
 
JC-264 Relaxační lázeň pro nohy 
Děkujeme, ţe jste si zakoupili výrobek JC-264 Relaxační lázeň pro nohy. Tento produkt byl vyvinut 

pro zdraví a péči o vaše chodidla a ruce. Masáţ nohou stimuluje cirkulaci krve, dodává unaveným 

chodidlům a nohám příjemný a trvající pocit úlevy a relaxace. Díky funkci „heat“ se voda během 

masáţe pomaleji ochlazuje a tím je pouţívání ještě pohodlnější a příjemnější. Se dvěma sety, které se 

nacházejí v balení, můţete pečovat jak o své ruce, tak i o nohy. Pro správné pouţití zařízení si prosím 

pečlivě přečtěte následující návod, který uschovejte pro případné pozdější pouţití. 

SOUČÁSTI VODNÍ MASÁŢE NOHOU 

1. Nástavec proti úniku vody 

2. Infračervené světlo 

3. Spínač funkcí 

4. Doplněk k lokální 

masáţi 

5. Tělo produktu 

DŮLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ 

Před zapojením zařízení se ujistěte, ţe síťové napětí odpovídá hodnotě uvedené na štítku přístroje. Před 

pouţitím se ujistěte, ţe je zařízení neporušené a nemá ţádné viditelné poškození. Vţdy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, jestliţe vodní masáţ 

nepouţíváte, předtím neţ naplníte nádrţku vodou nebo kdyţ vodu vylíváte, předtím neţ začnete zařízení čistit nebo měnit některé jeho součástky 

a vţdy, kdyţ se vyskytnou potíţe s jeho provozem. Přestaňte zařízení pouţívat v případě, jestliţe z nádrţky prosakuje voda. 

Před vytaţením zástrčky vţdy vypněte vypínač. Vţdy tahejte přímo za zástrčku, nikdy za kabel. Nikdy neumisťujte vodní masáţ na místa, ze 

kterých by mohla lehce spadnout do umyvadla nebo vany. Nikdy zařízení nenořte do vody ani jiných tekutin.      

Nikdy zařízení nepouţívejte během koupání, ani sprchování. Jestliţe zařízení spadne do vody, NIKDY SE HO NEPOKOUŠEJTE 

VYTÁHNOUT! Nikdy zařízení neumisťujte pod deku nebo polštář, protoţe by mohlo dojít k přehřátí, které by mohlo způsobit poţár a/nebo 

elektrický šok. Jestliţe je zařízení pouţíváno postiţenými osobami, měla by být jejich činnost pozorně sledována. 

Produkt by nikdy neměl být pouţíván dětmi. Pouţívejte toto zařízení pouze pro takové účely a s takovými součástkami, které jsou popsány 

v tomto manuálu. Toto zařízení je určeno pouze k domácímu pouţití a ne k obchodním účelům nebo v lékařské oblasti. 

Nepouţívejte vodní lázeň, jestliţe je napájecí kabel nebo zásuvka poškozená, jestliţe zjistíte poruchu funkce nebo jestliţe Vám zařízení spadlo 

do vody. V případě pochyb se obraťte na autorizovaný zákaznický servis. Vţdy zařízení skladujte daleko od zdroje tepla, slunečního záření, 

vlhkosti, ostrých předmětů apod. Napájecí kabel mějte vţdy v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. 

Nestrkejte do štěrbin výrobku ţádné předměty. Nikdy neblokujte vývody vzduchu. Nikdy zařízení v provozu nenechávejte bez dozoru. Nikdy 

tento výrobek nepouţívejte současně s aerosolovou terapií nebo současně s jiným zařízením, které do místnosti vypouští kyslík. Vodní lázeň je 

moţné pouţívat pouze a výhradně vsedě. Nikdy si na zařízení nestoupejte. Nikdy zařízení nepouţívejte ve spánku nebo v případě únavy. Nikdy 

zařízení nepřipojujte ani neodpojujte od sítě elektrického napětí ve chvíli, kdy máte nohy ještě ve vodě. Pokaţdé, kdyţ obsluhujete vypínač 

zařízení nebo připojujete či vytahujete zástrčku, ujistěte se, ţe máte úplně suché ruce. Abyste předešli nehodám a zraněním, nikdy nenechávejte 

zařízení bez dozoru v přítomnosti dětí. Z tohoto důvodu doporučujeme umístit a skladovat zařízení mimo dosah dětí. 

Vţdy vytáhněte zástrčku, neţ do vodní masáţe nohou nalijete vodu. Vţdy nalívejte pouze vodu, vyhýbejte se všem druhům rozpouštědel, olejů, 

koupelových solí nebo jiných látek, neboť mohou zasahovat do funkčnosti výrobku (můţe dojít k ucpání vývodů). Relaxační lázeň je vybavena 

bezpečnostním systémem s DVOJITOU IZOLACÍ. Proto není třeba zemnícího zařízení. Oprava tohoto druhu výrobku smí být prováděna 

výhradně odborným personálem a jednotlivé součásti smí být nahrazeny pouze originály. 

