
Beurer FB 50 - Kúpeľ nôh           Slovensky 

Návod na použitie 
 
Vážení zákazníci, 
ďakujeme Vám, že ste si vybrali naše výrobky. Naše meno je synonymom pre vysoko kvalitné, dôkladne vyskúšané výrobky na 
použitie v oblastiach určovaní energetickej spotreby, telesnej teploty, srdcového tepu, pre jemnú manuálnu terapiu, masáže a 
vzduchovú terapiu. Prečítajte si, prosím, starostlivo tento návod a uschovajte ho pre neskoršie použitie, dbajte na to, aby bol 
dostupný pre ostatných užívateľov a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. S pozdravom, Váš tím spoločnosti Beurer 
 
1. Zoznámenie 
Blahodarne pre vaše nohy 

Nohy hrajú v našom živote nosnú úlohu - spočíva na nich celá váha nášho tela. Preto vaše nohy potrebujú starostlivosť. K tomu 
máte niekoľko rozličných možností: 
• Terapia magnetickým poľom: Oddávna sú známe pozitívne účinky magnetických polí na ľudské telo. Využívajú sa v rámci terapie 
magnetickým poľom k zvýšeniu zásobenie buniek energiou. 
• Vane na nohy podľa Kneippa: Studené a teplé striedavé kúpele sú základom liečebné filozofie Sebastiana Kneippa. 
• Masáž reflexných zón na nohách: Masáž reflexných zón na nohách je veľmi obľúbenou masážne technikou, pri ktorej má byť 
ovplyvňované celé telo pôsobením na chodidlá. 
• Perličkový kúpeľ na nohy: Jednoduchou a obľúbenú aplikácií pre starostlivosť o nohy doma je perličkový kúpeľ na nohy! Pomocou 
perličkové kúpele na nohy môžete sami aktívne, a tak často, ako chcete, urobiť niečo dobré pre svoje nohy! Táto perličkový kúpeľ 
na nohy je bohato vybavená: 
• 6 magnetov integrovaných vo vani na nohy, 
• Vložka pre podporu masáže, 
• 3 vymeniteľné nástavce pre starostlivosť o nohy: 
- Masážny nadstavec, 
- Kefa, 
- Odstraňovač zrohovatenej kože, 
• 3 funkčné stupne: vibračná masáž, vírivá masáž a ohrev vody, 
• Časovač. 
Uvoľnite seba a svoje nohy používaním tejto vane na nohy. Môže rozvíjať tieto blahodarne účinky: 
• stimulácia prekrvenie, 
• podpora regenerácie buniek, 
• revitalizácia a regenerácia nôh, 
• uvoľnenie napätých svalov 
Upozornenie 
Teplé kúpele na nohy s arnikou, rozmarínom alebo s extraktmi z morskej soli rozhýbu krvný obeh. Vlažné kúpele na nohy s 
levanduľou alebo tymianom sú blahodarné pre unavené nohy. 
 
2. Použitie k určenému účelu 

Tento prístroj je určený výhradne k starostlivosti o nohy. 
Varovanie Kúpeľ nôh nepoužívajte: 
• pri patologických zmenách alebo poranenia v oblasti nôh (napr. otvorené rany, bradavice, mykóza), 
• u detí, 
• u zvierat, 
• dlhšie ako 60 minút (nebezpečenstvo prehriatia) na nechajte ju pred opätovným použitím najmenej 15 minút vychladnúť. 
 
Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností a / alebo znalostí, ibaže by boli pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo od nej 
dostanú pokyny, ako majú prístroj používať. Nikdy nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa 
nehrali so zariadením. 
Pred použitím kúpeľa nôh sa informujte svojho lekára, najmä 
• ak si nie ste istí, či je pre Vás kúpeľ nôh vhodná, 
• ak ste ťažko chorí alebo ste absolvovali operáciu nôh, 
• pri cukrovke, trombóze, 
• pri ochorení nôh, resp. chodidiel (napr. kŕčové žily, zápaly žíl), 
• pri bolestiach nejasné príčiny. 
Prístroj je určený len na účel, ktorý je popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca nemôže ručiť za škody vzniknuté neodborným 
alebo nevhodným používaním. Tento prístroj je určený len na súkromné používanie, nie pre komerčné využitie a používanie v 
lekárskych zariadeniach. 
 
