Hidromassageador para os pés
Modelo Foot-1000

Funções do aparelho:
•
•

Hidromassageador para os pés.
Massageia através de hidromassagem com acessórios
especiais para uma massagem mais relaxante.

Benefícios que Este Aparelho Oferece:
•

•

•
•

Acessórios específicos para o cuidado dos pés:
1. Massageador com nódulos
2. Pedra Pomes
3. Escova
Três níveis de massagem:
a. Massagem Vibratória
b. Massagem com Bolhas
c. Massagem Vibratória com Bolhas
Cabo Elétrico aprovado pelo Inmetro.
Garantia de 1 ano.

Como manusear:
1. Coloque o hidromassageador em piso firme e nivelado.
2. Deixe o botão de controle em OFF (desligado).
3. Encha o hidromassageador de água quente até a marca indicada (aproximadamente 3 litros).
4. Ligue o botão selecionando:
a. MASSAGE: para aumentar a intensidade da massagem, movimente seus pés para frente e
para trás sobre os roletes da base.
b. HEAT & BUBBLES: calor & bolhas.
c. ALL-IN-ONE: todos acima.
5. Quando terminar, gire o botão na posição OFF e retire o fio da corrente elétrica.
Acessórios – parte central giratória:
1. Coloque um dos acessórios no local apropriado, na parte de cima do aparelho.
a. Massageador com nódulos: para massagem mais intensa e localizada.
b. Pedra pomes: para suavizar a pele (sempre usar com água quente).
c. Escova: para uma ação de limpeza revigorante.
2. Depois de colocado o acessório, pressione e mantenha pressionado levemente o seu pé para o
funcionamento do acessório.
3. Mantenha com seu pé a pressão sobre o acessório enquanto estiver massageando a planta do
pé.
PRECAUÇÕES PARA SUA SEGURANÇA:
•
•
•
•
•
•

Sempre usar o aparelho com água e não usá-lo seco.
Pessoas diabéticas, com processos inflamatórios, com dores não diagnosticadas ou que estejam
em tratamento médico nos pés e pernas não podem usar o aparelho sem consultar o médico
antes.
Não molhar o botão liga/desliga. Se isto ocorrer, desligue o aparelho, desconecte o fio da
corrente elétrica e seque-o antes de usar novamente.
Não ficar em pé no aparelho porque não foi projetado para suportar seu peso e isto poderá
danificá-lo.
Não usar óleos, cristais ou sais de banho na água porque os resíduos poderão entupir as saídas
de ar.
USE SOMENTE ÁGUA LIMPA.

INFORMAÇÕES DETALHADAS, VIDE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Especificações Técnicas
Modelo
Alimentação
Potência
Voltagem
Peso Líquido

Foot-1000
Energia elétrica
50/60 Watts
110V ou 220V
2,900kg

Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso
prévio com a finalidade de aperfeiçoamento.
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