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INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig 
glæde af dit nye apparat, 
beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning, før 
du tager apparatet i brug. 
Vær særligt opmærksom 
på sikkerhedsforanstalt-
ningerne. Vi anbefaler dig 
desuden at gemme brugsan-
visningen, hvis du senere 
skulle få brug for at genop-
friske apparatets funktioner.

SIKKERHEDS-
FORSKRIFTER

Generelt
• Apparatet må anvendes 

af børn på over 8 år og 
personer med nedsat 
følsomhed, fysiske 
eller mentale handicap, 
forudsat at de overvåges 
eller er blevet instrueret 
i brugen af apparatet på 
en sikker måde og forstår 
de dermed forbundne 
risici. Børn må ikke lege 
med apparatet. Rengøring 
og vedligeholdelse må 

ikke udføres af børn, 
medmindre de er under 
opsyn. 

• Når apparatet er i brug, 
bør det holdes under 
konstant opsyn. Når ap-
paratet anvendes, skal 
børn, der opholder sig i 
nærheden af det, altid hol-
des under opsyn. Appara-
tet er ikke legetøj.

• Forkert brug af apparatet 
kan medføre personskade 
og beskadige apparatet.

• Anvend kun apparatet 
til det, det er beregnet 
til. Producenten er ikke 
ansvarlig for skader, der 
opstår som følge af forkert 
brug eller håndtering (se 
også under Reklamations-
bestemmelser).

• Apparatet er udelukkende 
beregnet til husholdnings-
brug. Apparatet må ikke 
anvendes udendørs eller 
til erhvervsbrug.

• Apparatet må kun sluttes 
til 230 V, 50 Hz.
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• Apparatet, ledningen og 

stikket må ikke nedsænk-
es i vand eller lignende.

• Rør aldrig ved ledningen 
eller stikkontakten med 
våde eller fugtige hænder, 
eller mens du har fød-
derne i vand.

• Anbring ikke apparatet på 
et sted, hvor det kan falde 
ned i vand. Hvis appara-
tet falder ned i vand, skal 
du først tage stikket ud af 
stikkontakten, før du sam-
ler apparatet op.

• Når apparatet er i brug, 
bør det holdes under 
konstant opsyn. Børn bør 
altid holdes under opsyn, 
når apparatet anvendes. 

• Tænd ikke apparatet, hvis 
der ikke er fyldt vand i det.

• Brug kun tilbehør, der er 
fremstillet eller anbefalet 
af producenten.

• Apparatet må ikke anv-
endes sammen med et 
tænd/sluk-ur eller et sepa-
rat fjernbetjeningssystem.

Brug
• Anbring altid apparatet 

på et tørt, plant og stabilt 
underlag.

• Apparatet kan ikke bruges 
til at opvarme koldt vand. 
Fyld varmt vand med en 
passende temperatur i ap-
paratet.

• Kontroller altid vandets 
temperatur ved at mærke 
forsigtigt efter med hån-
den, før du sætter fød-
derne i apparatet. Vandet 
må ikke være for varmt, 
da det kan medføre skold-
ning.

• Stå ikke i apparatet. Sæt 
dig på en stol el. lign., og 
sæt fødderne i apparatet.

• Tilsæt ikke badeolie, 
fodsalt, skumbad eller 
lignende til vandet, da det 
kan forhindre dannelse af 
bobler.

• Brug ikke apparatet, hvis 
du har åbne sår på fød-
derne, hvis dine fødder er 
hævede, eller hvis huden 
på dine fødder er misfar-
vet, forbrændt, betændt 
eller angrebet af eksem.



4

DK
• Hvis du er gravid, har 

pacemaker eller har 
diabetes eller anden 
sygdom, bør du spørge 
din læge til råds, før du 
an vender apparatet. Pas 
på, at du ikke falder i 
søvn, mens du bruger 
apparatet. Længere 
tids brug kan være en 
belastning for kroppen.

• Hvis du har vedvarende 
muskel- eller ledsmerter 
efter brug af apparatet, 
skal du stoppe med at 
bruge apparatet og hen-
vende dig til din læge.

• Apparatet må ikke til-
dækkes.

• Stik ikke genstande ind i 
apparatets åbninger.

Ledning og stik
• Hold ledningen og appa-

ratet væk fra varmekilder, 
varme genstande og åben 
ild.

• Kontrollér, at det ikke er 
muligt at trække i eller 
snuble over apparatets 
ledning eller en eventuel 
forlængerledning.

• Sluk apparatet, og tag 
stikket ud af stikkontak-
ten, når det ikke er i brug 
og før rengøring. Undlad 
at trække i ledningen, når 
du tager stikket ud af stik-
kontakten, men tag fat om 
selve stikket.

• Sørg for, at ledningen er 
rullet helt ud.

• Ledningen må ikke bøjes 
eller vikles omkring appa-
ratet.

• Kontrollér jævnligt, om 
ledningen eller stikket er 
beskadiget, og brug ikke 
apparatet, hvis dette er 
tilfældet, eller hvis det har 
været tabt eller er ble-
vet beskadiget på anden 
måde.

• Hvis apparatet, ledningen 
eller stikket er beskadiget, 
skal apparatet efterses og 
om nødvendigt repareres 
af en autoriseret 
reparatør. Forsøg aldrig 
at reparere apparatet 
selv. Kontakt købsstedet, 
hvis der er tale om en 
reparation, der falder ind 
under reklamationsretten. 
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Hvis der foretages 
uautoriserede indgreb 
i apparatet, bortfalder 
reklamationsretten.

APPARATETS DELE
1.  Kar
2.  Stænkskærm
3. Tænd/sluk-knap
4. Hældekant
5.  Massagedupper

BRUG
• Fyld en passende 

mængde varmt vand i ap-
paratets kar. Vandet må 
ikke være for varmt, da 
det kan medføre skold-
ning. Apparatet må ikke 
være tilsluttet strøm, når 
du fylder vand i det.

• Monter eventuelt stænk-
skærmen forrest på ap-
paratet: Stik skærmens 
tapper ind i hullerne langs 
apparatets overkant, og 
tryk skærmen på plads, 
så der lyder et klik.

• Sørg for, at ledningen er 
rullet helt ud. Sæt stikket i 
stikkontakten, og tænd for 
strømmen.

• Sæt dig på en stol el. 
lign., og sæt fødderne 
i apparatet. Stå aldrig i 
apparatet.

• Tænd for apparatet på 
tænd/sluk-knappen.

• Bevæg fødderne let frem 
og tilbage over mas-
sagedupperne i bunden 
for at opnå en masser-
ende effekt.

• Sluk apparatet på tænd/
sluk-knappen, når du er 
færdig med at bruge det. 
Tag stikket ud af stikkon-
takten.

• Tøm apparatet for vand 
ved at vippe det fremover, 
så vandet kan løbe ud 
over hældekanten.

1 3
4

5

2
1

2
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NB! Sørg for, at der ikke 
trænger vand ind ved betjen-
ingsknappen, når du tøm-
mer, fylder eller rengør ap-
paratet.

OPBEVARING
• Sørg for, at apparatet er 

rent, tørt og helt afkølet, 
før du stiller det væk.

• Opbevar apparatet på 
et rent og tørt sted, evt. i 
æsken.

• Stil ikke tunge ting oven 
på apparatet.

• Ledningen må ikke bøjes 
eller vikles omkring appa-
ratet.

• Hæng ikke apparatet op i 
ledningen.

RENGØRING
• Tag stikket ud af stikkon-

takten, og lad apparatet 
køle helt af, før du rengør 
det.

• Apparatet, ledningen og 
stikket må ikke nedsænk-
es i vand.

• Sørg for, at der ikke 
trænger vand ind ved 
betjeningsknappen.

• Rengør apparatet ved at 
tørre det af med en blød, 
fugtig klud. Tilsæt even-
tuelt lidt opvaskemiddel til 
vandet, hvis apparatet er 
meget snavset. Tør efter 
med en tør, blød klud.

