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Przy używaniu tego urządzenia 
prosimy przestrzegać następujących 
instrukcji:

7 Urządzenie to przeznaczone jest 
wyłącznie do użytku domowego. 

7 Nie wolno zanurzać tego 
urządzania w wodzie.

7 Gdy urządzenia tego używa się 
w łazience, należy pamiętać, aby 
po jego użyciu wyjąć wtyczkę 
zasilania z gniazdka, ponieważ 
zawsze, gdy znajduje się w pobliżu 
wody, powstaje niebezpieczeństwo, 
nawet gdy się je wyłączy.

7 Jeśli urządzenie to nie jest już 
używane, w celu dodatkowego 
zabezpieczenia zaleca się 
zainstalowanie w obwodzie 
elektrycznym w łazience 
zabezpieczenia przed 
prądem resztkowym (RCD) 
o prądzie znamionowym nie 
przekraczającym 30 mA. Poproście 
swego hydraulika o radę.

7 Nie wolno dotykać przewodu 
zasilającego ani wtyczki, gdy ma 
się stopy w wodzie.

7 Upewnij się, że urządzenie jest 
wyłączone, gdy włączasz zasilacz.

7 Nie wolno stawiać żadnych 
przedmiotów na tym urządzeniu.

7 Nie wolno stawać na tym 
urządzeniu. Należy z niego 
korzystać tylko w pozycji siedzącej.

7 Nie pozostawiaj urządzania 
włączonego, gdy z niego nie 
korzystasz. Po użyciu zawsze 
wyłączaj urządzenie i wyjmuj 
wtyczkę z gniazdka. 

7 Nie ciągnij za przewód zasilający 
tego urządzenia.

7 Urządzenie to należy chronić przed 
dostępem dzieci.

7 Nie wolno zasnąć używające 
tego urządzenia. Urządzenia 
tego używaj tylko kiedy jesteś 
rozluźniony i w pełni świadomy.

7 Używaj tego urządzania 
ustawionego na płaskiej 
powierzchni i wyłącznie we 
wnętrzu, nigdy na dworze.

7 Nie używaj tego urządzenia, 
gdy Twoje stopy spuchły, są w 
stanie zapalnym, lub gdy cierpisz 
na podrażnienie skóry. W takim 
przypadku najpierw poradź się 
lekarza.
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7 W trakcie pracy urządzania 
jego powierzchnia znacznie się 
nagrzewa. Osoby wrażliwe na 
wysokie temperatury powinny 
zachować szczególną ostrożność 
przy używaniu tego urządzenia.

7 Urządzenia tego nie wolno 
używać jeśli ono samo lub 
przewód zasilający są widocznie 
uszkodzone

7 W razie uszkodzenia przewodu 
zasilającego, aby uniknąć 
zagrożenia porażeniem 
elektrycznym, należy zlecić jego 
wymianę producentowi, punktowi 
serwisowemu lub podobnie 
wykwalifikowanej osobie.

7 Urządzenia tego nie powinny 
używać następujące osoby, w tym 
dzieci: osoby o ograniczonych 
możliwościach fizycznych, 
zmysłowych lub umysłowych, 
a także bez odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy. Nie 
dotyczy to tych ostatnich, jeśli 
zostaną poinstruowane co do 
użytkowania tego urządzenia, lub 
jeśli używają go pod nadzorem 
osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo. Należy zawsze 
uważać na dzieci, aby nie bawiły 
sie tym urządzeniem.

7 Jeśli z urządzenia wycieka woda, 
nie należy go nadal używać. 

7 W żadnych okolicznościach nie 
wolno otwierać tego urządzenia. 
Gwarancja na to urządzenie 
nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych nieprawidłowym 
obchodzeniem się z nim.

7 Sprawdź, czy napięcie na 
tabliczce znamionowej jest takie 
samo, jak w sieci w Twoim domu. 
Jedynym sposobem odłączenia 
tego urządzenia od zasilania jest 
wyjęcie wtyczki z gniazdka.
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Drodzy Klienci,

Gratulujemy zakupu aparatu do 
masażu stóp Foot Masaage Centre 
FM 4020. 

