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Beste lezer, 

Bedankt voor het aanschaffen van het Calmenta XXL Voetenbad.   

 

Het Calmenta XXL voetenbad is voorzien van automatisch roterende 

massagerollers, een infrarood-  en een bubbelmassagesysteem. 

Doordat de warmte, de infraroodstraling en de massage zorgt dat 

jouw bloedsomloop verbetert, herstelt het lichaam sneller. Een 

sessie is goed voor het verbeteren van doorbloeding, bevordering van 

celregeneratie, revitalisering en activering van de voeten, los maken 

van verkrampte spieren, verlichten van vermoeidheid, bevorderen 

van de nachtrust, verminderen van stress en pijn. 

Genezingsprocessen in het lichaam worden gestimuleerd. Ideaal 

voor sporters of mensen met voet- en beenklachten!  

 

Niet alleen je voeten en benen komen tot rust en raken vrij van 

klachten. Ontspan en ontstress van de dagelijkse druk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚠ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de verzorging van uw voeten. Gebruik het 

apparaat niet voor een doel anders dan waarvoor het bedoeld is. 
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1. Technische gegevens  

Model XXL voetenbad KW610 

Water inhoud 12 liter 

Gewicht 4,8KG 

Temperatuur instelling 35 ºC - 48ºC 

Maat voetenbad 40x35x28cm 

Vermogen 500W 

Materiaal ABS 

Netaansluiting 220-230V, 50Hz 

 

 

2. Inhoud verpakking 

Let op bij het uitpakken van de verpakking dat alle onderdelen 

aanwezig zijn.  

§ Voetenbad  
§ De handleiding 
§ Afstandsbediening 
§ Wieltjes voor onder het voetenbad 
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⚠ Voor gebruik lezen ⚠ 

 

3.  ⚠ Belangrijke waarschuwingen ⚠ 

§ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 10 jaar en 
ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of 
mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer 
zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd 
over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit 
voortkomende gevaren begrijpen. 

§ Houd kinderen bij gebruik van dit apparaat onder toezicht. 
§ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.  
§ Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of 

onderhouden. 
§ Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. 

Verstikkingsgevaar. 
§ Als de netkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze 

door de fabrikant, diens klantenservice of de verkoper van het 
product worden vervangen om gevaarlijke situaties te 
voorkomen.  

§ Gebruik alleen de meegeleverde netvoeding adapter. 
§ Gebruik het apparaat in twijfelgevallen niet en neem contact op 

met de verkoper of met de klantenservice van Calmenta. 
§ Gebruik het apparaat niet meer wanneer hieruit water lekt.  
§ Het apparaat heeft een heet oppervlak. Personen die niet 

gevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik 
van dit apparaat. 

§ Wikkel het snoer niet strak om het bad. 
§ Gebruik het voetbad niet in de badkamer of douche of vlak bij 

een wastafel met water. 
§ Bedien het bad alleen met droge handen. 
§ Zorg dat het bad alleen gebruikt wordt door mensen die deze 

instructies kunnen lezen en begrijpen. 
§ Stel vóór gebruik vast of het apparaat en de accessoires geen 

zichtbare schade vertonen.  
§ Open in geen geval de behuizing. 
§ Gebruik het bad niet als het apparaat of het snoer beschadigd 

is. Breng in dat geval het bad terug voor reparatie. 
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§ Probeer het apparaat niet zelf te wijzigen of te repareren. Zijn er 

beschadigingen of werkt het apparaat niet of niet naar behoren, 

neem dan zo snel mogelijk contact met de verkoper op of de 

klantenservice van Calmenta.   

§ Door ondeskundige reparaties kunnen er voor de gebruiker 

aanzienlijke gevaren ontstaan. 

§ Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het in deze 
gebruiksaanwijzing aangegeven doel. De verkoper of fabrikant 
kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die 
door ondeskundig of lichtzinnig gebruik is ontstaan. 

§ Schakel het apparaat direct uit wanneer er tijdens het gebruik 
een storing mocht optreden, en haal de stekker uit het 
stopcontact.  

§ Niet aan het netsnoer trekken, het niet verdraaien of 
dubbelknikken. Geen naalden of scherpe voorwerpen erin 
steken.  

§ Let erop dat het netsnoer niet over scherpe of puntige 
voorwerpen wordt gelegd of getrokken.  

§ Steek de stekker in een stopcontact dat is beschermd tegen 
vocht, nattigheid en spatwater. 

 

 

Waarschuwing: elektrisch apparaat  

Zoals elk elektrisch apparaat moet ook dit voetbad voorzichtig en 

omzichtig worden gebruikt, om het risico van een elektrische schok 

te vermijden. 

 

Gebruik het apparaat: 

§ alleen met de op het apparaat vermelde netspanning; 
§ nooit als het apparaat of toebehoren zichtbare schade heef; 
§ niet tijdens onweer. 

 
§ Schakel het apparaat in het geval van defecten direct uit en 

ontkoppel deze van de stroomaansluiting.  
§ Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact 

te verwijderen.  
§ Houd of draag het apparaat nooit aan de stroomkabel.  
§ Houd afstand tussen de kabels en warme oppervlakken. 
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§ U mag het voetenbad nooit op het elektriciteitsnet aansluiten 
wanneer uw voeten al in het water zijn.  

§ Bij een beschadiging van het apparaat kan dit tot 
levensgevaarlijke elektrische schokken leiden.    