ZVLÁŠTNÍ INSTRUKCE K POUŢÍVÁNÍ VODNÍ MASÁŢE NOHOU: Jestliţe máte pochybnosti ohledně Vašeho zdraví, vţdy se před 

pouţitím zařízení poraďte se svým lékařem. S lékařem se před pouţitím také poraďte vţdy v těchto případech: V případě těhotenství, jestliţe 

trpíte na diabetes a/nebo problémy s krevním oběhem nebo jestliţe máte kardiostimulátor.  

NEPOUŢÍVEJTE PRODUKT V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: V případě zanícených, nateklých nohou nebo v případě vyráţek na kůţi. 

Jestliţe jste citliví na teplo. Jestliţe trpíte na křečové ţíly; při otevřených zraněních na nohou nebo chodidlech. Jestliţe máte plísňovou infekci, 

otoky, zlomeniny nebo trvalé bolesti. V případě nejasností se obraťte na svého lékaře, předtím neţ zařízení pouţijete. Vodní masáţ nohou by 

měla být příjemná. Jestliţe při ní pociťujete bolesti nebo nepříjemné pocity, přerušte její pouţívání a konzultujte se svým lékařem. 

POUŢITÍ RELAXAČNÍ MASÁŢE NOHOU: Postavte zařízení na rovnou a stabilní plochu, tak aby se nepřevrhlo. Ujistěte se předtím, neţ do 

nádrţky nalijete vodu, ţe výrobek není zapojen do elektrické sítě. Naplňte nádrţku teplou vodou, dávejte přitom pozor, ať nepřekročíte 

maximální hranici, která je na zařízení vyznačená (MAX).  

DŮLEŢITÉ: Toto zařízení bylo vyvinuto, aby zpomalilo ochlazování vody, nikoliv aby vodu ohřívalo, a proto musí být nádrţka naplněna jiţ 

ohřátou vodou. Předtím, neţ zapojíte zařízení do elektrické sítě, ujistěte se, ţe je vypínač v poloze OFF. Zastrčte zástrčku do zásuvky a pohodlně 

se posaďte. Předtím, neţ ponoříte nohy do vody, zkontrolujte rukou teplotu vody, nastavte odpovídajícím spínačem poţadovanou funkci, 

posaďte se a ponořte nohy do vodní masáţe. Nikdy zařízení nepouţívejte ve stoje. POZOR: NIKDY NEZAPOJUJTE ZÁSTRČKU DO 

ZÁSUVKY, JESTLIŢE MÁTE NOHY PONOŘENÉ V LÁZNI. 

Funkční spínače: OFF: Zařízení je vypnuté 

1 – Vibrace & infračervené záření: vibrační masáţ, zapnutí infračerveného světla 

2 – Bublinky + zachování teploty: bublinková masáţ a konstantní udrţování teploty vody 

3 – Vibrace + bublinky + udrţení teploty + infračervené světlo: vibrační masáţ kombinovaná s bublinkovou masáţí, zapnutí infračerveného 

světla a konstantní udrţování teploty vody 

Pro plné vyuţití všech výhod masáţe, suňte nohy tam a zpět přes celou reflexní zónu. Masáţ reflexních zón chodidel je jednou 

z nejoblíbenějších masáţních technik, která má účinky na celý organizmus.    

MAGNETICKÉ POLE A INFRAČERVENÉ SVĚTLO: Terapie magnetickým polem: Uţ odedávna jsou známé pozitivní účinky magnetického 

pole na celý lidský organizmus, které zvyšují příjem energie buněk. Zařízení je vybaveno magnetem integrovaným do nádrţky a 2 

infračervenými světly, které podporují prokrvení a povzbuzují reflexní zóny chodidel. Infračervená funkce musí být při pouţití příjemná, jestliţe 

je Vašim chodidlům nepříjemná nebo příliš horká, přerušte pouţívání přístroje a vyhledejte lékaře. Tato funkce nesmí být pouţívána déle jak 20 

minut. Jestliţe máte koţní vyráţku, zánět, zranění, poruchu krevního oběhu a/nebo otok, nejprve se poraďte se svým lékařem, předtím neţ 

poloţíte nohy na infračervenou plošinku. 

UPOZORNĚNÍ: Funkce „zachování teploty“ zpomaluje ochlazování vody v nádrţce, voda není ohřívána, proto by měla být do nádrţky nalita 

voda jiţ Vámi poţadované teploty. 

