
FODBAD
MED OPVARMET MASSAGE

 SIKKERHEDSADVARSLER LÆS VENLIGST DETTE FØR BRUG

• Ikke egnet for børn. Skal holdes ude af børns rækkevidde. 
• Brug ikke dette produkt, hvis du er gravid eller har en skade eller sygdom. 

Kontakt din læge, hvis du har en medicinsk tilstand, der kan forhindre sikker 
brug af dette produkt. 

• Brug ikke andet tilbehøret til dette produkt end det, der følger med. 
• Undgå, at sove under brug af dette produkt. 
• Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt. 
• Rør aldrig ved stikket med våde hænder. 
• Bær ikke dette produkt i ledningen. 
• Kun til indendørs brug. 
• Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er ufølsomme over 

for varme, skal være forsigtige, når de bruger apparatet. 
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med 

nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende 
erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i, 
hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår farerne ved, at 
bruge apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

• Lämna inte denna enhet utan uppsikt när den är inkopplad. Fotbaden 
stängs inte av automatiskt.

• Använd aldrig fotbadet utan vatten. Torr användning kan skada fotbadet 
eller utgöra en brandrisk.

• Låt inte filtar, handdukat eller andra föremål täcka över fotbadet eller 
komma i kontakt med vattnet medan fotbadet används.

• Om det läcker vatten från apparaten ska apparaten inte längre 
användas. 

• Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av servicerepresentant 
eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

• Använd aldrig denna apparat om den har en skadad sladd eller kontakt 
eller om den inte fungerar som den ska. Om den har tappats eller skadats 
eller tappats i vatten. Kontakta ett servicecenter eller certifierad 
professionell tekniker för undersökning eller reparation. 

• Håll sladden borta från heta ytor. 
• För att koppla bort, vrid alla reglage till avstängt läge och dra sedan ut 

kontakten ur uttaget. 
• Denna produkt är inte avsedd att behandla, läka eller förhindra 

medicinska tillstånd.

TILLYKKE MED KØBET AF DIT 
FODBAD

Læs venligst alle vejledningerne og advarslerne inden 
brug. Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger 
til fremtidig reference.
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SHARPER IMAGE® NAVN OG LOGOER (HERUNDER 
77 LOGOET OG TOMORROW'S TOMORROW) ER 
VAREMÆRKER ELLER REGISTREREDE 
VARMEMÆRKER.

TRYKT I KINA

FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference 

that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er 
udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan 
annullere brugerens ret til at bruge udstyret.



INDHOLD
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STÆNKLÅG

 

     FARE:
For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du altid trække stikket ud af 
stikkontakten straks efter brug og inden rengøring

OPBEVARING
1. Når du er færdig med fodbadet, skal stikket trækkes ud af stikkontakten, og 

vandet skal hældes ud i en vask eller et badekar.

2. Skyl og rengør fodbadet for skidt.

     Bemærk: Hvis du bruger fodbadet med Epson-salt og badesalte, skal du 
sørge for, at skylle fodbadet umiddelbart efter brug.

3. Tør grundigt fodbadet af, før det gemmes væk.

SÅDAN BRUGES APPARATET
1. Stil fodbadet på en plan fliseoverflade eller et vandbestandigt gulv. Vandet 

kan sprøjte. Produktet må ikke bruges på gulvtæpper, trægulv eller gulve, 
der kan ødelægges af vand.

2. Fyld fodbadet op til linjen med rent vand.

     TIP: Der kan bruges varmt vand til, at gøre opvarmningen hurtigere. Men 
fodbadet må ikke fyldes med for varmt eller kogende vand.

3. Der kan også tilføjes Epsom-salt til vandet, hvis dette ønskes.

4. Slut stikket fra fodbadet til en jordforbundet stikkontakt.

     FORSIGTIG: Fodbadet må aldrig tændes eller startes uden vand. Hvis det 
bruges uden vand, kan det gå i stykker eller føre til brand.

5. Tryk på tænd/sluk-knappen for, at tænde for fodbadet. Lysindikatoren 
lyser og vandet varmes op.

6. Tryk på bobleknappen for, at tænde for boblemassagen og starte 
vandstrømmen.

     VIGTIG: Slå altid boblefunktionen til under opvarmning, så du undgår 
varme områder i vandet.

7. Fodbadet varmer vandet op til 38° C, hvorefter det slukker og tænder for, 
at holde temperaturen. Den første opvarmningstid afhænger af 
temperaturen på vandet, der fyldes i fodbadet.

     VIGTIG: Kontroller vandet temperatur, før du stikker fødderne i vandet, så 
det ikke er for ubehageligt.

8. Når du er færdig med, at bruge fodbadet, skal det slukkes med det 
samme og stikket skal trækkes ud af stikkontakten. Fodbadet slukker ikke 
af sig selv.

FUNKTIONER OG OPBEVARING
PIMPSTEN
• Eksfolier fødderne med den medfølgende pimpsten.

                GENBRUG
På dette produkt finder du symbolet for sortering af elektrisk og 
elektronisk affaldsudstyr (WEEE). 
Dette betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til direktivet 
eller forordningen om lokal elektrisk og elektronisk udstyrsaffald 
(WEEE) for, at minimere dets indvirkning på miljøet. For yderligere 
oplysninger, bedes du kontakte de lokale eller regionale 
myndigheder. Elektroniske produkter, der ikke bortskaffes på en 
miljøvenlig måde, er potentielt farligt for miljøet og menneskers 
sundhed, da de indeholder farlige stoffer.

Dette produkt overholder det gældende europæiske 
direktiv og nationale bestemmelser.

Dette produkt overholder den gældende lovgivning i 
Storbritannien.

Dette produkt er i overensstemmelse med de gældende 
regler i Australien/New Zealand.

                  Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen 
med husholdningsaffald! Alle forbrugere er juridisk forpligtet til, at 
aflevere alle batterier og akkumulatorer, uanset om de indeholder 
skadelige stoffer * eller ej, på et indsamlingssted i byen eller i en butik, 
så de kan bortskaffes på miljøvenligt. * Cd = cadmium; Hg = kviksølv; 
Pb = bly