§ Let erop dat de stekker en de kabel niet met water of andere 
vloeistoffen in contact komen. 

§ Dompel het apparaat nooit onder water. Grijp in geen enkelgeval 
naar een apparaat wat in het water is gevallen. Haal direct de 
stekker uit het stopcontact 
 

Gebruik het apparaat: 

§ uitsluitend binnenshuis in droge ruimten (bijv. nooit in de 
badkamer, sauna); 

§ uitsluitend met droge handen. 
 
 

Waarschuwing: brandgevaar 

Bij niet vakkundig gebruik volgens de beschikbare 

gebruiksaanwijzing bestaat eventueel brandgevaar! 

 

Gebruik het massageapparaat daarom: 

§ nooit onder een afdekking, bijv. een deken of een kussen; 
§ nooit in de buurt van benzine of andere licht ontvlambare 

stoffen. 
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4.  Toepassing 

§ Na ieder gebruik en voor iedere reiniging moet het apparaat 
worden uitgeschakeld. 

§ Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het 
stopcontact, voordat u het wilt verplaatsen of reinigen. 

§ Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen. 
§ Ga niet in het voetenbad staan. 
§ Het apparaat mag tijdens het vullen niet op het elektriciteitsnet 

zijn aangesloten. 
§ Zorg dat de kabel struikelvrij neergelegd wordt.  
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5.  Gebruik  

 

Het apparaat beschikt over 5 knoppen. 

 

1) Aan/uit van het apparaat  
2) Temperatuur instellen  
3) Massage rollers activeren en uitzetten  
4) Bruiswerking en infraroodlicht regeling 
5) Timer  

 

⚠ Let op: gebruik het apparaat niet zonder water en ga niet in het 

voetenbad staan.  

Aan/uit van het apparaat  

Druk op on/off-knop om het apparaat aan en uit te schakelen.   

 

Temperatuur instellen  

De temperatuur van het voetenbad kunt u gemakkelijk bedienen door 

de toets “temperature setting” te gebruiken. U kunt kiezen tussen 35 

en 48 graden.  

 

Massage rollers  

Het apparaat bevat 4 automatische massagerollers en 2 verticale 3D 

massagerollers. De rollers kunt u activeren en weer uitschakelen. Dit 

doet u door te drukken op de knop  “Massage”. De rollers zullen 

beginnen te draaien. Om de massage rollers weer uit te schakelen, 

drukt u nogmaals op de “Massage” toets.  

 

Bruiswerking en infraroodlicht regeling  

Op moment van inschakelen, start automatisch de bruiswerking en 

infraroodlicht. Om de bruismassage (met infraroodlicht) weer uit te 

schakelen, drukt u één keer op de “Bubble Red Light”-knop.  Om alleen 

de bruismassage in te stellen, drukt u eenmaal op de ‘’Bubble red 

light’’-knop. Indien u nogmaals drukt, zal ook het infraroodlicht 

worden geactiveerd. Let op: De druk van de bruiswerking is zeer laag. 
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Het voetenbad is bedoeld voor de ultieme massage van de voeten en 

is voornamelijk gericht op massage. 

Timer  

U kan kiezen uit een sessie van 10, 20, 30, 40, 50, 60 minuten. Wij 

raden aan nooit langer dan 60 minuten het voetenbad te gebruiken 

om oververhitting te voorkomen.  

 

Afstandsbediening 

De afstandsbediening heeft exact dezelfde gebruikshandleiding als 

het display op het apparaat.  
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6.  Opslag en onderhoud  

 

⚠ Haal de stekker na gebruik altijd uit het stopcontact. 

 

Reiniging  

§ Na gebruik spoelt u het apparaat met leidingwater uit.  
§ U kunt het bubbelmassage voetenbad met een mild 

huishoudelijk schoonmaakmiddel (niet-schuimend) 
uitwassen, zoals neutrale azijn.  

§ Niet in de was doen of chemisch reinigen. 
 

Opslagtips 

§ Bewaar het product in een koele, droge plaats. 
§ Plaats geen voorwerpen op het apparaat. 
§ Bewaar het product niet in een vochtige omgeving. 

 

Afvalverwerking 

Houd u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke 

voorschriften. Verwijder het apparaat volgens de richtlijn 

2002/96/EG met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval – 

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u 

zich tot de voor de opslag van afval verantwoordelijke gemeentelijke 

instantie wenden. 
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7.  Garanties 

 
Calmenta geeft 2 jaar beperkte garantie vanaf de aankoopdatum. 

 

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper: 

§ Een kopie van de factuur/aankoopbon bezit. 
§ Als het product in originele staat is. 

 

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn: 

§ Slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik 
van het product. 

§ Met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct 
gebruikt slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, 
accu’s, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, 
opzetstukken en inhalatortoebehoren). 

§ Producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de 
bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, 
opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de 
koper of door een niet door Calmenta geautoriseerd 
servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn. 

§ Schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant 
en/of tussen servicecenter en klant ontstaan. 

§ Producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen 
gekocht zijn. 

§ Gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor 
dit geval kunnen echter aanspraken uit 
productaansprakelijkheid of uit andere dwingende 
wettelijke aansprakelijkheid bepalingen bestaan. 
 
 

 

 

 

 

Neem contact met ons op via info@calmenta.nl als er problemen zijn 

met uw product. 


