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1. WPROWADZENIE 

 
Dziękujemy za zakup Pedicure Spa (FOOT CLASSIC), stworzonego z myślą o spełnieniu norm 

jakości obowiązujących w . 
 
Jeżeli pojawią się jakieś problemy, prosimy skontaktować się z naszym sprzedawcą lub 

bezpośrednio z Działem Obsługi Klienta , wysyłając wiadomość na adres e-mail 
 
info@forspa.pl 
 
Prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją obsługi FOOT CLASSIC przed przystąpieniem do 
instalacji i użytkowania.  
 
 

2. OPIS 
 
Profesjonalny fotel do pedicure, obity ognioodpornym materiałem stworzonym z 
poliuretanu; na bazę składa się antybakteryjna wanienka gwarantująca łatwy dostęp na 
wypadek instalacji lub konserwacji. 
 
ZAŁĄCZONE AKCESORIA 

 Panel kontrolny z przyciskami pozwalającymi na elektryczne dopasowanie siedziska oraz 
kąta nachylenia oparcia. 

 Antybakteryjna wanienka z wejściem/ujściem zimnej oraz ciepłej wody. 

 Masaż wibracyjny ukryty w oparciu.  

 Możliwość rozłożenia fotela. 

 Ręczne dostosowanie wysokości podnóżka.  

 Obrotowe siedzisko ułatwiające klientom zajęcia pozycji z obu stron fotela. 

 Łatwa do wyczyszczenia pompa. 
 

KORZYŚCI DLA SALONÓW PIĘKNOŚCI 

 Możliwość zastosowania odprowadzenia wody w podłodze lub w ścianie (opcjonalna 
instalacja pompy). 

 Kompaktowe wymiary pozwalają na umieszczenie FOOT CLASSIC również w niewielkich 
pomieszczeniach. 
 

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW 

 Obrotowe siedzisko umożliwia łatwy dostęp z każdej strony fotela, natomiast możliwość 
jego regulacji zapewnia maksymalny poziom komfortu.  

 Połączenie efektu rozkładanego fotela z podwójnym obiciem i funkcją masażu 
gwarantuje najwyższy komfort i relaks.  

 Możliwość regulacji wysokości podnóżka również stanowi o wysokim komforcie 
użytkowania fotela.  
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PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ I STOSOWANIE DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI! 
 
Po otrzymaniu systemu FOOT CLASSIC prosimy o dokładne obejrzenie produktu, aby 
upewnić się, że podczas transportu nie pojawiły się żadne uszkodzenia. Jeżeli takie Państwo 
znajdą, prosimy bezzwłocznie skontaktować się z dostawcą lub z obsługa klienta.  
 
 

3. GŁÓWNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
W celu instalacji systemu FOOT CLASSIC prosimy o kontakt z elektrykiem i hydraulikiem.  
System nie będzie efektywny ani bezpieczny w użytkowaniu, jeżeli źródło prądu, ciśnienie 
wody, jej temperatura oraz niezbędne ujścia wody nie będą odpowiednie.   
 
Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje wspomniane powyżej.  
Dlatego też zaleca się ją dokładnie przeczytać i upewnić się, że stosuje się do wszystkich 
niezbędnych kroków.  
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 

 Sytuacja, w której temperatura wody jest zbyt wysoka może być niebezpieczna: należy ją 
sprawdzić przed użytkowaniem. Maksymalna temperatura nie powinna przekroczyć 
38oC. 

 Pozycję na FOOT CLASSIC należy zajmować powoli, przy zachowaniu wszelkiej 
ostrożności.  

 Przed zajęciem pozycji na FOOT CLASSIC należy odłożyć sprzęt elektroniczny.  

 Niniejsza wanienka jest przeznaczona dla osób o wadze do 113 kg. 

 Z urządzenia należy korzystać w pomieszczeniach zamkniętych.  

 Jeżeli przewód zasilania ulegnie uszkodzeniu, jego wymianą musi zająć się producent, 
autoryzowany serwisant lub osoba wykwalifikowana, co pozwoli uniknąć ryzyka.  

