
VOETSPA 

MASSAGEAPPARAAT

GEBRUIKSAANWIJZING



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN MOETEN ALTIJD DE VOLGENDE 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN ACHT WORDEN GENOMEN, MET NAME WANNEER 
ER KINDEREN AANWEZIG ZIJN, WAARONDER:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

GEVAAR 

OM HET RISICO VAN BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VER-
WONDINGEN TE VERKLEINEN:

• Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door of in 
de buurt van kinderen, invaliden, of gehandicapten.

• Gebruik dit apparaat NOOIT als het snoer of de stekker beschadigingen heeft, als het 
apparaat niet goed werkt, als het gevallen is of in het water gevallen is. Neem con-
tact op met de verkoper voor eventueel onderzoek of reparatie.

• Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

• Pak de stekker NIET met natte handen vast.

• Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer deze in het
stopcontact zit. Trek de stekker uit het stopcontact als u  het apparaat niet gebruikt 
en voordat u onderdelen gaat verwisselen.

• Gebruik het apparaat NIET onder een deken of kussen. Oververhitting kan leiden tot 
brand, elektrische schokken of verwondingen.

• Draag dit apparaat NIET aan het snoer en gebruik het snoer niet als handvat.

• Gebruik het apparaat NOOIT als luchtopeningen vol zijn. Houd de luchtopeningen vrij 
van pluizen, haren etc.

• Laat NOOIT een voorwerp in een opening laten vallen en steek niets in de openingen.

• Gebruik het apparaat NIET buitenshuis.

• NIET gebruiken op plaatsen waar aërosolproducten (sprays) worden gebruikt of
waar extra zuurstof wordt toegediend.

• Om het apparaat uit te schakelen, zet u alle bedieningselementen uit en haalt u ver-
volgens de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik GEEN
opzetstukken die niet worden aanbevolen.

• NIET op of in het apparaat gaan staan. Dit apparaat enkel zittend gebruiken.

• Gebruik verwarmde oppervlakken voorzichtig. Deze kunnen ernstige brandwonden
veroorzaken. NIET gebruiken op ongevoelige huid of bij op huid met een slechte door-
bloeding. Het gebruik van warmte door kinderen of onbekwame personen zonder
toezicht kan gevaarlijk zijn.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INDIEN U HUIDAANDOENINGEN, ZIEKTEN OF GEZONDHEIDSPROBLEMEN HEEFT OF 
HEEFT GEHAD, DIENT U VOOR GEBRUIK UW ARTS TE RAADPLEGEN.

• Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt, indien:

• Gebruik NIET aanbevolen voor diabetici.

• NIET in bad of onder de douche gebruiken, enkel op droge plekken.

• Probeer NIET om de stekker in of uit het stopcontact te halen terwijl uw voeten in het 
water liggen.

• Gebruik het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond.

• Indien u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan uw arts voor u geb-
ruik maakt van het apparaat.

• Wij raden u aan dit apparaat niet langer dan 30 minuten achter elkaar te gebruik-
en. Het apparaat kan oververhit raken door langdurig gebruik. Mocht dit gebeuren, 
stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen alvorens het opnieuw te 
gebruiken.

• Als u gedurende een langere tijd pijn in een spier of gewricht voelt, stop dan met het 
gebruik en raadpleeg uw arts. Aanhoudende pijn kan een symptoom zijn van een 
ernstige aandoening.

• Gebruik het apparaat NOOIT op open wonden, verkleurde plekken of plekken die 
gezwollen, verbrand of ontstoken zijn of waar scheuren in de huid of zweren aan-
wezig zijn.

• Het gebruik van dit product moet aangenaam en comfortabel zijn. Mocht u pijn of 
ongemak ervaren, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.

• Gebruik het apparaat NOOIT terwijl u slaapt of slaperig bent.

• Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat vult of verplaatst.

• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de knoppen bedient of de stekker 
uit het stopcontact haalt.

• Dit apparaat mag NOOIT gebruikt worden door personen die lijden aan kwalen die 
die het vermogen van de gebruiker om het apparaat te bedienen beperken.

• Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen die lijden aan kwalen die die 
het vermogen om het lichaamsdeel waarvoor het product wordt gebruikt te voelen.

• Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

 − U zwanger bent

 − U een pacemaker heeft

 − U zich zorgen maakt over uw gezondheid

LET OP  − LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR U HET 
APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.



ONDERDELEN VAN HET PRODUCT

Opmerking: Het product werd gevuld met water voor testen in de fab-
riek. Het achterblijven van waterdruppels is een normaal verschijnsel. 

