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Przeczytaj uważnie instrukcje przed użyciem. Zastrzegamy so-
bie prawo do wprowadzania zmian technicznych i optycznych bez 
wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia i akcesoria/funkcje mogą się 
różnić w zależności od modelu. Niektóre akcesoria/funkcje są opcjo-
nalne. Nie zaleca się stosowania przystawek lub akcesoriów, które 
nie są dostarczane z urządzeniem. Może to spowodować porażenie 
prądem, obrażenia ciała lub trwałe uszkodzenie urządzenia. Ten pro-
dukt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego nale-
ży przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Prosimy o za-
poznanie się z poniższymi instrukcjami, ponieważ służą ona twojemu 
bezpieczeństwu:

NIEBEZPIECZEŃSTWO – ABY ZMNIEJSZYĆ RYZY-
KO PORAŻENIA PRĄDEM

1. Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane, przed czysz-
czeniem lub podczas dodawania lub wyjmowania części. Prosimy 
o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem jakiegokolwiek 
urządzenia.

2. Upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada 
napięciu sieci w Twoim domu.

3. Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może uszko-
dzić urządzenie i spowodować obrażenia użytkownika.

4. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 
Użytkowanie komercyjne unieważnia gwarancję, a dostawca nie 
może być pociągnięty do odpowiedzialności za obrażenia lub 
szkody spowodowane używaniem urządzenia do celów innych 
niż zamierzone.

5. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez 
dzieci, osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu.
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6. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę pod kątem 
uszkodzeń. Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, muszą zo-
stać wymienione przez producenta lub wykwalifikowaną osobę, 
aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem.

7. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub w jakikolwiek 
sposób uszkodzone. W przypadku uszkodzenia, oddaj urządzenie 
do przeglądu lub naprawy przez autoryzowany serwis

8. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zanurzaj ani nie 
wystawiaj zespołu silnika, wtyczki lub przewodu zasilającego na 
działanie wody lub innej cieczy.

9. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie do 
czyszczenia. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasi-
lania przed zanurzeniem go w wodzie. Nie sięgaj po urządzenie, 
które wpadło do wody. Odłącz je natychmiast od prądu.

10. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, chwytając za wtyczkę. Nie ciągnij za 
przewód, aby odłączyć urządzenie od sieci.

11. Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczone 
przez producenta, może spowodować obrażenia, pożar lub pora-
żenie prądem.

12. Aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się lub potknięcia o przewód, 
zastosowano krótki przewód.

13. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu. 
Upewnij się, że przewód nie znajduje się w pozycji, w której może 
zostać przypadkowo pociągnięta.

14. Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni i nie 
umieszczaj go na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego, elek-
trycznego lub w rozgrzanym piekarniku. Nie umieszczaj urządze-
nia na gorącej powierzchni.

15. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu piekarnika elektrycznego 
lub jakiegokolwiek źródła ciepła.

16. To urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Nie używaj 
tego urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.

17. NIE WOLNO przenosić urządzenia za przewód zasilający.
18. Nie pozostawiaj tego urządzenia bez nadzoru podczas użytkowa-

nia. Nigdy nie należy pozostawiać podłączonego urządzenia bez 
nadzoru.
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19. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji „Off” po każdym uży-
ciu. Aby odłączyć, przekręć regulator do pozycji OFF, a następnie 
wyjmij wtyczkę z gniazdka.

20. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszko-
dzenia lub obrażenia spowodowane niewłaściwym lub niepra-
widłowym użytkowaniem, ani za naprawy wykonane przez nie 
autoryzowany serwis.

21. W przypadku problemów technicznych wyłącz urządzenie i nie 
podejmuj prób samodzielnej naprawy. Zwróć urządzenie do auto-
ryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, regulacji lub naprawy.

22. Niezastosowanie się do wyżej wymienionych środków ostroż-
ności i instrukcji może mieć wpływ na bezpieczną eksploatację 
maszyny.

