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1. Obsah balení
1 ohřívadlo nohou s hřejivou vložkou
1 síťový adaptér
1 návod k použití

1.1 Popis přístroje
1. Kabel
2. Síťový adaptér
3. Vypínač
4.  Posuvný spínač pro masážní stupně (0–1–2)
5.  Posuvný spínač pro teplotní stupně (0–1–2)
6.  Hřejivá vložka
7. Ohřívadlo nohou

2. Důležité pokyny
Uschovejte pro pozdější použití

  VAROVÁNÍ
• Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví 

nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, 
požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen na ochranu 
vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i na ochranu produktu. 
Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v přípa-
dě předání výrobku dále.

• Toto ohřívadlo nohou nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné 
osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí (např. dia-
betici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými 
plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).

• Toto ohřívadlo nohou nesmí používat velmi malé děti (0 – 3 roky), ne-
boť neumějí reagovat na přehřátí.

• Toto ohřívadlo nohou nesmí používat malé děti (3 – 8 let), ledaže by 
vypínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlížející osobou a dítě bylo 
poučeno, jak má s ohřívadlem nohou bezpečně zacházet.

• Toto ohřívadlo nohou mohou používat děti starší 8 let i osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo 
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo 
pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání ohřívadla nohou 
a pokud chápou případná rizika.

• Děti si s ohřívadlem nohou nesmí hrát.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
• Toto ohřívadlo nohou není určeno pro použití v nemocnicích.
• Toto ohřívadlo nohou se nesmí používat k zahřívání zvířat.
• Nepoužívejte toto ohřívadlo nohou s obutými botami.
• Do ohřívadla nevpichujte žádné špendlíky.
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• Používejte pouze v suchých místnostech.
• Používejte pouze přiložený originální síťový adaptér typu:  

KL-AD3060VA.
•  Elektrická a magnetická pole vycházející z tohoto ohřívadla nohou 

mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. 
Nedosahují však zdaleka hraničních hodnot: síla elektrického pole: 
max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická 
indukce: max. 0,1 mT.

 Před použitím tohoto ohřívadla nohou se proto poraďte se svým léka-
řem a výrobcem kardiostimulátoru.

• Za kabely netahejte, nekruťte s nimi nebo je nelámejte.
•  Toto ohřívadlo nohou je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje 

známky poškození nebo opotřebení.
  Pokud se takové známky objeví, ohřívadlo nohou nebylo správně 

používáno a již se neohřívá, je třeba ho před dalším použitím nechat 
zkontrolovat výrobcem.

• Pokud je síťový přívodní kabel tohoto ohřívadla nohou poškozen, je 
třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu 
nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.

• Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 4), 
čištění a údržby (kapitola 5) a uložení přístroje (kapitola 6).

• Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, 
obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

3. Použití v souladu s určením

  VAROVÁNÍ
Tento produkt je určen k zahřívání a masáži lidských nohou. Nepoužívejte toto ohřívadlo nohou 
s obutými botami, protože se tím snižuje citlivost na teplo a ohřívadlo nohou se může znečistit. 
Toto ohřívadlo nohou není určeno pro použití v nemocnicích nebo v komerční oblasti. Nesmí se 
používat pro zahřívání kojenců, malých dětí, osob s neschopností vnímat teplo nebo bezmocných 
osob a zvířat. Jinak hrozí nebezpečí poranění.

4. Obsluha
4.1. Uvedení do provozu
• Připojte kabel síťového adaptéru k vypínači ohřívadla nohou.
• Síťový adaptér zapojte do zásuvky.

4.2 Zapnutí
Nejrychlejšího zahřátí ohřívadla nohou dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň (stupeň 
2). Později můžete teplotu snížit nastavením nižšího stupně.
Ohřívadlo nohou můžete používat kdykoliv také vypnuté: hřejivá vložka zahřívá nohy, i když není v blízkosti 
žádná zásuvka. 

4.3 Vypnutí
Ohřívadlo nohou se vypíná nastavením posuvného spínače pro masážní a teplotní stupně na stupeň „0“ 
(VYPNUTO).
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 UPOZORNĚNÍ
Pokud ohřívadlo nohou nepoužíváte, nastavte oba posuvné spínače do polohy „0“ (VYPNUTO). Síťový 
adaptér odpojte od ohřívadla nohou. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

4.4 Masážní stupně / teplotní stupně

– Jen masáž: ( )
 stupeň I (slabá): uklidňující masáž 

stupeň II (silná): povzbuzující masáž 
 Posuvný spínač pro teplotní stupně je v poloze „0“. 
– Jen teplo: ( )
 stupeň I: minimální teplo 

stupeň II: maximální teplo 
 Posuvný spínač pro masážní stupně je v polo-

ze „0“.
– Masáž s teplem: ( , )
 Můžete libovolně zvolit jakýkoliv masážní a teplotní stupeň.
– Bez masáže, bez tepla:
 Oba posuvné spínače jsou v poloze „0“.

  VAROVÁNÍ
Jestliže budete ohřívadlo nohou používat několik hodin, doporučujeme 
nastavit na spínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí nohou a ná-
sledně případným popáleninám pokožky.

5. Čištění a údržba

  VAROVÁNÍ
Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. 
Poté odpojte kabel síťového adaptéru od vypínače ohřívadla nohou.
Jinak hrozí nebezpečí poškození přístroje.

 POZOR
•  Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho 

poškození.

Pro čištění vypínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo 
abrazivní čisticí prostředky.
Drobné znečištění ohřívadla nohou můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým 
pracím prostředkem.

 POZOR
•  Respektujte, že se ohřívadlo nohou nesmí chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, mandlovat ani 

žehlit. Jinak by se mohlo ohřívadlo nohou poškodit.
Vyjímatelnou hřejivou vložku můžete prát v ruce.
Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.
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  VAROVÁNÍ
•  Ohřívadlo nohou použijte opět tehdy, jestliže budou ohřívadlo nohou i hřejivá vložka zcela suché. 

Jinak hrozí nebezpečí poškození přístroje.

6. Uložení
Pokud nebudete ohřívadlo nohou delší dobu používat, doporučujeme uskladnit ho v originálním obalu.

 POZOR
Ohřívadlo nohou nechejte nejdříve zchladnout. Jinak by se mohlo ohřívadlo nohou poškodit. Během 
skladování na ohřívadlo nohou nepokládejte žádné předměty, abyste ho nepoškodili.

7. Likvidace
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s do-
mácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. 
Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud 
máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

8. Co dělat v případě problémů?
Problém Příčina Odstranění
Ohřívadlo nohou se nezahřívá nebo nelze aktivovat 
masážní funkci, zatímco 

- síťový adaptér je propojen s funkční zásuvkou.
- vypínač ohřívadla nohou je propojen s kabelem 

síťového adaptéru.
- oba posuvné spínače jsou v poloze 2 (teplo + masáž).

Ohřívadlo nohou je 
vadné.

Zašlete ohřívadlo 
nohou na adresu 
servisního střediska.

9. Technické údaje
Viz typový štítek na vypínači ohřívadla nohou.
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