• Brug ikke stålsvampe, 
skuresvampe eller no-
gen former for stærke, 
opløsende eller slibende 
rengøringsmidler til at 
rengøre apparatet med, 
da det kan ødelægge ap-
paratets udvendige over-
flader.

OPLYSNINGER OM 
BORT-SKAFFELSE OG 
GENBRUG AF DETTE 
PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-
produkt er forsynet med 
dette symbol:

Det betyder, at produktet 
ikke må kasseres sammen 
med almindeligt hushold-
ningsaffald, da elektrisk og 
elektronisk affald skal bort-
skaffes særskilt.



7

DK
I henhold til WEEE-direktivet 
skal hver medlemsstat sikre 
korrekt indsamling, genvind-
ing, håndtering og genbrug 
af elektrisk og elektronisk 
affald. Private husholdninger 
i EU kan gratis aflevere 
brugt udstyr på særlige 
genbrugsstationer. I visse 
medlemsstater kan du i visse 
tilfælde returnere det brugte 
udstyr til den forhandler, du 
købte det af på be-tingelse 
af, at du køber nyt udstyr. 
Kontakt forhandleren, dis-
tributøren eller de kommu-
nale myndigheder for at få 
yderligere oplysninger om, 
hvordan du skal håndtere 
elektrisk og elektronisk af-
fald.

GARANTI-
BESTEMMELSER 
Garantien gælder ikke:
- hvis ovennævnte ikke 

iagttages
- hvis der har været 

foretaget uautoriserede 
indgreb i apparatet

- hvis apparatet har været 
misligholdt, udsat for en 
voldsom behandling eller 
lidt anden form for over-
last

- hvis fejl i apparatet er 
opstået på grund af fejl på 
ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler 
vores produkter på funk-
tions- og designsiden, forbe-
holder vi os ret til at foretage 
ændringer i produktet uden 
forudgående varsel.



8

DK

SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring 
brugen af apparatet, som 
du ikke kan finde svar på 
i denne brugsanvisning, 
findes svaret muligvis på 
vores hjemmeside www.
adexi.dk.
På vores hjemmeside finder 
du også kontaktinformation, 
hvis du har brug for at kon-
takte os vedrørende teknik, 
reparation, tilbehør og reser-
vedele.

IMPORTØR
Adexi A/S
Lægårdsvej 9C
DK-8520 Lystrup
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl
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INNLEDNING 
For at du skal få mest 
mulig glede av det nye 
apparatet, ber vi deg lese 
nøye gjennom denne 
bruksanvisningen før første 
gangs bruk. Legg spesielt 
merke til sikkerhetsreglene. 
Vi anbefaler også at du tar 
vare på bruksanvisningen, 
slik at du kan slå opp i den 
ved senere anledninger.

SIKKERHETS-
ANVISNINGER

Generelt
• Dette apparatet kan bare 

brukes av barn fra åtte år 
og oppover og personer 
med reduserte fysiske, 
sensoriske eller mentale 
evner eller manglende 
erfaring og kunnskap 
dersom de er under tilsyn 
eller har fått opplæring i 
sikker bruk av apparatet 
og forstår farene ved bruk 
av apparatet. Barn skal 
ikke leke med apparatet. 

Barn skal ikke utføre 
rengjøring og brukerved-
likehold på apparatet når 
de ikke er under tilsyn. 

• Hold apparatet under til-
syn når det er i bruk. Hold 
øye med barn som er i 
nærheten av apparatet 
når det er i bruk. Appara-
tet er ikke et leketøy.

• Feil bruk av apparatet kan 
føre til personskader og 
materielle skader.

• Må ikke brukes til andre 
formål enn den er bereg-
net for. Produsenten er 
ikke ansvarlig for skade 
som skyldes feilaktig bruk 
eller håndtering (se også 
garantibetingelsene).

• Apparatet er bare bereg-
net på bruk i private hush-
oldninger. Apparatet er 
ikke beregnet for utendørs 
eller kommersiell bruk.

• Bare for tilkobling til 230 
V, 50 Hz.

• Apparatet, ledningen eller 
støpselet må aldri legges i 
vann eller annen form for 
væske.
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• Ikke ta på ledningen eller 

kontakten med våte eller 
fuktige hender, eller mens 
du har føttene i vann.

• Ikke plasser apparatet på 
et sted hvor det kan falle 
i vannet. Hvis apparatet 
faller ned i vann, må du 
sørge for å trekke støpse-
let ut av stikkontakten før 
du tar det opp.

• Hold apparatet under til-
syn når det er i bruk. Barn 
må alltid holdes under 
tilsyn når apparatet er i 
bruk. 

• Ikke slå på apparatet før 
det er fylt med vann.

• Bruk bare tilbehør som er 
produsert eller anbefalt av 
produsenten.

• Apparatet må ikke 
brukes sammen med 
en tidsinnstilling eller en 
egen fjernkontroll.

Bruk
• Apparatet skal alltid stå 

på et jevnt, tørt og stabilt 
underlag.

• Apparatet kan ikke brukes 
til å varme opp kaldt vann. 
Fyll apparatet med pas-
selig varmt vann.

• Kontroller temperaturen 
på vannet ved å stikke 
hånden forsiktig oppi før 
du setter føttene i vannet. 
Vannet må ikke være for 
varmt, da det kan med-
føre skålding.

• Ikke stå oppreist i appa-
ratet. Sitt på en stol eller 
lignende, og plasser føt-
tene i apparatet.

• Ikke tilsett badeolje, 
fotsalt, skumbad eller 
lignende i vannet, da 
dette kan hindre at det 
dannes bobler.

• Ikke bruk apparatet 
hvis du har åpne sår på 
føttene, hvis føttene er 
hovne eller hvis huden 
på føttene er misfarget, 
brent, betent eller har 
utslett av noe slag.

• Er du gravid, bruker pace-
maker eller lider av diabe-
tes eller andre sykdom-
mer, bør du rådføre deg 
med fastlegen din før du 
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bruker apparatet. Pass på 
så du ikke sovner mens 
du bruker apparatet. Det 
kan virke belastende på 
kroppen å bruke appara-
tet over lengre tid.

• Får du kontinuerlige 
smerter i muskler eller 
ledd etter å ha brukt ap-
paratet, må du slutte å 
bruke det og rådføre deg 
med fastlegen din.

• Må ikke tildekkes.
• Ikke stikk gjenstander av 

noe slag inn i åpningene i 
apparatet.

Strømledning og støpsel
• Hold ledningen og 

apparatet unna 
varmekilder, varme 
gjenstander og åpen ild.

• Kontroller at det ikke er 
mulig å dra eller snuble 
i ledningen eller en evt. 
skjøteledning.

• Slå av apparatet og trekk 
støpselet ut av stikkon-
takten når apparatet 
rengjøres eller når det 
ikke er i bruk. Ikke trekk 
i ledningen når du tar 

støpselet ut av stikkon-
takten. Ta i stedet tak i 
støpselet.

• Kontroller at ledningen er 
trukket helt ut.

• Ledningen må ikke 
tvinnes eller vikles rundt 
apparatet.

• Kontroller regelmessig at 
ledningen og støpselet 
ikke er skadet. Ikke bruk 
apparatet dersom dette 
skulle være tilfelle, eller 
dersom det har falt i 
gulvet eller er skadet på 
annen måte.

• Dersom apparatet, 
ledningen eller støpselet 
er skadet, skal disse 
undersøkes og om 
nødvendig repareres av 
en autorisert reparatør. 
Ikke forsøk å reparere 
apparatet selv. Kontakt 
forretningen der du 
kjøpte apparatet ved 
garantireparasjoner. 
Uautoriserte reparasjoner 
eller endringer på 
apparatet vil føre til at 
garantien opphører.
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HOVEDDELER
1.  Beholder
2. Sprutbeskyttelse
3. Av/på-knapp
4. Tut
5.  Massasjeknotter

BRUKE APPARATET
• Fyll baljen med en pas-

sende mengde vann. 
Vannet må ikke være for 
varmt, da det kan med-
føre skålding. Apparatet 
må ikke være koplet til 
strømnettet mens du fyller 
vann.