23. Nie zaleca się ciągłej pracy przez ponad 45 minut. Nadmier-
ne użytkowanie może doprowadzić do przegrzania produktu. 
W przypadku przegrzania należy przerwać użytkowanie i pozo-
stawić urządzenie do ostygnięcia przed uruchomieniem.

24. Nie przykrywaj urządzenia kocem lub innymi nakryciami. Może 
wystąpić nadmierne nagrzewanie i spowodować pożar, poraże-
nie prądem lub obrażenia osób.

25. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są 
one podnadzorem lub poinstruowane w zakresie korzystania 
z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich użytkowanie.

UWAGA
• Nie przekraczaj 45 minut ciągłej pracy urządzenia.
• Nigdy nie używaj tego masażera jako substytutu opieki medycz-

nej. Uporczywe dolegliwości i objawy mogą wskazywać na po-
ważniejszy stan.

• Nigdy nie używaj tego masażera bezpośrednio na otwarte rany 
lub posiniaczone obszary.

• Urządzenie nie może być używany przez dzieci poniżej 12 roku życia.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w przypadku cią-

ży, wysokiego ciśnienia krwi lub wysokiego ryzyka zawału serca.
• Nigdy nie używaj podczas snu.
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1. Nie używaj podczas kąpieli lub pod prysznicem.
2. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w któ-

rym może spaść lub zostać wciągnięte do zlewu. Nie wkładaj ani 
nie wrzucaj do wody lub innej cieczy.

OSTRZEŻENIE – ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO  
OPARZEŃ, POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM  
LUB OBRAŻEŃ OSÓB:

Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub 
wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone lub 
uszkodzone lub wpadło do wody. Zwróć to urządzenie do centrum 
serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
Nadmierne użytkowanie może doprowadzić do przegrzania produk-
tu. W przypadku przegrzania należy przerwać użytkowanie i pozo-
stawić urządzenie do ostygnięcia przed uruchomieniem.
Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu.
Nie używać w miejscach, gdzie używany jest produkt w aerozolu 
(spray) lub gdzie podawany jest tlen.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

• Podłącz urządzenie do gniazdka z prądem.
• Włącz urządzenie za pomocą przełącznika na pilocie
• Aby włączyć funkcję masażu, przesuń przycisk MASSAGE do po-

zycji „HI” lub „LO”, jak pokazano na pilocie.
• Aby wyłączyć funkcję masażu, przesuń przycisk MASSAGE do 

pozycji „OFF”.
• Aby włączyć funkcję ogrzewania, przesuń przycisk HEAT na „HI 

lub LO”, jak pokazano na pilocie.
• Aby wyłączyć funkcję ogrzewania, przesuń przycisk HEAT do po-

zycji „OFF”.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

• To urządzenie nie wymaga konserwacji.
• Jeśli wystąpi usterka, upewnij się, że zasilacz sieciowy jest prawi-

dłowo podłączony.
• Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, nie próbuj samodzielnie go 

naprawiać.
• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowe-

go i nie może być serwisowane przez użytkownika
• Zawsze pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od gniazdka elek-

trycznego, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem.
• Nie używaj wybielacza ani innych substancji ściernych ani roz-

puszczalników do czyszczenia ogrzewacza do stóp, ponieważ 
może to uszkodzić wykończenie.

• Elektryczny podgrzewacz do stóp należy utrzymywać w czysto-
ści, ponieważ nie można go prać ani czyścić chemicznie.

• Przed czyszczeniem podgrzewacza do stóp należy zawsze odłą-
czyć wtyczkę od sieci i poczekać, aż ostygnie.

• Podgrzewacz do stóp można czyścić suchą, miękką szczoteczką.
• Małe ślady można usunąć ściereczką lub lekko wilgotną gąbką, 

używając łagodnego środka czyszczącego w płynie.
• Podgrzewacz do stóp nie może się zamoczyć, jeśli stanie się wil-

gotny, należy go wysuszyć na powietrzu.
• Przechowuj podgrzewacz do stóp w suchym miejscu i nie kładź 

na nim żadnych przedmiotów.