3. Bezpečnostné pokyny 

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie! Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže spôsobiť škody na majetku alebo zdravia 
osôb. Tento návod na použitie uschovajte a sprístupnite ho aj ostatným užívateľom. Pri odovzdaní prístroja ďalšej osobe jej 
odovzdajte aj tento návod. 
Upozornenie 

• Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusenia. 
• Pred použitím sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nemajú žiadne viditeľné poškodenia. Pri pochybnostiach ho nepoužívajte a 
obráťte sa na Vášho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu. 
• Ak sa počas používania vyskytne porucha, prístroj okamžite odpojte a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Prístroj sami neopravu jte, 
poraďte sa s Beurer zákazníckym servisom. Neodbornými opravami môžu pre užívateľa vznikať závažná nebezpečenstvo. 
• Používajte len priloženú sieťovú zástrčku. 
• Neťahajte za kábel, nekrúťte ním a neprehýbajte ho. Nezapichujte žiadne špendlíky alebo ostré  predmety. 
• Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol pokladaný alebo ťahaný cez ostré alebo špicaté predmety. 
• Zástrčku zapojte do zásuvky chránené proti vlhkosti a striekajúcej vode. 
• Deti musia byť pri používaní prístroja pod dozorom. 
• Pre naplnenie vane na nohy ju nikdy nesmiete stavať do sprchovej vaničky, kúpacie vane alebo umývadla. 
• Za žiadnych okolností neotvárajte kryt. 



• Ak prístroj spadol alebo došlo k inému poškodeniu, nesmie byť ďalej používaný. 
• Opravy elektrických prístrojov smie vykonávať len kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou môžu pre užívateľa 
vzniknúť značné nebezpečenstvo. V prípade opráv sa obráťte na zákaznícky servis alebo autorizovaného predajcu. 
• Ak zo zariadenia uniká voda, nemalo by byť naďalej používané. 
Zásah elektrickým prúdom 

VAROVANIE 
Ako každý elektrický prístroj, aj túto kúpeľ nôh používajte opatrne a uvážlivo, aby bolo zabránené nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom. 
Prístroj preto: 
• pripájajte iba k napätiu, ktoré je uvedené na prístroji, 
• nepoužívajte, ak sú na prístroji alebo príslušenstvo viditeľné poškodenia, 
• nepoužívajte pri búrke. 
V prípade poruchy alebo poruchy prevádzky prístroj okamžite vypnite a odpojte od napätia. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky 
neťahajte za kábel ani za prístroj. Prístroj nikdy nedržte ani nenoste za sieťový kábel. Udržujte odstup medzi káblami a teplým 
povrchom. Vaňu na nohy nikdy nesmiete pripájať do siete, keď už máte nohy vo vode. Pri poškodení prístroja môže toto viesť k 
životu nebezpečné elektrické rane. Zaistite, aby zástrčka a kábel neprišli do styku s vodou alebo inými kvapalinami. 
Prístroj preto: 
• používajte len v suchých vnútorných priestoroch (napr. nikdy vo vani, saune), 
• používajte iba suchými rukami. 
Prístroj nikdy neponárajte do vody. Za žiadnych okolností nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Ihneď vytiahnite sieťovú 
zástrčku.  
Nebezpečenstvo požiaru 

VAROVANIE 
Pri neodbornom používaní, resp. používanie v rozpore s týmto návodom na použitie, hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo 
vzniku požiaru! 
Preto prístroj: 
• neponechávajte zapnutý bez dozoru, najmä ak sú v blízkosti deti, 
• nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom, ... 
• nepoužívajte v blízkosti benzínu alebo iných ľahko zápalných látok. 
Zaobchádzanie s prístrojom 

POZOR 
• Po každom použití a pred každým čistením musí byť prístroj vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky. 
• Chráňte prístroj pred vysokými teplotami. 
• Nestúpajte si dovnútra do vane na nohy. 
• Prístroj nesmie byť pri napĺňaní pripojený do siete. 
• Prístroj stále vypínajte a vyťahujte sieťovú zástrčku predtým, než s ním budete pohybovať alebo ho čistiť. 
 
4. Popis prístroja 

 1 Ochrana proti striekajúcej vode 
2 LED displej 
3 Infračervené svetlo 
4 Vymeniteľné nástavce pre pedikúru 
a masážny nástavec 
b kefa 
c odstraňovač zrohovatenej kože 
5 Vírivá lišta 
6 Značka maximálneho množstva vody 
7 Masážne kolieska 
8 Masážne vložka 
9 Gumové pätky (spodná strana prístroja) 
10 Navíjanie kábla (spodná strana prístroja) 
11 úzka strana 