• Sprutbeskyttelsen kan 
festes til forsiden av ap-
paratet. Sett tappene inn 
i hullene langs den øvre 
kanten av apparatet og 
trykk beskyttelsen på 
plass til du hører et klikk.

• Kontroller at ledningen 
er trukket helt ut. Sett i 
støpselet.

• Sitt på en stol eller 
lignende, og plasser 
føttene i apparatet. Ikke 
stå oppreist i apparatet.

• Slå på apparatet ved hjelp 
av av/på-knappen.

• Beveg føttene varsomt 
frem og tilbake over 
massasjeknottene i 
bunnen av baljen for å 
oppnå massasjeeffekt.

• Slå alltid av apparatet 
med av/på-knappen 
når du er ferdig med 
det. Ta støpslet ut av 
stikkontakten.

• Tøm vannet ut av 
apparatet ved å vippe det 
forover slik at vannet kan 
renne ut av tuten.

1 3
4

5

2
1

2
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MERK! Pass på at vannet 
ikke kommer i kontakt med 
betjeningsknappen når du 
tømmer, fyller eller rengjør 
apparatet.

OPPBEVARING
• Sørg for at apparatet er 

rent, tørt og helt avkjølt 
før du setter det til oppbe-
varing.

• Oppbevar apparatet på et 
rent og tørt sted, for eks-
empel i esken som du fikk 
det i.

• Ikke legg tunge gjen-
stander oppå støvsug-
eren.

• Ledningen må ikke 
tvinnes eller vikles rundt 
apparatet.

• Ikke heng apparatet etter 
ledningen.

RENGJØRING
• Trekk støpselet ut av 

stikkontakten og la 
apparatet avkjøles helt før 
du rengjør det.

• Apparatet, ledningen eller 
støpselet må aldri legges i 
vann eller annen form for 
væske.

• Pass på at ingen væsker 
kommer i kontakt med 
betjeningsknappen.

• Rengjør apparatet med en 
myk og fuktig klut. Bruk 
litt rengjøringsmiddel hvis 
apparatet er svært skitten. 
Tørk deretter med en myk 
og tørr klut.

• Bruk ikke skuresvamper, 
stålull, sterke løsemidler 
eller slipende 
rengjøringsmidler til å 
rengjøre apparatet, da 
slikt kan skade apparatets 
utvendige flater.
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INFORMASJON OM 
KASSERING OG 
RESIRKULERING AV 
DETTE PRODUKTET
Vi gjør oppmerksom på at 
dette  Adexi-produktet er 
merket med følgende sym-
bol:

Det betyr at dette produk-
tet ikke må kastes sammen 
med vanlig husholdning-
savfall, da elektrisk og elek-
tronisk avfall skal kasseres 
separat.
I henhold til WEEE-direktivet 
skal det enkelte medlems-
landet sørge for riktig 
innsamling, gjenvinning, 
håndtering og resirkulering 
av elektrisk og elektronisk 
avfall. Private husholdninger 
innen EU kan kostnadsfritt 
levere brukt utstyr til gjen-
vinningsstasjoner. I enkelte 
medlemsland kan du i visse 
tilfeller returnere brukt utstyr 
til forhandleren der det ble 
kjøpt hvis du samtidig kjøper 
nytt utstyr. Ta kontakt med 

forhandleren, distributøren 
eller offentlige myndigheter 
for ytterligere informasjon 
om hva du skal gjøre med 
elektrisk og elektronisk av-
fall.

GARANTI-
BESTEMMELSER 
Garantien gjelder ikke hvis
- anvisningene ovenfor ikke 

er fulgt
- apparatet har blitt endret
- apparatet er brukt feil, 

har vært utsatt for hard 
håndtering eller blitt ska-
det på annen måte

- apparatet er defekt på 
grunn av feil i strømtil-
førselen

På grunn av at vi hele tiden 
utvikler funksjonen og ut-
formingen på produktene 
våre, forbeholder vi oss 
retten til å endre produktet 
uten forvarsel.
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VANLIGE SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål om 
bruk av apparatet som du 
ikke finner svar på i denne 
bruksanvisningen, kan du 
ta en titt på nettsidene våre, 
www.adexi.eu.
Se også kontakt informasjonen 
på nettstedet vårt hvis 
du trenger å kontakte 
oss vedrørende tekniske 
problemer, reparasjoner, 
tilbehør og reservedeler.

IMPORTØR
Adexi A/S
Lægårdsvej 9C
DK-8520 Lystrup
www.adexi.dk
Det tas forbehold om 
trykkfeil.
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INTRODUKTION
För att du skall få ut så 
mycket som möjligt av din 
nya apparat är det lämpligt 
att du läser igenom denna 
bruksanvisning innan 
du använder apparaten 
första gången. Var 
speciellt uppmärksam på 
säkerhetsföreskrifterna. 
Vi rekommenderar att du 
sparar bruksanvisningen för 
framtida bruk.

SÄKERHETS-
ANVISNINGAR

Allmänt
• Denna apparat får an-

vändas av barn från 8 år 
och uppåt och av per-
soner med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental 
förmåga, eller bristfällig 
erfarenhet och kunskap, 
endast om de övervakas 
eller har instruerats om 
hur man använder ap-
paraten på ett säkert sätt 
och så att de förstår risk-
erna. Barn får inte leka 

med apparaten. Barn får 
inte utföra rengöring och 
underhåll utan tillsyn. 

• Håll apparaten under 
ständig uppsikt under 
användning. Barn som 
befinner sig i närheten 
av apparaten när den är i 
bruk bör hållas under up-
psikt. Apparaten är inte en 
leksak.

• Felaktig användning av 
apparaten kan leda till 
personskador och skador 
på apparaten.

• Använd endast apparaten 
för dess avsedda än-
damål. Tillverkaren ans-
varar inte för skador som 
uppstår till följd av felaktig 
användning eller hanter-
ing (se även Garantiv-
illkor).

• Endast för hemmabruk. 
Får ej användas för kom-
mersiellt bruk eller utom-
husbruk.

• Får endast anslutas till 
230 V, 50 Hz.
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• Varken apparaten, slad-

den eller stickkontakten 
får placeras i vatten eller 
annan vätska.

• Vidrör aldrig sladd eller 
kontakt med våta eller 
fuktiga händer, eller med 
fötterna stående i vatten.

• Placera inte apparaten så 
att den kan falla ner i vat-
ten. Om apparaten skulle 
falla ner i vatten, måste 
du alltid dra ut kontakten 
innan du lyfter upp ap-
paraten.

• Håll apparaten under 
ständig uppsikt under 
användning. Barn måste 
alltid övervakas när ap-
paraten används. 

• Sätt bara på apparaten 
när den är fylld med vat-
ten.

• Använd bara tillbehör som 
tillverkats eller rekommen-
derats av tillverkaren.

• Apparaten får inte använ-
das tillsammans med en 
timeromkopplare eller ett 
separat fjärrstyrt system.

Användning
• Placera alltid apparaten 

på ett plant, torrt och sta-
bilt underlag.

• Apparaten kan inte an-
vändas för att hetta upp 
kallt vatten. Fyll apparaten 
med lagomt varmt vatten.

• Kontrollera alltid vat-
tentemperaturen genom 
att försiktigt känna med 
handen i vattnet innan 
du sätter ner fötterna i 
vattnet. Vattnet får inte 
vara för hett eftersom 
skållning då kan bli 
följden.

• Stå aldrig upp när du har 
fötterna i apparaten. Sitt 
på en stol eller liknande 
och placera fötterna i ap-
paraten.

• Tillsätt inte badolja, 
fotsalt, skumbad eller 
liknande till vattnet eft-
ersom det kan motverka 
bubbelbildningen.

• Använd inte apparaten 
om du har öppna sår på 
fötterna, om fötterna är 
svullna eller om huden 
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på fötterna är missfärgad, 
bränd, inflammerad eller 
har någon form av utslag.