Gelieve het apparaat op uw gemak te gebruiken.

Verwarming Instelling frequentie 
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OVERZICHT VAN DE KNOPPEN

GEVAAR 

− Gebruik het product NIET zonder water.
− Houd het watervolume tussen de minimumlijn en de maximumlijn.

In stand-by modus, druk op deze knop om het apparaat in te schakelen en 
alle functies zullen gaan werken. De watertemperatuur wordt weergegeven 
op het scherm (standaardtijd: 60 minuten, standaard instelling verwarm-
ingstemperatuur: 108°F/42°C, standaard vermogen: 500W). Druk nogmaals 
op deze knop om het apparaat en alle functies uit te schakelen.

AAN/UIT

Druk op deze knop om de huidige tijdsinstelling te bekijken. U kunt de tijd met 
10 minuten verkorten door op deze knop te drukken (bereik tijdsinstelling: 
10-60 minuten).

TIJD 

Druk op deze knop om de bubbelfunctie in of uit te schakelen. Na het indruk-
ken van de “AAN/UIT” knop om het apparaat aan te zetten, drukt u eenmaal 
om de bubbelfunctie uit te zetten. Om de bubbelfunctie aan te zetten druk 
u nogmaals op de knop.

BUBBELS

Druk op deze knop om de massagefunctie in of uit te schakelen. Na het in-
drukken van de “AAN/UIT” knop, drukt u eenmaal om de massagefunctie 
uit te schakelen en drukt u nogmaals om de massagefunctie te activeren.

MASSAGE 

Druk op deze knop om de verwarmingsfunctie in of uit te schakelen. Na-
dat u op de knop “AAN/UIT” hebt gedrukt om alle functies in te schakelen, 
drukt u eenmaal op de knop “verwarming” om de verwarmingsfunctie uit te 
schakelen en drukt u nogmaals om de verwarmingsfunctie in te schakelen.

VER-
WARMING 

Voetspa producten (zoals Ay Tsao en rozenblaadjes) kunnen in de kit ge-
plaatst worden.OPMERK-

ING

Wanneer het apparaat en de verwarmingsfunctie aan staan, is het stan-
daard verwarmingsvermogen 500W. Wanneer de watertemperatuur de 
vooraf ingestelde temperatuur heeft bereikt, kunt u op deze knop drukken 
om het verwarmingsvermogen in te stellen op 400W of 300W. Zo kunt u en-
ergie besparen en de temperatuur instellen. 

INSTELLING 
FREQUENTIE 

Wanneer het apparaat en de verwarmingsfunctie aan staan, drukt u op 
deze knop om de huidige temperatuurinstelling te bekijken. Vervolgens ver-
hoogt u de temperatuur met 1° door telkens op deze knop te drukken (in-
stelling temperatuurbereik: 86-119°F/35-48°C).

INSTELLING 
TEMPERAT-

UUR 



GEBRUIKSAANWIJZING

LET OP 

− U moet het voetbad met water vullen voordat u deze aanzet. 
− Gebruik dit apparaat nooit zonder dat er water in zit.

1. Het apparaat moet voor gebruik op een vlakke, evenwichtige ondergrond worden
geplaatst. Controleer dit en zorg dat het apparaat of snoer geen heeft.

2. Zorg ervoor dat u op een stoel of bank zit voordat u het apparaat aanzet. 

3. Vul het apparaat met water voor u deze aanzet. U kunt er warm water gebruiken om 
elektriciteit te besparen of de opwarming te versnellen, maar de temperatuur van
het warme water moet lager zijn dan 40°C. 

4. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de knop “AAN/UIT” om het apparaat 
en de functies aan te zetten.

5. Druk op “Tijd” om de massagetijd af te laten tellen (tijdbereik: 10-60 minuten).

6. Stel de gewenste temperatuur in (temperatuurbereik: 86-119°F/35-48°C). 

7. Plaats uw voeten in het water, beweeg uw voeten tijdens de voetbadmassage (20-
30 minuten wordt aangeraden), sluit het verwarmingselement NIET terwijl u uw voet-
en beweegt om brandwonden te voorkomen. 

8. Zuurstofbubbels, automatische massage en warmtetherapie zijn allemaal onafhan-
kelijk in te stellen om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen. 

9. Zet het apparaat uit na gebruik, zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld voor u 
het water weggooit. Spoel het apparaat af met water als gebruik heeft gemaakt van 
essentiële olie of zeezout.