DŮLEŢITÉ: Nepouţívejte vodní masáţ déle neţ 20 minut, abyste předešli případnému přehřátí, které by mohlo zkrátit ţivotnost přístroje. 

Jestliţe potřebujete pouţívat zařízení déle neţ 20 minut, vypněte jej a před opětovným pouţitím nechte přístroj vychladnout. 

POZOR: Neţ zařízení zapojíte do zásuvky nebo ze zásuvky vypojíte, musíte se ujistit, ţe je vypínač v poloze OFF.  

ÚDRŢBA VODNÍ MASÁŢE NOHOU 

Před čištěním zařízení vţdy dejte vypínač do pozice OFF a vţdy vytáhněte zástrčku. Vyprázdněte nádrţku, a přitom dávejte pozor, aby vypínač 

nepřišel do styku s vodou. Vyčistěte zařízení měkkým a lehce navlhčeným hadříkem a nikdy nepouţívejte ţádný čisticí prostředek. Nikdy 



 
zařízení nenořte do vody ani jiné tekutiny. Nikdy nepouţívejte chemické čisticí prostředky. Zařízení musí být skladováno úplně suché a 

vychladlé, na studeném a suchém místě, daleko od zdrojů tepla, slunečního záření, vlhkosti, ostrých předmětů apod. Kabel nikdy neomotávejte 

kolem přístroje a nikdy ho nepouţívejte k zavěšení přístroje.Toto zařízení obsahuje zahřívací sloţky, proto musí osoby se zvýšenou citlivostí na 

teplo při jeho pouţívání dávat větší pozor. Při poţívání tohoto zařízení v koupelně musí být přístroj po pouţití odpojen z elektrické sítě, protoţe 

blízkost vody představuje nebezpečí i pro vypnutý přístroj. 

SOUČÁSTI SETU K MANIKÚŘE 

1 – jednotka manikůry 

2 – ON/OFF spínač 

3 – přihrádka na baterie 

4 – trojúhelníkový nástavec k pilování nehtů 

5 – kulatý diamantový brousící nástavec 

6 – ostrý diamantový brousící nástavec  

7 – velký válcovitý pískový brousící nástavec 

8 - malý válcovitý pískový brousící nástavec 

9 – leštící nástavec  

 

JAK POŢÍVAT SET K MANIKÚŘE: Vloţte baterie na místo k tomu určené, které se nachází na zadní straně zařízení, a dávejte přitom pozor na 

vyznačenou polaritu. Jestliţe nechcete zařízení pouţívat delší dobu, doporučujeme baterie vyndat, protoţe případný výtok tekutiny z baterií by 

mohl ovlivnit korektní funkčnost zařízení. Set k manikúře/pedikúře je tím připraven k provozu. Podle potřeby připojte poţadovaný nástavec do 

odpovídajícího otvoru na špičce zařízení. K zapnutí a vypnutí posuňte vypínač buď nahoru, nebo dolů. 

ČIŠTĚNÍ SETU K MANIKÚŘE: Před čištěním zařízení se ujistěte, ţe je baterie vyndaná. Nikdy nenořte centrální jednotku do vody nebo jiných 

tekutin. Čistěte centrální jednotku a kufřík měkkým a ve vodě navlhčeným hadříkem. Nikdy nepouţívejte jiné tekutiny nebo práškové čističe. 

Vţdy pečlivě osušte. Pro čištění příslušenství: pouţijte měkký kartáč k odstranění moţných zbytků kůţe a nehtů. Nástavce mohou být vyčištěny 

měkkým kartáčem namočeným v alkoholu (kartáč není součástí výrobku). 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ K POUŢITÍ ODSTRAŇOVAČE ZROHOVATĚLÉ KŮŢE: Pouţívejte výhradně originální díly a příslušenství. 

Nikdy zařízení nepouţívejte, jestliţe jste zraněni nebo máte koţní vyráţku. Jestliţe se vyskytnou záněty kůţe, bolesti nebo jiné nepříjemné 

pocity, okamţitě přerušte pouţívání přístroje. Pro zabránění zánětům, které můţe způsobit přílišný tlak zařízením na kůţi, a také příliš velké 

exfoliaci (peeling), je tento přístroj vybaven samovypínacím zařízením, které se spustí při příliš vysokém tlaku. 

JAK POUŢÍVAT ODSTRAŇOVAČ ZROHOVATĚLÉ KŮŢE: Malý a praktický odstraňovač umoţňuje perfektní pedikúru a v několika málo 

minutách odstraní zrohovatělou kůţi a mozoly, takţe budete moci bez bolesti a nepohodlí pouţít jakékoli boty. Pouţití je jednoduché: Nasaďte 

zvolený nástavec a zapněte spínač. Točící se nástavec odstraní zrohovatělé části a zanechá měkkou a jemnou kůţi. Pro změkčení kůţe před 

pouţitím ponořte nohy do vody. Vloţte baterie do k tomu určené přihrádky a přitom dbejte na vyznačenou polaritu. Jestliţe nechcete zařízení po 

delší dobu pouţívat, doporučujeme baterie vyndat, protoţe případný výtok tekutiny z baterií by mohl narušit korektní funkčnost zařízení. 