• Om du är gravid, om du 
har pacemaker eller lider 
av diabetes eller någon 
annan sjukdom, ska du 
rådfråga din läkare innan 
du använder apparaten. 
Se upp så att du inte 
somnar medan du använ-
der apparaten. Det kan 
vara ansträngande för 
kroppen om du använder 
apparaten långvarigt.

• Om du skulle drabbas av 
ihållande smärta i muskler 
eller leder efter att ha 
använt apparaten, använd 
inte apparaten mer och 
rådfråga din läkare.

• Får ej övertäckas.
• För inte in föremål i ap-

paratens öppningar.

Strömsladd och kontakt
• Undvik att ha sladden och 

apparaten i närheten av 
värmekällor, heta föremål 
och öppna lågor.

• Kontrollera att ingen 
riskerar att snubbla över 

sladden eller en eventuell 
förlängningssladd.

• Stäng av apparaten och 
dra ut kontakten från 
uttaget vid rengöring 
eller när apparaten inte 
används. Undvik att dra 
i sladden när stickkontak-
ten ska dras ut ur väggut-
taget. Håll i kontakten i 
stället.

• Se till att sladden har 
vecklats ut helt.

• Sladden får inte snurras 
eller viras runt apparaten.

• Kontrollera regelbundet 
att varken sladd eller kon-
takt är skadade. Använd 
inte apparaten om de 
är skadade eller om ap-
paraten har tappats eller 
blivit skadad på något 
sätt.

• Om apparaten, sladden 
eller kontakten har ska-
dats ber du en auktorise-
rad reparationstekniker 
inspektera dem och vid 
behov reparera dem. 
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Försök aldrig reparera 
apparaten själv. Kontakta 
inköpsstället för repara-
tioner som täcks av ga-
rantin. Ej auktoriserade 
reparationer eller ändrin-
gar på apparaten gör 
garantin ogiltig.

APPARATENS DELAR
1.  Tank
2.  Stänkskydd
3. På/av-knapp
4. Hällpip
5.  Massageknoppar

ANVÄNDNING
• Fyll skålen med lämplig 

mängd vatten. Vattnet får 
inte vara för hett efter-
som skållning då kan bli 
följden. Apparaten får inte 

vara strömansluten när du 
fyller på vatten.

• Stänkskyddet kan monter-
as framtill på apparaten. 
För in flikarna i hålen 
längs apparatens övre 
kant och tryck skyddet på 
plats tills du hör ett klick.

• Se till att sladden har 
vecklats ut helt. Anslut ap-
paraten och sätt på ström-
men.

• Sitt på en stol eller 
liknande och placera föt-
terna i apparaten. Stå ald-
rig upp när du har fötterna 
i apparaten.

• Slå på apparaten med 
på/av-knappen.

• För varligt dina fötter fram 
och tillbaka över mas-
sageknopparna på bot-
ten av skålen för att få en 
masserande effekt.

• Stäng alltid av apparaten 
med på/av-knappen när 
du inte ska använda den 
mer. Dra ut stickkontakten 
ur vägguttaget.

1 3
4

5

2
1

2
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• Töm ut vattnet ur skålen 

genom att luta apparaten 
framåt så att vattnet kan 
rinna över snipen.

OBS! Kontrollera att inget 
vatten kommer i kontakt med 
kontrollknappen när du töm-
mer, fyller eller rengör ap-
paraten.

FÖRVARING
• Kontrollera att apparaten 

är ren, torr och helt 
avsvalnad innan du ställer 
undan den.

• Förvara apparaten på en 
ren och torr plats, t.ex. i 
dess kartong.

• Placera inga tunga 
föremål ovanpå ap-
paraten.

• Sladden får inte snurras 
eller viras runt apparaten.

• Häng inte upp apparaten i 
sladden.

RENGÖRING
• Dra ut stickproppen ur 

eluttaget och låt ap-
paraten svalna helt innan 
du rengör den.

• Varken apparaten, slad-
den eller stickkontakten 
får placeras i vatten eller 
annan vätska.

• Se till att ingen vätska 
kommer i kontakt med 
kontrollknappen.

• Rengör apparaten genom 
att torka av den med en 
mjuk, fuktig trasa. Lite 
diskmedel kan användas 
om apparaten är mycket 
smutsig. Eftertorka med 
en mjuk, torr trasa.

• Använd aldrig en 
skursvamp, stålull eller 
någon form av starka 
lösningsmedel eller 
slipande rengöringsmedel 
för att rengöra apparaten 
eftersom det kan skada 
apparatens utsida.
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INFORMATION OM KAS-
SERING OCH ÅTERVIN-
NING AV DENNA 
PRODUKT
Lägg märke till att denna 
Adexi-produkt är märkt med 
följande symbol:

Det innebär att denna 
produkt inte får kasseras 
ihop med vanligt hushållsav-
fall eftersom avfall som ut-
görs av eller innehåller elek-
triska eller elektroniska delar 
måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som 
utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska 
produkter kräver att varje 
medlemsstat vidtar åtgärder 
för korrekt insamling, återvin-
ning, hantering och materi-
alåtervinning av sådant av-
fall. Privata hushåll inom EU 
kan utan kostnad återlämna 
sin använda utrustning till 
angivna insamlingsplatser. 
I vissa medlemsländer kan 
du i vissa fall returnera den 
använda utrustningen till 

återförsäljaren, om du köper 
ny utrustning. Kontakta din 
återförsäljare, distributör 
eller lokala myndighet för yt-
terligare information om han-
tering av avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska 
eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR 
Garantin gäller inte om:
- ovanstående instruktioner 

inte har följts
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit fel-

hanterad, utsatts för vård-
slös behandling eller fått 
någon form av skada

- apparaten är trasig på gr-
und av felaktig nätströms-
försörjning.

Då vi ständigt utvecklar våra 
produkter i fråga om funktion 
och design förbehåller vi oss 
rätten till ändringar av våra 
produkter utan föregående 
meddelande.
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VANLIGA FRÅGOR OCH 
SVAR
Om du har några frågor 
angående användningen av 
apparaten och du inte kan 
hitta svaret i denna bruksan-
visning kan du gå in på vår 
webbplats på www.adexi.se.
På webbplatsen hittar du 
också kontaktinformation 
om du behöver kontakta 
oss med frågor om tekniska 
problem, reparationer, 
tillbehör och reservdelar.

IMPORTÖR
Adexi A/S
Lægårdsvej 9C
DK-8520 Lystrup
www.adexi.se
Vi ansvarar inte för 
eventuella tryckfel.
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JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas 
huolellisesti ennen laitteen 
ensimmäistä käyttökertaa, 
niin saat parhaan hyödyn 
uudesta laitteestasi. Lue 
turvallisuusohjeet erittäin 
huolellisesti. Suosittelemme 
myös, että säilytät 
käyttöohjeet myöhempää 
tarvetta varten.

TURVALLISUUSOHJEET

Yleistä
• Tätä laitetta saavat 

käyttää myös 8 vuotta 
täyttäneet lapset sekä 
henkilöt, joiden fyysinen 
tai henkinen tila, kokemus 
sekä osaaminen ovat 
puutteelliset, mikäli he 
ovat saaneet laitteen 
turvallista käyttöä 
koskevan opastuksen 
tai vastaavat ohjeet 
ja ymmärtävät sen 
käyttöön liittyvät vaarat. 
Lapset eivät saa leikkiä 
laitteella. Lapset eivät 
saa puhdistaa tai huoltaa 
laitetta ilman valvontaa. 

• Valvo aina laitteen 
käyttöä. Valvo laitteen 
lähellä olevia lapsia, kun 
laitetta käytetään. Laite ei 
ole leikkikalu.

• Tämän laitteen 
virheellinen käyttö 
voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja ja 
vahingoittaa laitetta.

• Käytä laitetta 
vain sen oikeaan 
käyttötarkoitukseen. 
Valmistaja ei ole 
vastuussa virheellisestä 
käytöstä tai 
käsittelystä johtuvista 
henkilövahingoista tai 
vaaratilanteista (katso 
myös kohta Takuuehdot).