10. Veeg eventueel achtergebleven vocht af met een droge doek of handdoek om
schimmel te voorkomen. Bewaar het apparaat op een vlakke, schone en droge
plaats.



ONDERHOUD EN VERZORGING

Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen 
voor u het water weggooit. 

Afvoer:

Reinigen:

• Alleen reinigen met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

• Hou het massageapparaat NIET onderwater of onder de kraan om het schoon te
maken of te vullen.

• Als er vuil op de zeef/het medicijnbakje zit, haal het zeefje dan uit het apparaat en
verwijder het vuil door te spoelen met water. 

Bewaren:

• Voordat u het apparaat opbergt, veegt u het laatste vocht af met de droge doek of 
handdoek om schimmel te voorkomen.

• Bewaar het apparaat in de doos of op een schone en droge plaats.

• Hang het apparaat NIET op aan het snoer. 

• Zet het apparaat NIET in de buurt van een openhaard of andere verwarmingsbron-
nen.

VOETSPA TIPS

• Het wordt aanbevolen om het apparaat één keer per dag te gebruiken (20-30 mi-
nuten) met het aanbevolen temperatuurbereik (38-42°C) voor een betere slaap.

• U kunt snel zweten tijdens het gebruik van het product, dus het drinken van water
(200-250 milliliter) voor gebruik is aanbevolen.

• De poriën kunnen tijdens het gebruik groter worden, gebruik geen ventilator of air-
conditioner om verkoudheid te voorkomen.

• Na gebruik onmiddellijk reinigen om kalkaanslag te voorkomen.



VRAGEN & ANTWOORDEN

Probleem Oorzaak Oplossing

De verwarmingsfunctie 
werkt niet

Het product is niet aang-
esloten

Controleer het product 
en sluit deze aan op het 
stopcontact

Het product werkt niet

Het product is niet op de 
juiste manier aangezet 
na het aansluiten op de 
stroomvoorziening

Gebruik het product 
alleen op de manier 
zoals beschreven in de 
gebruiksaanwijzing 

Het product stopt met 
werken tijdens het 
gebruik

Het product is langer in 
gebruik dan de stan-
daard tijdinstelling 

Zet het product uit en 
daarna opnieuw aan

Neem contact op met onze klantenservice als de bovenstaande suggesties niet konden 
helpen bij het oplossen van de problemen.



Alle functies (bubbel, massage en verwarming) worden automatisch ingeschakeld bij 
het opstarten (druk op de “AAN/UIT” knop om het apparaat aan te zetten)

Uitleg van de knoppen

• AAN/UIT-knop: druk eenmaal om alle functies in stand-by te zetten. De standaard-
tijd is 60 minuten, de standaard temperatuur is 42°C, het standaard vermogen is
500W. Druk nogmaals om het apparaat uit te schakelen.

• Verwarmingsknop: Na het indrukken van de knop van “AAN/UIT”, druk eenmaal op de 
knop “verwarming” om de verwarmingsfunctie uit te schakelen, druk nogmaals om 
de verwarmingsfunctie weer te activeren.

• Temperatuur instellingsknop: één keer drukken om de huidige temperatuur in-
stellingen weer te geven, iedere keer dat u op de knop drukt zal de temperatuur 1°C 
verlagen of verhogen. De temperatuur het kan tussen 35-48°C zijn.

• Massageknop: nadat u op “AAN/UIT” heeft gedrukt, druk u eenmaal om de mas-
sagefunctie uit te schakelen en druk nogmaals om de massagefunctie weer in te
schakelen.

• Frequentie instellingsknop: nadat u op de knop “AAN/UIT” heeft gedrukt, kan het ver-
mogen worden aangepast van 500W tot 300W.

• Tijdsknop: de huidige resterende tijd zal op het scherm verschijnen als u op de knop 
drukt. Iedere keer dat u op de knop drukt zal de tijd 10 minuten verkorten. De tijd kan 
het worden aangepast van 10-60 minuten.

• Bubbelknop: nadat u op de knop “AAN/UIT” heeft gedrukt, drukt u eenmaal om de
bubbelfunctie uit te schakelen en drukt u nogmaals om de bubbelfunctie te acti-
veren.

PANEEL EN INSTELLINGEN

Verwarming Instelling frequentie 

Tijd

Bubbels

AAN/UIT - een knop om het apparaat 
aan te zetten

Massage

Instelling 
temperatuur



Geproduceerd in China