CZYSZCZENIE PODSZEWKI POLAROWEJ

• Przed czyszczeniem ocieplacza do stóp należy wyjąć wkładkę.
• Wkładkę można czyścić wilgotną ściereczką lub zgodnie z zalece-

niami dotyczącymi pielęgnacji na metkach.
• Stosować wyłącznie środki czyszczące niezawierające rozpusz-

czalników.
• Używaj ponownie ogrzewacza do stóp dopiero po całkowitym 

wyschnięciu wkładki.
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DANE TECHNICZNE

Adapter:
AC 100-240V~50/60Hz 0.5A
DC 12V, 1.5A, 18W
Klasa ochrony: II

BUT OGRZEWAJĄCY ORO-FEET WARM 

• Rozmiar: 30x30x24 cm
• Napięcie: 100-240 V Moc: 18 W
• Wibracje dwóch silników
• Wysoka/niska intensywność masażu
• Natychmiast wygładza ciepło
• Wkładka jest zdejmowana i zmywalna

 Prawidłowa utylizacja tego produktu.
To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany 
razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych na całym obsza-
rze UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia 
ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać go od-
powiedniemu recyklingowi aby promować zrównoważone ponowne 
wykorzystanie zasobów. Aby zwrócić używane urządzenie, proszę 
korzystać z systemów zwrotu i odbioru.
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Read all these instructions carefully before use and save them. We 
reserve the right to make technical and optical changes without prior 
notice. Pictures and accessories / functions may vary depending on 
model. Some accessories / functions are optional. The use of attach-
ments or accessories which are not supplied with the appliance is 
not recommended. This could result in electrical shock or injury or 
permanent damage to the appliance. This product is for household 
use only

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrical appliance basic precautions should be fol-
lowed. Please read the following instructions as they are for your 
benefit and safety:

DANGER – TO REDUCE RISK OF ELECTRIC SHOCK

1. Always unplug the unit when not in use, before cleaning or when 
adding or removing parts. Please read the instructions carefully 
before using any appliance.

2. Always ensure that the voltage on the rating label corresponds to 
the mains voltage in your home.

3. Incorrect operation and improper use can damage the appliance 
and cause injury to the user.

4. The appliance is intended for household use only. Commercial 
use invalids the warranty and the supplier cannot be held respon-
sible for injury or damage caused when using the appliance for 
any other purpose than that intended.

5. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on 
or near children, invalids or disabled persons.

6. Check the power cord and plug regularly for any damage. If the 
cord or the plug is damaged, it must be replaced by the manufac-
turer or a qualified person in order to avoid an electrical hazard.
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7. Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in 
any way. In case of damage, take the unit in for examination and/
or repair by an authorized service agent

8. To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose 
the motor assembly, plug or the power cord to water or any other 
liquid.

9. Never immerse the unit in water or any other liquid for cleaning 
purposes. Ensure that the unit is disconnected from the mains 
supply before immersing it in water. Do not reach for an applian-
ce that has fallen into water. Unplug immediately.

10. Remove the plug from the socket by gripping the plug. Do not 
pull on the cord to disconnect the appliance from the mains. 

11. The use of accessory attachments that are not recommended or 
supplied by the manufacturer may result in injuries, fire or elec-
tric shock.

12. A short cord is provided to reduce the hazards resulting from 
becoming entangled in or tripping over a longer cord. 

13. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. 
Ensure that the cord is not in a position where it can be pulled on 
inadvertently.

14. Do not allow the cord to touch hot surfaces and do not place on 
or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. Do not 
place the unit on a hot surface. 

15. Do not operate this appliance near an electrical oven or any heat 
source.

16. This appliance is not suitable for outdoor use. Do not use this 
appliance for anything other than its intended use. 

17. DO NOT carry the unit by the power cord.
18. Do not leave this appliance unattended during use. An appliance 

should never be left unattended when plugged in. 
19. Ensure that the switch is in the “Off” position after each use. To 

disconnect, turn control to OFF position and then remove plug 
from outlet.