 Z niniejszego urządzenia nie mogą korzystać osoby (włączając dzieci) o obniżonej  
sprawności fizycznej lub umysłowej, lub takie, które nie posiadają potrzebnego 
doświadczenia ani właściwych umiejętności, jeżeli osoba odpowiedzialna za ich 
bezpieczeństwo nie sprawuje nad nimi kontroli ani nie udzieliła im odpowiednich 
wskazówek.  

 Dzieciom zabrania się zabawy z urządzeniem.  
 
 

4. IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA 
 
Tabliczka identyfikacyjna znajduje się pod oparciem, w pobliżu połączeń siłownika.  
TRANSPORT 
 
Przed odebraniem przesyłki prosimy upewnić się, że opakowanie jest w nienaruszonym 
stanie a produkt odpowiada zamówieniu. W przypadku widocznych uszkodzeń/błędów, 
prosimy nie podpisywać potwierdzenia odbioru; można również przyjąć produkt z pewnymi 
zastrzeżeniami i skontaktować się ze sprzedawcą, podając model i numer seryjny produktu. 
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5. ROZMIAR OPAKOWANIA 
 

 OPAKOWANIE BAZY mm 750 x 1400 x W490 – waga opakowania BAZY: 46 kg 

 OPAKOWANIE FOTELA mm 580 x 910 x W650 – waga opakowania FOTELA: 55 kg 

 Warunki transportu i przechowywania: temperatura od -20oC do +60oC 

 Wilgotność od 10% do 75% 
 

6. PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA 
 
Fotel należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu. 
Opakowanie z produktem należy przechowywać w bezpieczny sposób, nie narażając 
personelu na obrażenia a urządzenia na uszkodzenia. 
 

7. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
 
Użytkownik jest zobowiązany prawnie do ochrony środowiska poprzez odpowiednie 
pozbycie się produktu. Zaleca się zachowanie opakowania w celu jego możliwego 
wykorzystania w przyszłości. Wszystkie materiały użyte do produkcji opakowania mają 
niewielki wpływ na środowisko, są zgodne z europejskimi przepisami i nie zawierają 
chlorofluorowęglowodorów. 
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8. OSTRZEŻENIA 
 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI  
 
Podłoga w miejscu instalacji urządzenia musi być gładka, płaska i być w stanie unieść ciężar 
FOOT CLASSIC.  
Aby pozostawić możliwość całkowitego rozłożenia oparcia fotel należy ustawić w odległości 
przynajmniej 60 cm od ściany.  
FOOT CLASSIC jest zapakowany ze złożonym oparciem, przed przystąpieniem do użytkowania 
należy je ustawić w pozycji pionowej.  
Warunki otoczenia: temperatura od -5oC do +40oC. 
 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYKI 
 
Należy upewnić się, że podłączenia elektryczne w miejscu instalacji wykonano zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Należy upewnić się, że napięcie (volty) i moc (waty = volty x ampery) są zgodne ze 
specyfikacją prądu dostępnego w gniazdku.  
Należy upewnić się, że gniazdko w ścianie jest uziemione. 
 

 
Prace związane z elektryką może przeprowadzić tylko wykwalifikowany elektryk. 
 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE HYDRAULIKI 
 
Prosimy upewnić się, że system hydrauliczny jest zgodny ze 
specyfikacją urządzenia. 
Wykwalifikowany hydraulik przeprowadzi prace związane z 
przygotowaniem połączeń: 
- dwóch wejściowych (z ciepłą i z zimną wodą) 
- jednego wyjściowego (odpływ) 
 

 
Prace związane z hydrauliką może przeprowadzić tylko wykwalifikowany hydraulik.  
 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
 
A. Zbyt wysoka temperatura może być niebezpieczna; przed przystąpieniem do użytkowania 
zaleca się ją sprawdzić. Temperatura wody dla zabiegu pedicure nie powinna przekroczyć 
41oC. 
 
B. Do FOOT CLASSIC nie wolno zbliżać się z urządzeniami zasilanymi prądem. Fotel jest w 
stanie jednorazowo unieść jedną osobę.  