Prosimy uważnie przeczytać 
następującą instrukcję, aby na wiele 
lat zapewnić sobie pełną satysfakcję 
z użytkowania tego wysokiej jakości 
wyrobu firmy Grundig.

Odpowiedzialność i ekolo-
gia!

GRUNDIG kładzie 
duży nacisk na 
warunki pracy za 
sparwiedliwe 
wynagrodzenie, na 
efektywne 

wykorzystywanie surowców przy 
ciągłym zmniejszaniu ilości 
odpadów z kilku ton tworzyw 
sztucznych każdego roku – oraz na 
dostępności wszystkich akcesoriów 
przez co najmniej pięć lat. 
Dla przyszłości, dla której warto żyć. 
Dla dobrej sprawy. Grundig.

Funkcje specjalne
Aparat ten umożliwia następujące 
warianty masażu:

Ciepła woda z kąpielą w 
pianie
Wbudowana grzałka podgrzewa 
wodę do maks. 44 °C w ciągu 30 
minut od temperatury początkowej  
20 °C. Wyrównana, przyjemna 
temperatura wody zapewnia 
skuteczny, ożywczy masaż. Przez 
wloty w podstawie urządzenia do 
wody trafiają pęcherzyki powietrza.  
Ciepła woda z pianą rozluźnia 
mięśnie oraz poprawia krążenie krwi i 
przemianę materii.

Masaż wibracyjny z 
symulacją Światłem 
Błękitnym.
2 obracające się rolki do masażu 
stymulują refleksy stóp, poprawiają 
krążenie krwi i zapewniają całkowity 
odpoczynek stóp. Stymulacja 
Błękitnym Światłem działa cuda dla 
obolałych stóp. 
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Ciepła woda, kąpiel w 
pianie, masaż wibracyjny 
i stymulacja Światłem 
Błękitnym
Funkcja ta łączy wszystkie opcje 
masażu, ciepłą wodę z pianą, 
stymulację Światłem Błękitnym oraz 
masaż wibracyjny, co przywraca życie 
zmęczonym stopom, stymuluje refleksy 
stóp, łagodzi naprężenie, wzmacnia 
napięcie mięśniowe i wspomaga 
krążenie krwi.

Regulacja i budowa
Patrz rysunek na str. 3.

A  Obudowa

B  Wyloty pęcherzyków powietrza  

C  Grzałka

D  Dioda LED Światła Błękitnego

E  Podstawa

F  Nóżka antypoślizgowa 

G  Przełącznik trybu

G  Wskaźnik trybu

I  Wyjmowane rolki do masażu

J  Znak maksymalnego poziomu  
   wody
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Ostrzeżenie 
7 FM 4020 służy dobremu 

samopoczuciu Nie jest to wyrób 
medyczny. Na podstawie jego 
użytkowania nie można formułować 
żadnych zaleceń medycznych.

7 Sprawdź, czy napięcie na tabliczce 
znamionowej jest takie samo, jak w 
sieci w Twoim domu. 

7 Aparat ten należy zawsze 
umieszczać na solidnej i płaskiej 
powierzchni. Nie należy stawiać 
go na powierzchniach miękkich i 
nierównych, takich jak wykładzina 
dywanowa lub dywan.

Przygotowanie

Uwaga
7 Ten aparat do masażu dobrze służy 

zdrowiu i dobremu samopoczuciu. 
Przed użyciem umyj stopy tylko w 
czystej wodzie.

7 Zawsze używaj tego aparatu 
siedząc. Nie wstawaj.

7 Upewnij się, ze aparat jest 
wyłączony, zanim napełnisz go 
wodą. Wkładaj stopy do aparatu 
dopiero po włożeniu wtyczki do 
gniazdka i załączeniu go.

