grožio salonų darbuotojams, taip bus išvengta neigiamo poveikio procedūros metu. 
2. Neardykite prietaiso ir nemėginkite jo naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. 
Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti  aptarnavimo servisas. 
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia drėgnų vietų (šalia vonios ar dušo, kriauklės ar šlapiomis 
rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių. 
4. Išimkite kištuką iš lizdo ir susisiekite su  aptarnavimo centru šiais atvejais: 
a) jei į prietaisą pateko skysčio, 
b) jei prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus ar skleidžia keistą triukšmą, 
c) jei pažeistas maitinimo laidas,  
d) jei prietaisas apvirto arba buvo pažeistas jo korpusas. 
5. Nedėkite ant laidų jokių daiktų. Nelaikykite prietaiso ten, kur žmonės gali žengti ant maitinimo laido. 
6. Laikantis saugumo principo, atlikę darbą su prietaisu, atjunkite maitinimo laidą iš lizdo.  
7. Nedėkite nieko į prietaiso angą. Jei į angą patektų pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir susisiekite 
su platintoju ar gamintoju.  
8. Nedėkite prietaiso ant nestabilaus pagrindo, lentynos ar transporto priemonės. Įrenginiui nukritus, gali 
sugesti.  
9. Norint išlaikyti ilgesnį prietaiso galiojimo laiką, prieš paspaudžiant įjungimo mygtuką, rekomenduojama 
palaikyti vienos minutės pertrauką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).  
10. Maitinimas turi atitikti specifikacijų lentelės specifikacijas. Priešingu atveju gali kilti pavojus, kad 
prietaisas gali sugesti ar net sudegti. 
 
Dėmesio: Jei pažeisite maitinimo laidą ar atsiras kitų sutrikimų, susisiekite su aptarnavimo centru - taip 
išvengsite pavojaus. Ši įranga nėra skirta naudoti asmenims (vaikams), turintiems ribotų fizinių, jutimo ar 
psichinių galimybių, arba asmenims, neturintiems patirties ar žinių apie įrangą, nebent tai būtų daroma 
prižiūrint ar laikantis įrangos naudojimo instrukcijų.  