20. The manufacturer does not accept responsibility for any damage 
or injury caused by improper or incorrect use, or for repairs car-
ried out by unauthorized personnel.
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21. In case of technical problems, switch off the appliance and do not 
attempt to repair it yourself. Return the appliance to an authori-
zed service facility for examination, adjustment or repair. Always 
insist on the use of original spare parts. Failure to comply with 
the above mentioned pre-cautions and instructions, could affect 
the safe operation of this machine.

22. Continued operation for more than 45 minutes is not recommen-
ded. Extensive use could lead to the produce’s overheating. In 
the event of overheating, discontinue use and allow the unit to 
cool before operating.

23. Do not operate under blanket. Excessive heating can occur and 
cause fire, electric shock or injury to persons.

24. This appliance is not intended for use by persons (including chil-
dren) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or 
lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by 
a person responsible for their safety.

CAUTION

• Do not exceed 45 minutes in any one area of the body.
• Never use this massager as a substitute for medical attention. 

Persistent ailments and symptoms could indicate a more serious 
condition.

• Never use this massager directly on open wounds or bruised areas.
• Not to be used by children below 12 years of age.
• This unit is not intended for use if you are pregnant, have high 

blood pressure or have a high risk of having a heart attack.
• Never use while sleeping.
• No not use on or near eyes or other highly sensitive areas.

1. Do not use while bathing or in a shower.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into 

a tub sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
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WARNING – TO REDUCE RISK OF BURNS, FIRE, 
ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped 
into water. Return this appliance to a service center for examination 
and repair.
Extensive use could lead to the produce’s overheating. In the event 
of overheating, discontinue use and allow the unit to cool before 
operating.
Never drop or insert any object into an opening.
Do not operate where aerosol (spray) product is being used or where 
oxygen is being administered.

OPERATING INSTRUCTIONS

• Plug the unit into the wall socket and switch on the wall socket.
• Switch on the unit by using the switch on the remote
• To switch on the massage function, move the MASSAGE button 

to “HI” or “LO”, as indicated on the remote.
• To switch off the massage function, move the MASSAGE button 

to the “OFF” position.
• To switch on the heat function, move the HEAT button to “HI or 

LO”, as indicated on the remote. 
• To switch off the heat function, move the HEAT button to the 

“OFF” position.
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MAINTENANCE AND CLEANING

• This unit is maintenance free.  
• If a fault does occur, ensure that the mains power adapter is 

properly connected.
• If the unit becomes faulty, do not try to repair it yourself.
• This appliance is for household use only and is not user-service-

able
• Always remember to unplug the unit from the electrical outlet 

when not in use and before cleaning.
• Do not use bleach or other abrasive substance or solvents to 

clean your foot warmer as it can be damaging to the finish.
• The electric foot warmer should be kept clean, because it may 

not be washed or dry-cleaned.
• Before cleaning the foot warmer, always disconnect the plug 

from the mains and allow it to cool down.
• The foot warmer can be cleaned with a dry, soft brush.
• Small marks can be removed with a cloth or a slightly damp spon-

ge, using a mild liquid cleaner.
• The foot warmer may not become wet, if it becomes damp it 

must be air dried.
• Store the foot warmer in a dry place and do not place any objects 

on top of it.

CLEANING THE FLEECE LINER

• Before cleaning the foot warmer, the liner must be taken out.
• The liner can be cleaned with a damp cloth or according to the 

care instructions on the labels.
• Use solvent-free cleaners only.
• Only use the foot warmer again, once the liner is completely dry.
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TECHNICAL DATA

Adapter:
AC 100-240V~50/60Hz 0.5A
DC 12V, 1.5A, 18W
Protection class: II 

ORO-FEET WARM

• Size:30x30x24cm
• Voltage: 100-240V  Power:18W
• Two motors vibration
• High/low masage intensities
• Instantly smoothing heat
• Liner is removable and washable

 Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with 
other household wastes throughout the EU. To prevent possible 
harm to the environment or human health from uncontrolled waste 
disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources. To return your used device, please use the return 
and collection systems.
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