 

6 | S t r o n a  

 

C. Na fotel należy wchodzić i schodzić z niego z zachowaniem maksymalnej ostrożności 
(wanienka jest bardzo śliska) 
 
D. Z FOOT CLASSIC nie powinni korzystać diabetycy, osoby cierpiące na problemy z 
krążeniem, z zapaleniem lub obrażeniami stóp lub nóg. W przypadku pojawienia się infekcji, 
opuchlizny, złamania lub nieustającego bólu, należy skonsultować się z lekarzem.  
 
E. Masaż powinien przynosić poczucie komfortu i przyjemności. W PRZYPADKU 
DYSKOMFORTU LUB BÓLU NALEŻY NATYCHMIAST PRZERWAĆ PRACĘ URZĄDZENIA I 
SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. 
 
 
 

9. POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE/ELEKTRYCZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

CIEPŁA WODA 

WLOT ZIMNEJ WODY 

WLOT CIEPŁEJ WODY 

ODPŁYW 

MONTAŻ NA ŚCIANIE 

MONTAŻ NA PODŁODZE 

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 
ZIMNA WODA 

ODPŁYW 



 

7 | S t r o n a  

 

 
 
Rys. Elementy podstawy 
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10.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
Zasilanie elektryczne 
Źródło zasilania 220V-230Vac / 50HZ 200Watt, 5 A, w zasilaniu FOOT CLASSIC MUSI brać 
udział wyłącznik różnicowoprądowy. 
 
Źródło wody 
Źródło wody dla systemu FOOT CLASSIC powinno obejmować urządzenie, które zapewni 
właściwe ciśnienie wody, natężenie przepływu wody oraz odpowiednią temperaturę.  
Wszelkie połączenia hydrauliczne muszą być zgodne z obecnymi przepisami. 
 
Ciśnienie wody 
W celu prawidłowego wypełnienia rur do odpowiedniego poziomu niezbędne jest zwyczajne 
ciśnienie wody 2-8 barów. 
 
Temperatura wody 
Temperatura wody nie może przekroczyć 40oC. 
 

11. PROCES INSTALACJI 
 
1. Krok pierwszy: umiejscowienie  
FOOT CLASSIC należy umieścić w miejscu odpowiednim dla jego budowy. Należy upewnić się, 
że bazę zainstalowano takiej odległości od ściany, która umożliwi całkowite rozłożenie 
oparcia FOOT CLASSIC.  
 
 
 

 
 
Rys. Umiejscowienie  
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2. Krok drugi: umieszczenie siedziska na bazie 
 
FOOT CLASSIC jest spakowany w dwóch oddzielnych kartonach. W jednym z nich znajduje się 
baza, w drugim umieszczono siedzisko. W każdym przypadku, siedzisko należy instalować tak 
jak pokazano na rysunku poniżej, zgodnie z procedurą zaprezentowaną na następujących 
rysunkach.  
 

 
Rys. Krok drugi: umieszczenie siedziska na podstawie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 | S t r o n a  

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
  
 



 

11 | S t r o n a  

 

 
 
  



 

12 | S t r o n a  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

13 | S t r o n a  

 

ILUSTROWANA INSTRUKCJA MONTAŻU 
 
RUCH FOTELI 

 
 
 
PODNÓŻEK 
Wysokość podnóżka ustawia się za pomocą przycisku, co pokazuje zdjęcie poniżej: 
 

 
 
Dostosowanie podnóżka 
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12. TEST 
 
Test należy przeprowadzić po podłączeniu urządzenia 
 
Testowanie funkcji Pedicure: 
Po podłączeniu wody i elektryczności oraz przymocowaniu podstawy do podłoża, należy 
umyć wanienkę i napełnić ją wodą do poziomu HIGH.  
 
Po napełnieniu wanienki wystarczająca ilością wody, należy wcisnąć przycisk Pedicure w celu 
włączenia silnika, i sprawdzić czy w odpływie zapobiegającym przepełnieniu oraz w innych 
miejscach nie pojawiają się przecieki. Po sprawdzeniu czy pod wanienką nie zebrała się 
woda, należy nacisnąć ten sam przycisk, aby wyłączyć silnik.  
 