• Vain kotitalouskäyttöön. Ei 
sovellu ulkokäyttöön eikä 
kaupalliseen käyttöön.

• Laite voidaan kytkeä vain 
230 V, 50 Hz verkkoon.

• Älä aseta laitetta, 
virtajohtoa tai pistoketta 
veteen tai muuhun 
nesteeseen.
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• Älä kosketa virtajohtoa 

tai pistorasiaa, jos kätesi 
ovat märät tai kosteat, tai 
jalkasi ovat vedessä.

• Älä koskaan aseta 
laitetta niin, että se voi 
pudota veteen. Jos laite 
putoaa veteen, irrota 
aina pistoke, ennen kuin 
kosket laitteeseen.

• Valvo aina laitteen 
käyttöä. Pidä silmällä 
laitteen lähellä olevia 
lapsia. 

• Älä käynnistä laitetta, 
ennen kuin olet täyttänyt 
sen vedellä.

• Käytä vain valmistajan 
alkuperäisiä tai 
suosittelemia 
lisävarusteita.

• Laitetta ei saa käyttää 
yhdessä ajastinkytkimen 
tai erillisen kauko-
ohjainjärjestelmän 
kanssa.

Käyttö
• Sijoita laite aina suoralle, 

kuivalle ja vakaalle 
alustalle.

• Laitetta ei voi käyttää 
veden lämmitykseen. 
Täytä laitteeseen sopivan 
lämmintä vettä.

• Varmista aina kädellä, 
että vesi on sopivan 
lämpöistä, ennen kuin 
asetat jalkasi veteen. 
Liian kuuma vesi voi 
aiheuttaa palovammoja.

• Älä koskaan nouse 
seisomaan laitteessa. 
Istu alas ja aseta jalkasi 
laitteeseen.

• Älä koskaan lisää veteen 
kylpyöljyä, jalkasuolaa, 
kylpyvaahtoa tai muuta 
ainetta, joka voi estää 
poreiden muodostuksen.

• Älä koskaan käytä 
laitetta, jos jaloissasi on 
avohaavoja, tai ne ovat 
turvonneet. Laitteen 
käyttö on kiellettyä myös, 
jos jalkojesi ihonväri 
poikkeaa normaalista , iho 
on palanut tai tulehtunut, 
tai jos jaloissasi on 
ihottumaa.
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• Jos olet raskaana 

tai sinulla on 
sydämentahdistin, tai 
jos kärsit diabeteksesta 
tai muusta sairaudesta, 
keskustele lääkärisi 
kanssa ennen kuin käytät 
laitetta. Varmista, ettet 
nukahda käyttäessäsi 
laitetta. Laitteen liian 
pitkäaikainen käyttö voi 
rasittaa kehoasi.

• Jos lihaksissasi tai 
nivelissäsi on jatkuvaa 
särkyä laitteen käytön 
jälkeen, keskustele 
lääkärisi kanssa.

• Älä peitä laitetta.
• Älä aseta mitään laitteen 

aukkoihin.

Virtajohto ja pistotulppa
• Suojaa virtajohto ja laite 

lämmönlähteiltä, kuumilta 
esineiltä ja avotulelta.

• Varmista, ettei virtajohtoon 
tai jatkojohtoon voi 
kompastua.

• Sammuta laite ja irrota 
pistoke pistorasiasta, kun 
laite täytyy puhdistaa tai 
kun se ei ole käytössä. 

Pistoketta ei saa irrottaa 
pistorasiasta vetämällä 
johdosta. Ota sen sijaan 
kiinni pistokkeesta.

• Varmista, että johto ei ole 
kierteellä.

• Virtajohtoa ei saa 
kiertää tai kietoa laitteen 
ympärille.

• Tarkista säännöllisesti, 
ettei virtajohto tai pistoke 
ole vaurioitunut, äläkä 
käytä laitetta, jos se on 
kaatunut tai muuten 
vahingoittunut.

• Jos laite, johto tai 
pistoke on vaurioitunut, 
tarkastuta laite ja 
korjauta se tarvittaessa 
valtuutetulla korjaajalla. 
Älä milloinkaan yritä 
itse korjata laitetta. Jos 
tarvitset takuuhuoltoa, ota 
yhteyttä liikkeeseen, josta 
ostit laitteen. Takuu ei 
ole voimassa, jos laitetta 
korjataan tai muunnellaan 
ilman valtuuksia.
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PÄÄOSAT
1.  Vesisäiliö 
2.  Roiskesuoja 
3.  Virtapainike 
4.  Nokka 
5.  Hierontanystyrät 

KÄYTTÖ
• Kaada vatiin sopiva 

määrä vettä. Liian 
kuuma vesi voi aiheuttaa 
palovammoja. Laite 
ei saa olla kytkettynä 
sähköverkkoon, kun sitä 
täytetään vedellä.

• Roiskesuojan voi 
kiinnittää laitteen 
etuosaan. Aseta tapit 
laitteen yläreunassa 
oleviin reikiin ja paina 

roiskesuoja paikoilleen 
niin, että kuulet 
naksahduksen.

• Varmista, että johto ei ole 
kierteellä. Kytke pistoke ja 
kytke laitteeseen virta.

• Istu alas ja aseta jalkasi 
laitteeseen. Älä koskaan 
nouse seisomaan 
laitteessa.

• Kytke laitteeseen virta 
virtapainikkeella.

• Liikuttele jalkojasi 
kevyesti edestakaisin 
vadin pohjassa olevien 
hierontanystyröiden 
päällä, jolloin ne hierovat 
jalkojasi.

• Kun et enää käytä 
laitetta, sammuta 
se aina painamalla 
virtapainiketta. Irrota 
pistoke pistorasiasta.

• Kaada vesi pois laitteessa 
olevan nokan kautta.

TÄRKEÄÄ! Varmista, ettei 
käyttöpainike joudu kos-
ketuksiin veden kanssa, kun 
tyhjennät, täytät tai puhdistat 
laitetta.

1 3
4

5

2
1

2
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SÄILYTYS
• Varmista, että laite 

on puhdas, kuiva 
ja täysin jäähtynyt, 
ennen kuin laitat sen 
säilytyspaikkaan.

• Säilytä laitetta puhtaassa 
ja kuivassa paikassa, 
esimerkiksi sen omassa 
laatikossa.

• Älä laita laitteen päälle 
painavia esineitä.

• Virtajohtoa ei saa 
kiertää tai kietoa laitteen 
ympärille.

• Älä ripusta laitetta 
johdosta.

PUHDISTUS
• Irrota pistoke pistorasiasta 

ja anna laitteen jäähtyä 
täysin ennen puhdistusta.

• Älä aseta laitetta, 
virtajohtoa tai pistoketta 
veteen tai muuhun 
nesteeseen.

• Varmista, ettei käyttöpainike 
joudu kosketuksiin minkään 
nesteen kanssa.

• Puhdista laite pyyhkimällä 
se pehmeällä, kostealla 
liinalla. Jos laite on hyvin 
likainen, veteen voi lisätä 
hieman pesuainetta. 
Pyyhi kuivalla liinalla.

