
Happy feet – BioComfort – Vana na nohy 

Důležité instrukce 

Používejte vanu dle instrukcí, předcházíte nebezpečí poškození zařízení. Půjčujte vanu včetně 

těchto instrukcí. Zapojte pouze do sítě s AC 220/230 voltů. 

Vanu nezapínejte pokud: 

 Má poškozený kabel. 

 Jestliže je vana viditelně poškozená. 

 Pokud vana spadla. 

Pokud vanu plníte vodou nebo ji naopak vyléváte, vytáhněte zástrčku ze sítě. Maximální kapacita je 

3,3 litru (nesmí být překročena). Vzdálenost od vany, sprchy a jiné tekoucí vody musí být 

minimálně 1 metr. Vana je k použití pouze v sedě (nestůjte v ní). 

Vanu vytáhněte ze sítě pokud: 

 Zjistíte poruchu během provozu. 

 Po použití. 

 Při úklidu. 

Poškozený kabel nechte opravit pouze v autorizovaném servisu nebo u kvalifikovaného elektrikáře. 

Pokud není vana provozuschopná, zajistěte likvidaci dle platných zákonů vaší země. 

Účinky 

Masáž nohou je požehnáním při pálení, unaveně a bolesti nohou. Masáž chodidel uvolní napjatou 

tkáň a podporuje krevní oběh. Toho je docíleno díky masážním tryskám a teplé vodě stimulující 

chodidla, která zvyšuje efekt. 

Upozornění 

Pokud trpíte neduhy jako je flebitida, křečové žíly, vyrážkou, otevřenými ranami nebo jinými 

chorobami, vyžádejte si souhlas lékaře před použitím. 

Uvedení do provozu 

Vanu dejte na rovný a pevný povrch. Před naplněním vodou se ujistěte, že není napájecí kabel 

přilepen. Vodu v požadované teplotě nalijte k rysce „max“ (nesmí být překročena). Přísady do 

koupele můžete přidat dle libosti. Zajistěte si pohodlné sezení a můžete vanu připojit k síti. 

Zapnutí 

Otočením přepínače do požadované pozice zvolíte jednu z možností: 

0=vypnuto 



Massage=masáž 

Heat=topení 

Heat/massage= topení a masáž 

Topení 

Pod stupačkami je mírný ohřívač, který udržuje vodu rovnoměrně teplou díky komutovanému 

topení. Není vhodné k ohřevu studené vody. 

Masáž 

Sedněte si denně na 10 minut a budete se cítit svěží a odpočatí. Mírný tlak na masážní výstupky 

zvýší intenzitu masáže dle vaší potřeby. 

Bodová masáž (akupresura) 

Na nohou existuje řada reflexních bodů, které jsou spojeny s vnitřními orgány. Masírováním 

určitých bodů jsou stimulovány konkrétní orgány a povzbuzují tak ke zvýšenému oběhu. Pokud Vás 

zajímá reflexní masáž víc, vyhledejte si odbornou literaturu. 

Suchá masáž 

Patří pro rychlé použití masáže bez vody. V tomto případě musí být vana použita na stupeň masáž. 

Dejte vanu do sítě a teprve pak vložte nohy (nohy můžete mít v ponožkách nebo na boso). 

Čištění a údržba 

Před čištěním vždy vypusťte vodu a vypojte ze sítě. Nikdy zařízení nevkládejte do vody. 

Poznámka 

Opravy může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. 