UWAGA: Silnik dyszy automatycznie wyłączy silnik, jeżeli w zbiornik nie będzie wypełniony 
wystarczającą ilością wody. Dioda zasilania będzie migać kiedy silnik przestanie pracować. 
(Poziom wody musi przekraczać poziom dyszy).  
 
UWAGA: Przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, że jego pokrywa jest szczelnie 
zamknięta. 
 
UWAGA: Przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, że odpływ jest zatkany.  
 

13. UŻYTKOWANIE 
 
Nalać wody do wanienki Pedicure SPA: 
 
a. Przekręcić gałkę zapobiegająca przelewowi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara w celu zamknięcia odpływu. 
b. Odkręcić przepływ wody podnosząc rączkę do góry i napełnić wanienkę. 
c. W celu uzyskania zimniej wody rączkę należy przekręcić w stronę przeciwną do ruchu 
wskazówek zegara, ciepła woda pojawi się po przekręceniu rączki zgodnie z ruchem 
wskazówek co pokazuje czerwone (ciepła) i niebieskie (zimna) oznaczenie znajdujące się pod 
rączką. Wodę napuszczać do osiągnięcia poziomu napełnienia.  
 
UWAGA: Przed użytkowaniem zawsze należy sprawdzić temperaturę wody; gorąca woda 
może spowodować poparzenie skóry. Temperatura wody nie powinna przekroczyć 38oC. 
 
Zakręcenie wody: 
Wodę zakręca się poprzez opuszczenie rączki. Włączenie lub wyłączenie wiru odbywa się 
poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego na przednim panelu. 
 
Usunięcie wody z wanienki do Pedicure: 
 
Należy się upewnić, że wir jest wyłączony. Następnie otworzyć odpływ przekręcając korek 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wówczas widoczny będzie obniżający się poziom wody 
wydostającej się z wanienki.  
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Usunięcie wody za pomocą pompy (element opcjonalny): 
 
Usuwając wodę za pomocą opcjonalnej pompy, przed jej uruchomieniem należy otworzyć 
odpływ. Następnie wcisnąć przycisk znajdujący się na przednim panelu.  
Pompa zacznie usuwać wodę a jej poziom będzie się obniżał. Po całkowitym opróżnieniu 
wanienki należy ponownie wcisnąć przycisk znajdujący się na panelu przednim (UWAGA: 
pompa wyłączy się automatycznie po 3 minutach). Zaleca się ręczne wyłączenie pompy po 
opróżnieniu wanienki, przed wyłączenie automatycznym. Pompa może ulec przegrzaniu 
jeżeli pracuje dłużej niż 10 minut.  
 
UWAGA: Jeżeli korzysta się z odpływu w ścianie, bardzo ważne jest zamknięcie wlotu 
odpływu po każdym użytkowaniu.  
 
UWAGA: Nie włączać spa jeżeli w wanience nie ma odpowiedniej ilości wody. 
 
UWAGA: Nie opróżniać wanienki jeżeli pompa nie zakończyła pracy. Włączyć element 
zapobiegający przepełnianiu/ służący opróżnianiu w celu usunięcia wody z wanienki i 
systemu rur. 
 
WAŻNE: Cały system jest samo-opróżniający się, zatem po każdorazowym wykorzystaniu 
należy go opróżnić, aby nie zalegała w nim woda.  
 
UWAGA: Silnik strumienia wyłączy się automatycznie, jeżeli w zbiorniku nie będzie 
wystarczającej ilości wody. Kiedy silnik przestanie pracować dioda zasilania będzie migać. 
(Poziom wody musi przekraczać poziom dyszy strumienia).  
 
 

14. KORZYSTANIE Z SYSTEMU MASAŻU 
 
1. URUCHOMIENIE: wcisnąć przycisk „on”, wówczas zapali się dioda. Funkcje i czas dostosują 
się automatycznie. Dioda wskazująca czas będzie migać do chwili jego ustawienia. Po 
ponownym wciśnięciu dioda zgaśnie. Korzystać zgodnie z opisem.  
 