• Älä käytä puhdistamiseen 
teräsvillaa, 
hankaussientä, 
voimakkaita ja hankaavia 
puhdistusaineita, sillä ne 
saattavat vahingoittaa 
laitteen ulkopintaa.
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TIETOJA TUOTTEEN 
HÄVITTÄMISESTÄ JA 
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on 
merkitty seuraavalla 
symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää 
tavallisen kotitalousjätteen 
mukana, vaan sähkö- 
ja elektroniikkajäte on 
hävitettävä erikseen.
Sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua 
koskevan WEEE-
direktiivin mukaan jokaisen 
jäsenvaltion on järjestettävä 
asianmukainen sähkö- ja 
elektroniikkajätteen keräys, 
talteenotto, käsittely ja 
kierrätys. EU-alueen 
yksityiset kotitaloudet 
voivat palauttaa käytetyt 
laitteet maksutta erityisiin 
kierrätyspisteisiin. Joissakin 
jäsenvaltioissa ja tietyissä 
tapauksissa käytetty laite 
voidaan palauttaa sille 
jälleenmyyjälle, jolta se on 
ostettu, jos tilalle hankitaan 

uusi laite. Lisätietoja sähkö- 
ja elektroniikkajätteen 
käsittelystä saat 
lähimmältä jälleenmyyjältä, 
tukkukauppiaalta tai 
paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT 
Takuu ei ole voimassa, jos
- edellä olevia ohjeita ei ole 

noudatettu
- laitteeseen on tehty 

muutoksia
- laitetta on käsitelty 

väärin tai rajusti tai se on 
kärsinyt muita vaurioita

- laitteen vika johtuu 
sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti 
tuotteidemme toimivuutta 
ja muotoilua, minkä vuoksi 
pidätämme oikeuden 
muuttaa tuotetta ilman 
etukäteisilmoitusta.
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USEIN ESITETTYJÄ 
KYSYMYKSIÄ
Jos sinulla on laitteen 
käyttöä koskevia kysymyksiä 
etkä löydä vastauksia tästä 
käyttöohjeesta, käy Internet-
sivuillamme osoitteessa 
www.adexi.eu.
Yhteystietomme ovat 
nähtävissä kotisivuillamme 
siltä varalta, että haluat ottaa 
meihin yhteyttä teknisiä 
kysymyksiä, korjauksia, 
lisävarusteita tai varaosia 
koskevissa asioissa.

MAAHANTUOJA
Adexi A/S
Lægårdsvej 9C
DK-8520 Lystrup
www.adexi.eu
Emme vastaa mahdollisista 
painovirheistä.
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INTRODUCTION
To get the best out of your 
new appliance, please read 
this user guide carefully 
before using the appliance 
for the first time. Take 
particular note of the safety 
precautions. We also 
recommend that you keep 
the instructions for future 
reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

General
• This appliance may only 

be used by children 
aged from 8 years and 
above and persons with 
reduced physical, sensory 
or mental capabilities 
or lack of experience 
and knowledge if they 
are supervised or have 
been given instructions 
concerning use of the 
appliance in a safe 
way and understand 
the hazards involved. 
Children must not play 
with the appliance. 
Cleaning and user 
maintenance must not 

be performed by children 
without supervision. 

• Keep the appliance under 
constant supervision while 
in use. Keep an eye on 
any children in the vicinity 
of the appliance when it 
is in use. The appliance is 
not a toy.

• Incorrect use of this 
appliance may cause 
personal injury and 
damage the appliance.

• Use for its intended 
purpose only. The 
manufacturer is not 
responsible for any injury 
or damage resulting from 
incorrect use or handling 
(see also Guarantee 
Terms).

• For domestic use only. 
Not for outdoor or 
commercial use.

• For connection to 230 V, 
50 Hz only.

• The appliance, cord or 
plug must not be placed in 
water or any other liquid.
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• Never touch the cord or 

socket with wet or damp 
hands, or while your feet 
are soaking in water.

• Never place the 
appliance where it could 
fall into water. Should 
the appliance fall into 
water, always unplug the 
appliance before picking it 
up.

• Keep the appliance under 
constant supervision while 
in use. Children must 
always be supervised 
when the appliance is in 
use. 

• Do not switch the 
appliance on unless it has 
been filled with water.

• Only use accessories 
manufactured or 
recommended by the 
manufacturer.

• The appliance must not 
be used together with a 
timer switch or a separate 
remote control system.

Use
• Always place the 

appliance on a level, dry, 
and stable surface.

• The appliance cannot 
be used for heating cold 
water. Fill the appliance 
with suitably warm water.

• Always check the 
temperature of the water 
by carefully putting your 
hand into the water before 
placing your feet in the 
water. The water must 
not be too hot or scalding 
may result.

• Never stand up in the 
appliance. Sit on a chair 
or similar and place your 
feet in the appliance.

• Never add bath oil, foot 
salt, foam bath or similar 
to the water since this 
may prevent the forming 
of bubbles.

• Never use the appliance 
if you have open sores on 
your feet, if your feet are 
swollen, or if the skin of 
your feet is discoloured, 
burned, inflamed or has a 
rash of any kind.
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• If you are pregnant, if you 

have a pacemaker, or if 
you suffer from diabetes 
or any other kind of illness 
you should consult your 
GP before using the 
appliance. Take care not 
to fall asleep while using 
the appliance. It could 
be a strain for the body if 
you use the appliance for 
prolonged periods.

• Should you suffer from 
continuous pains of the 
muscles or joints after 
using the appliance, stop 
using the appliance and 
consult your GP.

• Do not cover.
• Never insert anything 

into the openings of the 
appliance.

Power cable and plug
• Keep the cord and 

appliance away from heat 
sources, hot objects and 
naked flames.

• Check that it is not 
possible to pull or trip over 
the cord or any extension 
cord.

• Switch off the appliance 
and remove the plug from 
the socket when cleaning 
or when not in use. Avoid 
pulling the cord when 
removing the plug from 
the socket. Instead, hold 
the plug.

• Ensure that the cord is 
fully extended.

• The cord must not be 
twisted or wound around 
the appliance.

• Check regularly that 
neither cord nor plug is 
damaged and do not 
use if they are, or if the 
appliance has been 
dropped or damaged in 
any other way.

• If the appliance, cord 
or plug has been 
damaged, have the 
appliance inspected and 
if necessary repaired by 
an authorised repairer. 
Never try to repair the 
appliance yourself. Please 
contact the store where 
you bought the appliance 
for repairs under the 
guarantee. 
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Unauthorised repairs 
or modifications to the 
appliance will invalidate 
the guarantee.

MAIN COMPONENTS
1.  Tank
2.  Splash guard
3.  On/Off button
4.  Spout
5.  Massage knobs

USE
• Fill the basin with an 

appropriate amount of 
water. The water must 
not be too hot or scalding 
may result. The appliance 
must not be connected to 
the mains when filling it 
with water.

• The splash guard may 
be attached to the front 
of the appliance. Insert 
the dowels into the holes 
along the top edge of the 
appliance and press the 
guard into position until a 
click is heard.

• Ensure that the cord is 
fully extended. Plug in 
and switch on the power.

• Sit on a chair or similar 
and place your feet in the 
appliance. Never stand up 
in the appliance.

• Switch on using the on/off 
button.

• Gently move your feet 
back and forth over the 
massage knobs at the 
bottom of the basin to 
achieve a massaging 
effect.

• Always switch off the 
appliance using the on/off 
button when you have 
finished using it. Remove 
the plug from the socket.

• Empty the water from 
the appliance by tilting it 
forward so the water can 
pour over the spout.

1 3
4

5

2
1

2
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NOTE! Ensure that no water 
comes into contact with 
the control button, when 
you empty, fill or clean the 
appliance.

STORAGE
• Ensure that the appliance 

is clean, dry and 
completely cool before 
storing it.

• Store the appliance in a 
clean and dry place, for 
instance in its box.

• Do not place heavy 
objects on top of the 
appliance.

• The cord must not be 
twisted or wound around 
the appliance.

• Never hang the appliance 
by the cord.

CLEANING
• Remove the plug from the 

mains socket, and allow 
the appliance to cool 
down completely before 
cleaning it.

• The appliance, cord or 
plug must not be placed in 
water or any other liquid.

• Make sure that no liquid 
comes into contact with 
the control button.

• Clean the appliance by 
wiping it with a soft, damp 
cloth. A little detergent can 
be added if the appliance 
is heavily soiled. Wipe off 
with a dry soft cloth.