Nasaďte zvolený nástavec. Zařízení je vybaveno 4 vyměnitelnými nástavci, které se pouţívají podle potřeby a stavu kůţe, kterou chcete 

odstranit. Pro nasazení nástavce zatlačte dolů, pro vyndání nástavce zatáhněte nahoru. Důleţité: Při napojování nebo odpojování nástavců musí 

být zařízení vţdy vypnuté. Pro zapnutí přístroje posuňte spínač nahoru a zvolte potřebnou rychlost (low-high). Pro vypnutí posuňte spínač do 

pozice OFF. 

ČIŠTĚNÍ ODSTRAŇOVAČE ZROHOVATĚLÉ KŮŢE: Před čištěním se ujistěte, ţe je baterie vyndaná. Centrální jednotku nikdy nenořte do 

vody nebo jiných tekutin. Čistěte centrální jednotku měkkým a ve vodě navlhčeným hadříkem. Nikdy nepouţívejte jiné tekutiny nebo práškové 

čističe a vţdy zařízení pečlivě osušte. Pro čištění příslušenství: pouţijte měkký kartáč k odstranění případných zbytků kůţe (kartáč není součástí 

výrobku).  

ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ PRO POUŢÍVÁNÍ SETU K MANIKÚŘE A PEDIKÚŘE: Nikdy nepouţívejte zařízení déle jak 20 minut, aby 

nedošlo k přehřátí, které by mohlo zkrátit ţivotnost přístroje. Jestliţe potřebujete pouţívat zařízení déle neţ 20 minut, vypněte ho na 15 minut a 

před opětovným zapnutím ho nechte vychladnout. Aby se zabránilo případným infekcím, doporučujeme individuální pouţívání příslušenství 

manikúrního setu. Jestliţe je zařízení pouţíváno více osobami, měly by být nástavce vyměňovány. Zabraňte tomu, aby zařízení přišlo do styku 

s agresivními čisticími prostředky, chemickými látkami apod. Nikdy zařízení nepouţívejte ve spánku nebo v případě únavy. Nepouţívejte 

přístroj, jestliţe máte zranění nebo vyráţku na kůţi na rukou nebo nohou. Jestliţe trpíte cukrovkou nebo potíţemi s krevním oběhem, před 

pouţitím tohoto zařízení se poraďte se svým lékařem. Toto upozornění je důleţité pro osoby, které trpí cukrovkou. 

DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení nesmí být pouţíváno osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi nebo lidmi bez příslušných zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem resp. pokyny osoby, která nese 

odpovědnost za jejich bezpečí. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. V případě poškození musí být napájecí kabel 

nahrazen výrobcem, technickou zákaznickou sluţbou výrobce nebo odbornou silou, aby se zabránilo případnému nebezpečí. Části balení 

(plastové sáčky, karton, polystyren atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, protoţe pro ně představují velké nebezpečí.  

TECHNICKÁ DATA: 

Vodní masáţ nohou JC-264 – napájení 220-240V ~ 50Hz 90W 

Set k manikúře/pedikúře JC264010 – napájení 1x1,5V AA baterie (není součást výrobku) 

Odstraňovač zrohovatělé kůţe JC-264020 – napájení 2x1,5V AA baterie (není součást výrobku)  

Hmotnost: 3 kg 

  Nepouţívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob s vodou. 

 Třída II. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem. 

  Tento výrobek je vyroben v souladu se všemi platnými evropskými směrnicemi. 

Správná likvidace tohoto produktu (Likvidace elektrických a elektronických zařízení) 

Tento výrobek byl uveden na trh po 13. 8. 2005. Nevyhazujte tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu. Produkt 

neobsahuje ţádné nebezpečné látky. Při likvidaci pouţitých baterií se řiďte pokyny pro likvidaci přístroje.  

Poznámka: Všechny údaje jsou zaloţeny dle dostupných informací v době tisku návodu a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Na 

tento výrobek se vztahuje prodloužená záruka 30 měsíců od data nákupu. Záruku uplatňujte u prodejce s platným prodejním dokladem. 

Vyrobeno v P.R.C. Distribuováno pod značkou Joycare, registrovanou firmou JOYCARE S.p.A., Via Caduti del Lavoro, 40, 60131, Ancona 

(Itálie). Kontakt pro ČR: joycare@e-joycare.cz 


