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návod k použití 

Vanička na nohy s bublinami, válečky, udržováním tepla a pemzou 

typ: MGFS-17A 

 

Úvod 
Děkujeme, že jste si koupili vaničku firmy Naipo. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se 

k němu v případě potřeby mohli vrátit. 

Balení obsahuje 
1 x vanička 

1 x návod k použití 

Technické údaje 
Typ vanička NAIPO 

Hmotnost přístroje ≈1,3 kg 

Rozměry 28 x 34 x 14 cm 

Materiál PP 

Napájení 220-240 V 50 Hz střídavý proud 

Spotřeba energie 120 W 

Maximální teplota 35 °C ~ 48 °C 

Minimální kapacita vody 2,5 l 

Maximální kapacita vody 4,0 l 

Hloubka vaničky 12 cm 

UPOZORNĚNÍ 
Riziko požáru a úrazu elektrickým proudem snížíte, nebudete-li otvírat kryt výrobku. Uvnitř nejsou žádné součástky, které by si 

mohl opravit sám uživatel. 

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. 

Důležité bezpečnostní pokyny 
Veškerá bezpečnostní opatření a pokyny k ovládání přístroje je nezbytné si před manipulací s přístrojem přečíst, dodržovat a 

řídit se jimi. 

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE 

Zkontrolujte, zda napětí zdroje střídavého proudu odpovídá údajům na štítku přístroje. 



Varování 
Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob: 

1. Tato vanička nesmí být nikdy bez dozoru, je-li připojené k elektrické síti. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. 

Stejně tak jej odpojte, pokud nasazujete nebo z něj odstraňujete některé součásti. 

2. Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Přístroj pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz 

elektrickým proudem a zranit osoby. 

3. Je-li přístroj používán dětmi nebo zdravotně postiženými osobami, je nezbytný dohled dospělé osoby. 

4. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. Nepoužívejte žádné adaptéry. Nepoužívejte 

žádné doplňky, které nejsou výslovně doporučeny firmou NAIPO. 

5. Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo 

se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. 

6. Nepřemisťujte a nepřenášejte vaničku za přívodní kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť. 

7. Kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkými povrchy. 

8. Nikdy nepracujte s přístrojem, má-li blokované přístupy vzduchu. Přístupy vzduchu musí zůstat volné bez látek, vlasů 

apod. 

9. Do otvorů přístroje nevkládejte a nepouštějte žádné předměty. 

10. Nepoužívejte venku. 

11. Nepoužívejte v místech, kde byly rozprášeny aerosoly (spreje) nebo kam je dodáván kyslík. 

12. Při odpojování přístroje otočte hlavním ovladačem do polohy 0, pak vysuňte zástrčku z nástěnné zásuvky. 

13. S horkou vodou a horkým povrchem zacházejte opatrně. Horká voda může způsobit vážné popáleniny. Nepoužívejte 

nad citlivými částmi pokožky nebo nad místy se špatným krevním oběhem. Použití horkých věcí dětmi nebo zdravotně 

postiženými osobami bez dozoru může být nebezpečné. 

14. Tuto vaničku připojujte pouze do elektrické zásuvky s uzemněním. 

15. Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 

rozumovými schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a 

nedostanou pokyny, jak přístroj používat, od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. 

16. Děti musí mít dohled, aby si s touto vaničkou nehrály. 

17. Před použitím této vaničky by se měly poradit s lékařem osoby těhotné, ty, které nedávno porodily, které mají potíže se 

srdcem, nosí kardiostimulátor, trpí diabetem nebo jsou smyslově postižené, mají zánět žil nebo trombózu, potíže s klouby, 

zánět nebo zranění, slabé kosti, osteoporózu, vysokou horečku, potíže s páteří, které jsou vystaveny většímu riziku vzniku 

krevních sraženin, mají kloubní náhrady nebo jiné implantáty, které jsou léčeny nebo fyzicky zraněny nebo které jsou 

v péči lékaře. 

18. Výrobek není určen ke stanovování vlastních diagnóz ani k vlastnímu léčení – to je vyhrazeno kvalifikovanému 

poskytovateli lékařských služeb. 

19. Tato vanička byla navržena jako domácí masážní přístroj, který zbavuje únavy a ulevuje od bolesti svalů. Přístroj nemá 

nahradit lékařskou péči. Pokud po použití přístroje onemocnění a jeho příznaky přetrvávají nebo se dokonce zhorší, 

neprodleně se poraďte se svým lékařem. 