• Do not use scouring 
pads, steel wool or any 
form of strong solvents or 
abrasive cleaning agents 
to clean the appliance, 
as they can damage the 
external surfaces of the 
appliance.
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FOR UNITED KINGDOM 
ONLY

Plug wiring:
This product is fitted with a 
BS 1363 13-amp plug. If you 
have to replace the fuse, 
only those that are ASTA or 
BSI approved to BS1362 
and with a rated current of 
13 amps should be used. If 
there is a fuse cover fitted, 
this cover must be refitted 
after changing the fuse.
If the fuse cover is lost or 
damaged, the plug must 
not be used. You must also 
check if the socket outlets in 
your home fit with the plug of 
the appliance. 
If the socket outlet in your 
home does not fit with the 
plug, the plug must be 
removed and disposed of 
safely as insertion of the 
plug into the socket is likely 
to cause electric hazard. A 
replacement plug should be 
wired according to following 
description. 

Important
This appliance must be 
earthed. The wires in the 
cord set are coloured thus:
Blue - Neutral, Brown - Live, 
Green & Yellow - earth (For 
detachable plug only)
As the colours of the 
wires in the mains lead 
of this appliance may not 
correspond with the coloured 
markings identifying the 
terminals in your plug, 
proceed as follows:
The wire that is coloured 
Green & Yellow must be 
connected to the terminal in 
the plug that is marked with 
the letter E or by the earth 
symbol,or coloured green & 
yellow.
The wire that is coloured blue must be 
connected to the terminal that is marked 
with the letter N or coloured black.

The wire that is couloured brown must be 
connected to the terminal that is marked 
with the letter L or coloured red.
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INFORMATION ON 
DISPOSAL AND 
RECYCLING OF THIS 
PRODUCT
Please note that this Adexi 
product is marked with this 
symbol:

This means that this product 
must not be disposed 
of along with ordinary 
household waste, as 
electrical and electronic 
waste must be disposed of 
separately.
In accordance with the 
WEEE directive, every 
member state must ensure 
correct collection, recovery, 
handling and recycling of 
electrical and electronic 
waste. Private households 
in the EU can take used 
equipment to special 
recycling stations free of 
charge. In some member 
states you can in certain 
cases return the used 
equipment to the retailer 
from whom you purchased 

it, if you are purchasing 
new equipment. Contact 
your retailer, distributor or 
the municipal authorities for 
further information on what 
to do with electrical and 
electronic waste.

WARRANTY TERMS 
The warranty does not apply:
- if the above instructions 

have not been followed
- if the appliance has been 

interfered with
- if the appliance has been 

mishandled, subjected to 
rough treatment, or has 
suffered any other form of 
damage

- if the appliance is faulty 
due to faults in the 
electricity supply.

Due to the constant 
development of our products 
in terms of function and 
design, we reserve the 
right to make changes to 
the product without prior 
warning.
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FREQUENTLY ASKED 
QUESTIONS
If you have any questions 
regarding the use of the 
appliance and cannot find 
the answer in this user 
guide, please try our website 
at www.adexi.eu.
You can also see contact 
details on our website if 
you need to contact us for 
technical questions, repairs, 
accessories or spare parts.

IMPORTER
Adexi A/S
Lægårdsvej 9C
DK-8520 Lystrup
www.adexi.eu
We cannot be held 
responsible for any printing 
errors
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EINLEITUNG
Bevor Sie Ihr neues Gerät 
erstmals in Gebrauch 
nehmen, sollten Sie 
diese Anleitung sorgfältig 
durchlesen. Beachten 
Sie insbesondere die 
Sicherheitshinweise. Heben 
Sie die Anleitung auf, damit 
Sie auch später noch darin 
nachschlagen können.

SICHERHEITS-
ANWEISUNGEN

Allgemein
• Dieses Gerät kann 

von Kindern ab dem 
Alter von 8 Jahren 
und von Personen 
mit  eingeschränkten 
körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten sowie 
Wahrnehmungsstörungen 
bzw. von Personen, die 
über keinerlei Erfahrung 
oder Wissen im Umgang 
mit dem Gerät verfügen, 
benutzt werden, wenn 
sie  beim Gebrauch  
beaufsichtigt werden oder 
im sicheren Gebrauch 
des Geräts angeleitet 

wurden und die damit 
verbundenen Gefahren 
verstehen. Kinder dürfen 
mit dem Gerät nicht 
spielen. Das Reinigen 
und die vom Benutzer 
durchzuführende 
Wartung darf nicht durch 
unbeaufsichtigte Kinder 
erfolgen. 

• Halten Sie die 
Sitzauflage während 
des Gebrauchs unter 
ständiger Überwachung. 
Beaufsichtigen Sie Kinder, 
die sich in der Nähe des 
Gerätes aufhalten, wenn 
es in Gebrauch ist. Das 
Gerät ist kein Spielzeug!

• Der unsachgemäße 
Gebrauch des Geräts 
kann zu Verletzungen 
und Beschädigungen des 
Geräts führen.

• Benutzen Sie das 
Gerät nur zu den in der 
Bedienungsanleitung 
genannten Zwecken. 
Der Hersteller haftet 
nicht für Schäden, die 
durch unsachgemäßen 
Gebrauch oder 
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unsachgemäße 
Handhabung des 
Gerätes verursacht 
werden (siehe auch die 
Garantiebedingungen).

• Nur für den Gebrauch im 
Haushalt. Dieses Gerät 
eignet sich nicht für den 
gewerblichen Gebrauch 
oder den Gebrauch im 
Freien.

• Nur für den Anschluss an 
230 V, 50 Hz.

• Gerät, Kabel oder 
Stecker dürfen nicht in 
Wasser oder sonstige 
Flüssigkeiten eingetaucht 
werden.

• Kabel oder Stecker 
niemals mit nassen 
oder feuchten Händen 
anfassen bzw. wenn 
sich die Füße im Wasser 
befinden.

• Die Sitzauflage niemals 
dort ablegen, wo sie ins 
Wasser fallen kann. Sollte 
das Gerät ins Wasser 
fallen, muss der Stecker 
vor dem Herausnehmen 
des Gerätes aus dem 

Wasser gezogen werden.
• Halten Sie die Sitzauflage 

während des Gebrauchs 
unter ständiger 
Überwachung. Während 
des Gerätebetriebs muss 
man Kinder im Auge 
behalten. 

• Keinesfalls einschalten, 
wenn es nicht mit Wasser 
gefüllt ist.

• Verwenden Sie nur vom 
Hersteller empfohlenes 
Zubehör.

• Das Gerät darf nicht 
zusammen mit einem 
externen Timer oder 
einem separaten 
Fernbedienungssystem 
verwendet werden.

Verwendung
• Stellen Sie die Fußbade-

wanne immer auf eine 
ebene, trockene und 
stabile Oberfläche.

• Da sich die Wanne nicht 
zum Erhitzen von kaltem 
Wasser eignet, ist sie mit 
entsprechend warmem 
Wasser zu befüllen.
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• Die Temperatur wird 

überprüft, indem man 
die Hand vorsichtig 
ins Wasser hält, bevor 
die Füße ins Wasser 
eingetaucht werden. Das 
Wasser darf nicht zu heiß 
sein, weil man sich sonst 
verbrüht.

• Keinesfalls aufstehen, 
wenn die Füße gebadet 
werden. Auf einen Stuhl 
o. Ä. setzen und erst dann 
die Füße eintauchen.

• Keinesfalls Badeöl, 
Badesalz, Schaumbad o. 
Ä. ins Wasser geben, da 
das die Blasenbildung des 
Wassers verhindern kann.

• Das Gerät darf nicht 
verwendet werden, wenn 
die Füße offene Wunden 
aufweisen, geschwollen 
sind bzw. wenn die Haut 
an den Füßen verfärbt, 
verbrannt, entzündet o. Ä. 
ist.

• Bei Schwangerschaft, 
beim Tragen eines 
Herzschrittmachers, bei 
Diabetes oder bei jeder 
Art von Krankheit sollte 

man vor der Verwendung 
den Hausarzt befragen. 
Bei Verwendung 
der Fußbadewanne 
keinesfalls einschlafen. 
Lang andauernder 
Gebrauch könnte eine 
Belastung für den Körper 
darstellen.