 Displej 

1 Tlačidlo 
2 Tlačidlo masáž 
3 Tlačidlo bublinky 
4 Tlačidlo časovač 
5 Tlačidlo teplota 
6 LC displej 

 
5. Obsluha 
Uvedenie do prevádzky 

• Odstráňte obal. 
• Skontrolujte, či nie je prístroj, sieťová zástrčka alebo kábel poškodený. 
• Pred zapojením naplňte kúpeľ nôh teplou vodou maximálne po značku maximálneho množstva vody (cca 5 - 6 cm vysoko). 
• Teraz pripojte prístroj k sieti. 
• Kábel položte tak, aby cez neho nikto nemohol zakopnúť. 
V pohodlnom sede umiestnite nohy s ľahkým tlakom na vložku pre podporu masáže. Nestúpajte si však dovnútra do vane na nohy. 
Skĺznutiu prístroja zabraňujú gumené nožičky na spodnej strane prístroja. 
Teraz zapnite prístroj stlačením tlačidla a nastavte požadovanú funkciu: 
Vibračná masáž Pre zapnutie vibračnej masáže tlačte tlačidlo masáž (2). Kúpeľ nôh začne vibrovať. dotýkajte sa chodidlami 
masážnych výčnelkov a zvyšujte alebo znižujte tlak, aby ste docielili požadovaného masážneho efektu. Vírivá masáž Pre aktiváciu 
prívodu vzduchu vo vírivej lište za účelom príjemné vírivej masáže stlačte tlačidlo bublinky. časovač. Pomocou funkcie časovača 
môžete nastaviť požadovaný čas (20 - 60 minút). Tlačte opakovane tlačidlo časovač (4) pre zvýšenie času vždy o 10 minút. Z 
výroby je časovač nastavený na 20 minút. Po vypršaní nastavenej doby sa kúpeľ nôh automaticky vypne. Maximálna doba je 60 
minút. Pred opätovným uvedením do prevádzky nechajte prístroj najprv 15 minút vychladnúť. 
 
 



 
Teplota 

Na displeji sa zobrazuje aktuálna teplota vody. Pre zmenu teploty stláčajte tlačidlo teplota (5) tak dlho, kým sa nenastaví 
požadovaný ohrev vody (35, 38, 42, 45, 48 ° C). Najpríjemnejšie teplota je v rozsahu 35 - 42 ° C, maximálna teplota činí 48 ° C. Z 
výroby je teplota nastavená na 35 ° C. Magnetické pole a infračervené žiarenie Kúpeľ nôh je vybavená 6 magnetmi a 8 
infračervenými svetlami, ktoré sú integrované vo vaničke a povzbudzujú prekrvenie a stimulujú reflexné zóny. 
Masážne kolieska 

Výrazného masážneho efektu docielite pohybom nôh vpred a vzad po 6 masážnych kolieskach integrovaných vo vložke. Masážne 
kolieska možno voliteľne tiež vybrať pevným vytiahnutím koliesok hore. 
Vymeniteľné nadstavce 

Požadovaný nástavec nasaďte príslušné zariadenia uprostred. Pre aktiváciu otočného motora zľahka stlačte nástavec nôh smerom 
dole. Nástavec s kefou možno použiť ku stimulácii reflexných zón v chodidle. Masážny nástavec zabezpečuje príjemnú masáž nôh 
a podporuje prekrvenie. Odstraňovač zrohovatenej kože slúži k odstránené odumretých kožných buniek a tvrdej kože. Otočný 
motor je vybavený ochranou proti prehriatiu a prekročenie maximálnej nosnosti. Pri prekročení nosnosti alebo prehriatia sa motor 
zastaví. Po vychladnutí motora je možné otočnú funkciu opäť použiť 
Upozornenie 
• Masážou určitého bodu na chodidle možno ovplyvniť funkciu rôznych telesných orgánov. Odporúčame však, aby ste sa pred 
bodovou reflexnou masážou informovali v literatúre alebo u lekára, aby ste dosiahli požadovaného efektu. 
• Kúpeľ nôh sa dá použiť aj bez vody. Po použití vylejte vodu úzku stranou (11) kúpele nôh. Zabráňte kontaktu vody s displejom. 
 
6. Starostlivosť a skladovanie 

Po použití prístroj opláchnite vodou z vodovodu. 
Perličkovú masážny kúpeľ na nohy môžete vymyť slabým čistiacim prostriedkom pre domácnosť. 
Pre vysušenie vzduchových vedenie zapnite po čistení stupeň perlenie bez vody na cca 1 minútu. 
Upozornenie 
• Dbajte na to, aby do vnútra prístroja nevnikla voda! 
• Kúpeľ nôh skladujte v originálnom obale na suchom mieste. 
• Nenechávajte prístroj po dlhšiu dobu voľne odkrytý. 
 
7. Technické údaje 

Pripojenie k sieti 220-240 V ~ 50 Hz 360-400 W 
 
8. Likvidácia 

Pri likvidácii materiálov dodržujte miestne predpisy. Likvidáciu prístroja vykonávajte v súlade s nariadením o elektrických a 
elektronických starých prístrojoch 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte 
na príslušný komunálny úrad, kompetentný vo veci likvidácie odpadov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:   
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK: 

BORGY CZ, a.s. 
Reklamace / servis 
Hluchov 1353 
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Česká republika 
Tel.: +420 326 320 662 
E-mail: reklamace@borgy.cz 
www.borgy.cz 
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