1 Włóż wyjmowane rolki do masażu
I  w ich miejsce w podstawie E . 

2 Napełnij aparat ciepłą wodą o 
odpowiedniej temperaturze. Nie 
przekraczaj znaku maksymalnego 
poziomu wody J  w aparacie. 
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Obsługa 

1 Wsadź wtyczkę przewodu 
zasilającego do gniazdka w 
ścianie. 

2 Pokrętłem wyboru trybu wybierz 
funkcję masażu G  nastawiając 
je na odpowiedni znacznik G  
wybranej funkcji.

Uwaga
Napisy na przełączniku trybu G  
wskazujące funkcję masażu:
7 M+BL: Masaż wibracyjny z 

symulacją Światłem Błękitnym

7 W+B : Ciepła woda (grzałka 
załączona) z kąpielą w pianie

7 W+B+ M+BL: Ciepła woda 
(grzałka załączona), kąpiel 
w pianie, masaż wibracyjny i 
stymulacja Światłem Błękitnym.

Aparat ten zaprojektowano do 
utrzymywania odpowiedniej 
temperatury poprzez 
podgrzewanie wody wbudowaną 
grzałką. Najwyższa temperatura 
wody to 44 °C. Jeśli woda wydaje 
się zbyt gorąca, możesz przełączyć 
aparat na inny tryb pracy (tylko 
masaż wibracyjny i stymulacja 
Światłem Błękitnym).

3 Siedząc, zanurz stopy w wodzie.

4 Gdy zechcesz wyłączyć aparat, 
przekręć przełącznik trybu G  
w pozycję “OFF” [WYŁ.] na 
znaczniku trybu G .
– Aparat przestanie działać.

5 Wyjmij stopy z wody i wytrzyj do 
sucha.

6 Wyjmij wtyczkę przewodu 
zasilającego z gniazdka w ścianie.

Ostrzeżenie
7 Upewnij się, że masz zupełnie 

suche dłonie, gdy wyciągasz 
wtyczkę z gniazdka.

7 Wylej zużytą wodę.
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Czyszczenie i 
konserwacja
1 Wyłącz aparat przełącznikiem 

trybu G  i wyjmij wtyczkę przewodu 
zasilającego z gniazdka w ścianie.

2 Umyj aparat wilgotną ściereczką z 
łagodnym detergentem.

3 Wypłucz aparat czystą wodą 
i dokładnie wytrzyj do sucha 
miękkim ręcznikiem wszystkie jego 
części .

Ostrzeżenie
7 Urządzenia tego, ani przewodu 

zasilającego, nie wolno wkładać 
do wody ani żadnego innego 
płynu. Nie używaj żadnych 
środków czyszczących poza 
łagodnym detergentem.

Przechowywanie
Jeśli nie planujesz używać tego 
urządzenia przez dłuższy czas, 
należy starannie je przechować.

Upewnij się, ze jest odłączone od 
zasilania i zupełnie suche.

Przechowuj je w chłodnym i suchym 
miejscu.

Urządzenie to należy chronić przed 
dostępem dzieci.
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Uwaga dot. ochrony 
środowiska
Wyrób ten wykonano z części i 
materiałów wysokiej jakości, które 
mogą być odzyskane i użyte jako 
surowce wtórne.

Po zakończeniu 
użytkowania nie należy 
zatem pozbywać sie 
go razem z innymi 
odpadkami domowymi. 

Należy przekazać je do punktu 
zbiórki urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych na surowce 
wtórne. Wskazuje na to ten symbol 
umieszczony na wyrobie, instrukcji 
obsługi i opakowaniu.

Gdzie jest najbliższy taki punkt zbiórki 
można dowiedzieć się od władz 
miejscowych.

Odzyskując surowce z używanych 
wyrobów pomagamy chronić 
środowisko naturalne.

Dane techniczne
Wyrób ten jest zgodny z 
Dyrektywami Europejskimi 
2004/108/WE, 2006/95/

WE oraz 2009/125/WE.

Zasilanie: 220 - 240 V~, 50 Hz

Moc: 345 - 370 W

 IPX4

Zastrzega się prawo do modyfikacji 
konstrukcji i parametrów technicznych.
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