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Dziękujemy za zakup naszego pogrzewacza. Przed użyciem pro-
duktu, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, a następnie zach-
owaj ją.

Elektryczny ogrzewacz do nóg MY-50 łączy energooszczędność, 
małe gabaryty i wysoką wydajność.
1. Urządzenie wykorzystuje krzemowy system grzewczy do 
natychmiastowego ogrzewania. Produkt nie hałasuje i charak-
teryzuje się wysoką wydajnością.
2. Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu, urządzenie posiada 
funkcję ochronę przed przegrzaniem.
3. Kilkustopniowy tryb regulacji temperatury pozwala na ust-
awienie ciepła zgodnie z preferencjami.
4. Ogrzewanie nowoczesną metodą - leczniczymi promieniami 
podczerwieni IR.

Inteligentny ogrzewacz do nóg
Instrukcja obsługi

Model MY-50

Uwaga: Nie wolno przykrywać urządzenia podczas jego pracy.
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Podłącz ogrzewacz do prądu i naciśnij przycisk zasilania. 
Urządzenie zacznie się nagrzewać, a użytkownik będzie 
mógł dopasować temperaturę według swoich preferencji.

1. Proszę nie używać rozdzielaczy i podłączać tylko jedno 
urządzenie do gniazda zasilania w tym samym czasie. Up-
ewnij się, że napięcie sieci jest odpowiednie dla konkretne-
go urządzenia.
2. Jeśli nie korzystasz z urządzenia, odłącz je od prądu. 
Nie ciągnij za kabel zasilający.
3. Podczas używania ogrzewacza, nie dopuść do kontaktu 
przewodu zasilającego z otworem wentylacyjnym.
4. Proszę nie używać ogrzewacza w takich miejscach w 
pobliżu wanny, kabiny prysznicowej, basenu i innych miejsc 
w pobliżu zbiorników wody.
5.5. Nigdy nie zakrywaj urządzenia żadnym materiałem, gdyż 
zablokowanie wentylacji może spowodować przegrzanie 
urządzenia.
6. Proszę nie zanurzać urządzenia w żadnych płynach oraz 
nie dopuścić by do środka grzejnika dostała się woda.
7.7. Nigdy nie zwijaj przewodu zasilającego, ponieważ może 
dojść do uszkodzenia osłony izolacyjnej – wtedy istnieje 
ryzyko pożaru. Nie wolno kłaść kabla w pobliżu substancji 
łatwopalnych i nie można go przykrywać (np. dywanem). 
Nie korzystaj z urządzenia, które podpięte jest do sieci 
zdalnie sterowanej.
8.8. Podczas pracy urządzenia nie wolno go przykrywać 
żadnym materiałem.
9. Do jednego gniazda zasilania mogą być podłączone 
maksymalnie 4 zestawy tego samego modelu urządzenia.
10. Z urządzenia nie mogą korzystać osoby o ograniczon-
ych możliwościach ruchu i sprawności umysłowej, ani dzieci 
bez opieki lub nadzoru.
11. Urządzenie musi być trzymane z dala od dzieci.
12. Proszę nie deptać/kopać urządzenia, ani nie pozwalać 
dzieciom dotykać nagrzanej powierzchni urządzenia, po-
nieważ istnieje ryzyko poparzenia. 

1. Przed rozpoczęciem naprawy lub czyszczenia 
urządzenia, upewnij się, że urządzenie jest chłodne i 
wyłączone.
2. Zewnętrzną, plastikową cześć urządzenia należy 
czyścić za pomocą wilgotnej ścierki.
3.3. Jeśli powierzchnia urządzenia jest brudna, należy 
umyć ją za pomocą ścierki z delikatnym detergentem i 
wody chłodniejszej niż 50 �.
4. Do czyszczenia ogrzewacza nie wolno używać ben-
zyny, rozpuszczalnika, ale żadnych silnych deter-
gentów.
5. Zanim odłożysz urządzenie, upewnij się, że po 
zdążyło się ochłodzić po korzystaniu z niego.
6. Nigdy nie ciągnij urządzenia za przewód zasilający 
– istnieje ryzyko uszkodzenia kabla i jego osłony izola-
cyjnej.