• Sollten nach dem 
Gebrauch dauerhafte 
Schmerzen an Muskeln 
oder Gelenken auftreten, 
darf die Fußbadewanne 
nicht weiter benutzt 
werden und der Hausarzt 
ist aufzusuchen.

• Nicht zudecken.
• Keine Gegenstände in die 

Öffnungen des Gerätes 
einführen.

Netzkabel und Stecker
• Das Gerät (inkl. Kabel) 

darf nicht in der Nähe von 
Wärmequellen, heißen 
Gegenständen oder 
offenem Feuer verwendet 
werden.

• Achten Sie darauf, 
dass Personen nicht 
über das Kabel bzw. 
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Verlängerungskabel 
stolpern können.

• Vor dem Reinigen 
bzw. wenn es nicht 
benutzt wird, ist das 
Gerät abzuschalten und 
der Stecker aus der 
Steckdose zu ziehen. 
Ziehen Sie nicht am 
Kabel, um den Stecker 
aus der Steckdose zu 
ziehen. Ziehen Sie statt 
dessen am Stecker.

• Vergewissern Sie sich, 
dass das Kabel ganz 
ausgerollt ist.

• Es darf nicht geknickt 
oder um das Gerät 
gewickelt werden.

• Überprüfen Sie 
regelmäßig, ob Kabel 
oder Stecker beschädigt 
ist, und verwenden Sie 
das Gerät nicht, wenn 
dies der Fall ist, oder 
wenn es fallen gelassen 
oder auf andere Weise 
beschädigt wurde.

• Wenn Gerät, Kabel und/
oder Stecker beschädigt 
sind, muss das Gerät 
überprüft und ggf. von 

einem Fachmann repariert 
werden. Versuchen 
Sie nicht, das Gerät 
selbst zu reparieren! Bei 
Reparaturen, die unter 
die Garantiebedingungen 
fallen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Händler. 
Bei nicht fachgerechten 
Reparaturen oder 
technischen Änderungen 
an der Sitzauflage erlischt 
die Garantie.

HAUPTKOMPONENTEN
1.  Tank
2.  Spritzschutz
3.  Betriebsschalter
4.  Ausgießtülle
5.  Massagenoppen

1 3
4

5

2
1

2
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BETRIEB DES GERÄTS
• Schale mit einer 

entsprechenden 
Wassermenge füllen. 
Das Wasser darf nicht 
zu heiß sein, weil man 
sich sonst verbrüht. Das 
Gerät darf beim Befüllen 
mit Wasser nicht ans Netz 
angeschlossen sein.

• Der Spritzschutz 
kann vorne am Gerät 
angebracht werden. 
Die Stifte in die Löcher 
an der Oberkante des 
Geräts einführen und den 
Spritzschutz an seinen 
Platz drücken, bis ein 
Klickgeräusch zu hören 
ist.

• Vergewissern Sie sich, 
dass das Kabel ganz 
ausgerollt ist. Ans 
Netz anschließen und 
einschalten.

• Auf einen Stuhl o. Ä. 
setzen und erst dann 
die Füße eintauchen. 
Keinesfalls aufstehen, 
wenn die Füße gebadet 
werden.

• Schalten Sie die 
Maschine mit dem An/
Aus-Schalter ein.

• Die Füße behutsam über 
die Massagenoppen am 
Schalenboden bewegen, 
um eine Massagewirkung 
zu erzielen.

• Nach dem Gebrauch 
ist das Gerät am 
Betriebsschalter stets 
wieder auszuschalten. 
Den Stecker aus der 
Steckdose ziehen.

• Das Wasser aus dem 
Gerät nach vorne 
auskippen, sodass es 
über den Ausgießer 
entleert wird.

HINWEIS! Bitte dafür sor-
gen, dass weder beim 
Entleeren noch beim Befül-
len des Gerätes der Schalter 
mit Wasser in Berührung 
kommt.

AUFBEWAHRUNG
• Sorgen Sie dafür, dass 

das Gerät vor der 
Lagerung sauber, trocken 
und völlig abgekühlt ist.
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• Es ist an einem 

sauberen, trockenen Ort 
z. B. in einem Karton 
aufzubewahren.

• Keine schweren 
Gegenstände auf dem 
Gerät abstellen.

• Es darf nicht geknickt 
oder um das Gerät 
gewickelt werden.

• Das Gerät niemals am 
Kabel aufhängen.

REINIGUNG
• Vergewissern Sie sich 

zuvor, dass das Gerät 
ganz abgekühlt ist und 
der Stecker aus der 
Steckdose gezogen 
wurde.

• Gerät, Kabel oder 
Stecker dürfen nicht in 
Wasser oder sonstige 
Flüssigkeiten eingetaucht 
werden.

• Es darf keine Flüssigkeit 
mit dem Schalter in 
Berührung kommen.

• Das Gerät mit einem 
weichen, feuchten 
Tuch abwischen. Wenn 
sie stark verschmutzt 
sind, kann ein wenig 
Reinigungsmittel 
zugegeben werden. Das 
Gerät anschließend mit 
einem trockenen, weichen 
Tuch abwischen.

• Verwenden Sie 
zur Reinigung des 
Geräts niemals einen 
Scheuerschwamm, 
Stahlwolle, starke 
Lösungsmittel 
oder scheuernde 
Reinigungsmittel, da die 
Oberflächen beschädigt 
werden könnten.
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INFORMATIONEN ZUR 
ENTSORGUNG UND 
WIEDERVERWERTUNG
Das Adexi-Produkt trägt 
dieses Zeichen:

Es zeigt an, dass das 
Produkt nicht zusammen 
mit normalem Haushaltsmüll 
entsorgt werden 
darf, da Elektro- und 
Elektronikschrott gesondert 
zu entsorgen ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie 
hat jeder Mitgliedstaat 
für ordnungsgemäße 
Einsammlung, Handhabung 
und Recycling von Elektro- 
und Elektronikmüll zu 
sorgen. Private Haushalte 
im Bereich der EU können 
ihre gebrauchten Geräte 
kostenfrei an speziellen 
Recyclingstationen abgeben. 
In einigen Mitgliedstaaten 
können gebrauchte Geräte in 
bestimmten Fällen bei dem 
Einzelhändler, bei dem sie 
gekauft wurden, kostenfrei 
wieder abgegeben werden, 

sofern man ein neues Gerät 
kauft. Bitte nehmen Sie mit 
Ihrem Einzelhändler, Ihrem 
Großhändler oder den 
örtlichen Behörden Kontakt 
auf, um weitere Einzelheiten 
über den Umgang mit 
Elektro- und Elektronikmüll 
zu erfahren.

GARANTIE-
BEDINGUNGEN 
Die Garantie gilt nicht, 
- wenn die vorstehenden 

Hinweise nicht beachtet 
werden.

- wenn unbefugte Eingriffe 
am Gerät vorgenommen 
wurden.

- wenn das Gerät 
unsachgemäß behandelt, 
Gewalt ausgesetzt oder 
anderweitig beschädigt 
worden ist

- wenn der Mangel auf 
Fehler im Leitungsnetz 
zurückzuführen ist.

Wegen der fortlaufenden 
Entwicklung unserer Produkte 
behalten wir uns das Recht 
auf Änderungen ohne 
vorherige Ankündigung vor.
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HÄUFIG GESTELLTE 
FRAGEN
Falls Sie Fragen zum 
Gebrauch dieses 
Gerätes haben und die 
Antworten nicht in dieser 
Gebrauchsanweisung finden 
können, besuchen Sie bitte 
unsere Website (www.adexi.
eu).
Sie finden dort auch 
Kontaktdaten für den Fall, 
dass Sie mit uns bezüglich 
technischer Fragen, 
Reparaturen, Zubehör 
oder Ersatzteile Kontakt 
aufnehmen möchten.

IMPORTEUR
Adexi A/S
Lægårdsvej 9C
DK-8520 Lystrup
www.adexi.eu
Für etwaige Druckfehler wird 
keine Haftung übernommen.


