
MM103

Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu
zapoznaj się dokładnie z instrukcją

i zachowaj ją na przyszłość.

To ensure proper use of this product 
please read this User’s Manual carefully

and keep for future reference.
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Instrukcja obsługi
User’s Manual

Návod k obsluze
Használati útmutató

Інструкція користування
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Instrukcja obsługi
Przede wszystkim dziękujemy za zakup masażera do 

stóp firmy Manta. Prosimy o dokładne zapoznanie się z 
instrukcją tłumaczącą funkcje i możliwości Państwa nowe-
go nabytku.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać 
się z instrukcją obsługi urządzenia.

Wprowadzenie
Masażer służy do poprawy cyrkulacji krwi w skórze stóp, 

powodując przyjemne i długotrwałe poczucie ciepła (pod-
niesienie temperatury skóry). Regularne korzystanie z ma-
sażera do stóp usprawni cyrkulację krwi w stopach i po-
średnio w nogach.

Za pomocą rotacyjnego przełącznika możemy regulo-
wać różne tryby masażu oraz poziom ciepła.

Urządzenie posiada około 400 stymulatorów do ma-
sażu całej powierzchni stóp. Dzięki temu masaż jest bar-
dzo efektywny. Efektywność tę można kotrolować poprzez 
przyciskanie stymulatorów lub wywieranie lekkiego naci-
sku na wewnętrzne powierzchnie stóp.

Urządzenie posiada 70 otworów powietrznych do cie-
płego masażu stóp.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
� Przed podłączeniem urządzenia do prądu upewnij 

się, że obrotowy przełącznik na urządzeniu jest usta-
wiony w pozycji „0”.

� NIE włączać i nie wyłączać wtyczki zasilania  
z gniazdka w czasie, kiedy stopy są w wodzie.

� NIGDY nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innej 
cieczy.

� NIE wstawiać i nie wkładać do środka innych urzą-
dzeń podczas użytkowania. Masażer używać tylko w 
pozycji siedzącej. 

� NIE pozostawiać urządzenia w pozycji włączonej, 
gdy z niego nie korzystamy.

� NIE używać, jeśli urządzenie ma uszkodzony kabel 
lub wtyczkę, jeżeli masażer nie pracuje poprawnie, 
został upuszczony albo jest uszkodzony. Prosimy o 
odwiedzenie najbliższego punktu serwisowego w 
celu naprawy lub kontroli.

� NIE ciągnąć urządzenia za kabel, należy przenosić 
oburącz. 

� NIE używać urządzenia podczas snu oraz kiedy czu-
jemy się sennie. 

� Stawiać tylko na płaskich powierzchniach.
� Używać urządzenie tylko w warunkach domowych.

� Należy przerwać korzystanie z masażera, jeśli pod-
czas użytkowania czujecie Państwo dyskomfort, ból 
lub inne nieprzyjemne objawy.

� Nigdy nie używać produktu, gdy mamy opuchnięte 
stopy lub jakiekolwiek zadrapania. Należy wcześniej 
skontaktować się z lekarzem.

� Należy zachować ostrożność, gdyż urządzenie lekko 
nagrzewa się po włączeniu.

� Uszkodzony kabel zasilający powinien być wymie-
niony przez producenta lub przez właściwy punkt 
serwisowy.

� Z masażera NIE MOGĄ KORZYSTAĆ DZIECI PO-
ZOSTAWIONE BEZ OPIEKI OSÓB DOROSŁYCH. 
Dzieci samodzielnie nie powinny mieć dostępu do 
urządzenia.

Użytkowanie
Masażer służy wyłącznie do domowego użytku. Nie na-

leży otwierać lub wymieniać części samodzielnie. Urzą-
dzenie nie powinno być naprawiane we własnym zakresie, 
naprawy powinien dokonać autoryzowany serwis.

Uwaga! 
Przed użyciem należy oczyścić stopy, gdyż zanieczysz-

czenia mogą zatykać otwory powietrzne. Używać czystej 
i miękkiej wody.

JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIE
Prosimy ustawić urządzenie na podłodze w taki sposób, 

by można było wygodnie przed nim usiąść, swobodnie 
wstawić stopy i wybrać dowolny tryb masażu. 
 1. Do urządzenia wlać wodę.
 2. Sprawdzić czy przełącznik wskazuje „0”. 
 3. Włożyć wtyczkę do gniazdka.
 4. Przełącznikiem ustawić odpowiedni tryb.

Starać się wlewać ciepłą wodę do urządzenia NIE 
PRZEKRACZAjĄC POZIOMU WSKAZUjĄCEGO “MAX”. 
Ciepło wytwarzane przez urządzenie nie służy do podgrze-
wania wody. Ma ono jedynie zapobiegać zbyt szybkiemu 
ochłodzeniu wody. 

UWAGA! 
NIE WŁĄCZAĆ I NIE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIA Z 

GNIAZDKA, GDY STOPY ZNAjDUjĄ SIę W WODZIE.
UWAGA! 
NIGDY NIE WSTAWAĆ, GDY STOPY ZANURZONE SĄ 

W WODZIE. 

Czyszczenie
Po użyciu, wylać wodę, używając wgłębienia do wyle-

wania wody (patrz rys.). Wypłukać i wysuszyć. Urządzenie 
najlepiej przetrzeć ścierką nasączoną delikatnym deter-
gentem, a potem wytrzeć bawełnianą ściereczką.
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Przechowywanie
Przechowywać urządzenie w suchym i czystym miejscu.
Upewnić się, czy urządzenie jest odłączone z zasilania, 

ostygnięte i suche. Po zakończeniu użytkowania zwinąć 
kabel. Nigdy nie wieszać urządzenia za kabel.

Tryby działania
Za pomocą przełącznika można wybrać następujące 

tryby działania:
– Masaż + podczerwień (M+IR)
– Masaż + ciepło + powietrze + podczerwień 

(M+W+A+IR)

– Ciepło + powietrze (W+A)
– (0) Wyłączony
Aby masować stopy, mogą Państwo użyć czterech na-

kładek, montowanych w otworze pośrodku urządzenia.
Nakładki służą do stymulacji i odprężenia stóp.
 Muszą one być zamocowane w poprzek w stosunku do 

osoby korzystającej z urządzenia.
Gdy chcemy zakończyć masaż przekręcamy przełącz-

nik na pozycję „0”.
PO UżYCIU NAlEżY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE I 

WYCIĄGNĄĆ WTYCZKę Z GNIAZDKA.

rys 1 rys 2
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