2. INTENSYWNOŚĆ: należy sprawdzić wszystkie poziomy wibracji i wybrać ten, który jest 
najbardziej odpowiedni. Z tej funkcji można skorzystać w przypadku dowolnego rodzaju 
masażu.  
3. PRZYCISK M1 posiada dwie funkcje masażu, podczas gdy pozycja trzecia powoduje 
wyłączenie; przyciski M1-M4 mogą działać wspólnie. 
4. PRZYCISK M2: te same funkcje co przycisk M1 
5. PRZYCISK M3: te same funkcje co przycisk M1 
6. PRZYCISK M4: te same funkcje co przycisk M1 
 
8. PRZYCISK PODGRZEWANIA: po wciśnięciu pojawi się dioda podgrzewania. Ponowne 
wciśnięcie spowoduje wyłączenie diody podgrzewania.  
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Uwaga: Przed kolejnym użyciem należy poczekać przynajmniej 15 minut. 
 
 
 

15. CZYSZCZENIE 
Czyszczenie urządzenia służy nie tylko walorom estetycznym ale również gwarantuje dłuższą 
żywotność.  
 
Bezpieczeństwo 
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że: 
1 – połączenia elektryczne posiadają certyfikat a miejsce instalacji jest prawidłowo 
podłączone do sieci. 
2 – urządzenie jest wyłączone (główny przełącznik w pozycji OFF). 
 
Czyszczenie wanienki  
Słuchawkę prysznica można wyciągnąć co ułatwia czyszczenie wanienki. 
 
Czyszczenie powierzchni zewnętrznej 
W celu wyczyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia (plastiku, materiałów 
malowanych oraz obicia fotela) nie wolno używać rozpuszczalników ani substancji 
łatwopalnych, alkoholu, proszków do czyszczenia czy preparatów przeznaczonych do 
szorowania; należy korzystać z delikatnych produktów, rozpuszczonych w wodzie, i nakładać 
je zwilżoną miękką ściereczką. Jeżeli to konieczne należy użyc suchej szmatki w celu wytarcia 
powierzchni.  
 
Procedura czyszczenia 
Po każdym zabiegu pedicure: 
1 – opróżnić wanienkę otwierając odpływ i uruchamiając pompę. 
2 – usunąć płytkę odkręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara uchwyty 
znajdujące się po obu jej stronach. 
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3 – dokładnie umyć powierzchnie wanienki i wszystkie jej elementy, włączając czujniki 
znajdujące się po niższej stronie płytki. Za pomocą miękkiej gąbki lub mokrej ściereczki 
należy usunąć pozostałości i brud, wykorzystując jedynie wodę z mydłem lub delikatne 
detergenty.  
4 – za pomocą prysznica spłukać wszystko czystą wodą. 
5 – zdezynfekować każdą powierzchnię i każdy element za pomocą substancji nieagresywnej.  
6 – ponownie spłukać czystą wodą. 
7 – natychmiast wytrzeć do sucha miękką szmatką.  
 
Po ostatnim zabiegu pedicure w ciągu dnia: 
1 – opróżnić wanienkę otwierając odpływ. 
2 – usunąć wszelkie pozostałości za pomocą miękkiej gąbki lub wilgotnej ściereczki: korzystać 
tylko z wody z mydłem lub delikatnych detergentów. Zdezynfekować wentylator i obszar 
wokół dysz.  
3 – wszystkie elementy włożyć z powrotem na ich miejsce. 
4 – napełnić wanienkę czysta ciepłą wodą do maksymalnego poziomu. 
5 – wsypać trzy łyżki stołowe proszku do prania i niewielką garstkę wybielacza. 
6 – włączyć hydromasaż i pozostawić na 10 minut.  
7 – wyłączyć hydromasaż i uruchomić pompę. 
8 – spłukać wszystko prysznicem. 
9 – ponownie napełnić wanienkę czystą wodą i uruchomić hydromasaż na minutę. 
10 – wyłączyć hydromasaż i opróżnić wanienkę. 
11 – wytrzeć do sucha szmatką. 
 
 
 