20. Nepoužívejte vaničku, pokud se necítíte dobře. 

21. Pocítíte-li nepohodlí, okamžitě přestaňte přístroj používat. 

22. Během masáže neusněte. 

23. Nepoužívejte vaničku poté, co jste užili léky proti bolesti, sedativa nebo alkohol. 

24. Ve vaničce nestoupejte. Používejte jej výhradně v sedě. 

25. Vaničku umístěte na vodorovný, pevný povrch. 

26. Nerozebírejte žádnou součást vaničky. Při dotyku s vnitřními součástmi vaničky hrozí jejich poškození nebo úraz 

elektrickým proudem. 

27. Údržbu a opravy vaničky smí provádět pouze odborná opravna. Nesnažte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami. 

28. Neprovádějte nepřetržitou masáž stejného místa na těle po dobu delší než 5 minut. V opačném případě by nadměrná 

stimulace mohla mít opačný než žádoucí účinek. 

29. Nikdy nepoužívejte vaničku na místech s kožní vyrážkou, s otoky nebo záněty. 

30. Při přerušení dodávky elektrického proudu přepněte hlavní vypínač do polohy 0 a odpojte přístroj ze zásuvky, aby po 

obnově dodávky elektrického proudu nedošlo k nějakým škodám. 

Péče a údržba 
● Před čistěním vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a nechte vaničku vychladnout. 

● Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, benzen, petrolej, ani čisticí prostředky na sklo a nábytek. Čistěte pouze jemným 

a mírně vlhkým hadrem. 

● Pro čištění přístroje nepoužívejte kartáč. 



Části a ovládání přístroje 

 

Jak vaničku používat
Naplňte vaničku vodou.

1. Ujistěte se, že kabel napájení není zapojen do elektrické zásuvky a že je přístroj vypnutý.

2. Naplňte vaničku vodou po značku MAX. Vodní hladina by neměla nikdy klesnout pod značku MIN.

Poznámka: Nepřidávejte do vody sůl, olej, krystaly ani žádné jiné materiály. Jejich části by mohly ucpat otvory pro vytváření

bublin.

Důležité! Nikdy neprovozujte vaničku bez vody.

Ovládání vaničky
Vanička má čtyři válečky a zapuštěný masážní uzel a umožňuje styl masáže upravit dle vlastních potřeb.

1. Když máte vaničku naplněnou vodou, připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

2. Pomocí hlavního ovladače zvolte, které funkce chcete zapnout:

0 – vypnuto

1 – bubliny a udržování teploty

2 – udržování teploty

3 – bubliny

Funkce udržování teploty
Nastavíte-li hlavní ovladač do polohy 1 nebo 2, bude přístroj udržovat teplotu vody. Voda tak zůstává teplá po delší dobu

a umožňuje tak po delší čas uvolňovat stažené, bolavé svaly, aniž by bylo  potřeba doplňovat horkou vodu.

Poznámky:

● Funkci zahřívání lze používat pouze, je-li vanička naplněna vodou.

● Nejlepších výsledků dosáhnete, naplníte-li vaničku teplou vodou.

● Je-li voda příliš teplá, lze její teplotu regulovat vypnutím vyhřívání a jeho opětovným zapnutím, jakmile voda dosáhne

požadované teploty.

Masážní válečky
Masážní válečky umožňují stimulovat důležité masážní zóny a pomáhají zbavit problémů souvisejících se stresem.

Přejíždějte chodidly přes masážní válečky a využijte tento druh terapie.

Uvolňující bubliny
Při nastavení hlavního ovladače do polohy 1 nebo 3 přidáte k masáži uvolňující účinek bublin.

Pemza
Pomocí pemzy odstraňte z chodidel ztvrdlou a suchou kůži. Nejlepších výsledků dosáhnete, když předtím namočíte

nejméně na 5 minut nohy do vody. Poté vsedě, aniž byste se museli shýbat, stírejte chodidla o kameny kruhovými pohyby.

Vylívání vody z vaničky
1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od zdroje elektřiny.

2. Umístěte vaničku nad vanu nebo umyvadlo.

3. Vylijte vodu z vaničky. Ručníkem vaničku vysušte.

4. Přívodní kabel smotejte tak, aby nehrozilo jeho stržení.

kryt proti stříkání

značka maximálního naplnění

válečky (4)

hlavní ovladač

otvory pro bubliny (2)

značka minimálního naplnění



Řešení problémů 
Problém Možná příčina Řešení 

Zařízení nefunguje. 

Není elektřina. 

Zkontrolujte správné zasunutí zástrčky 

do zásuvky ve zdi. 

Zkontrolujte, zda je zásuvka funkční. 

Hlavní ovladač je v nesprávné poloze. 
Zkontrolujte, zda je hlavní ovladač 

v poloze 1, 2 nebo 3. 

Záruka a služby zákazníkům 
Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím 

webové stránky https://www.neoxgroup.cz/kontakty/ 

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu. 

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika 

Vyrobeno v Číně 

 


