Bồn ngâm chân hồng ngoại FB 50

1. Giới thiệu thiết bị
Bồn ngâm chân hồng ngoại sủi tăm là một phương pháp đơn giản
và phổ biến giúp chăm sóc bàn chân tại nhà. Đôi chân hay còn
được gọi là trái tim thứ hai của cơ thể là phần tập trung năng
lượng của toàn cơ thể, chứa khoảng 60 vùng kích ứng và 7000
huyệt. Chính vì vậy, chăm sóc bàn chân cũng là một cách tốt giúp
bạn chăm sóc sức khoẻ.
Sử dụng bồn ngâm chân hồng ngoại sủi tăm FB 50 để thư giãn sẽ
đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể:
• Thúc đẩy tuần hoàn.
• Đẩy mạnh quá trình tái taọ tế bào.
• Tăng cường sức khoẻ cho bàn chân
• Thư giãn cơ bắp bị căng.
Mẹo nhỏ: Sử dụng nước ấm và cho vào bồn ngâm chân một chút
chiết xuất hoa cúc Arnica, hương thảo hoặc muối biển … sẽ có tác
dụng kích thích vòng tuần hoàn. Bên cạnh đó, nước ấm kết hợp
với lavender hoặc cỏ xạ hương giúp thư giãn và làm tan biến mệt
mỏi.
Mô tả thiết bị:
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1 Tấm chắn bảo vệ
2 Màn hình LED
3 Đèn hồng ngoại
4 Đầu cọ chân rời
a. Đầu mát xa
b. Bàn chải
c. Đầu đánh vết chai
5 Thanh xả sủi tăm
6 Vạch báo
7 Con lăn mát xa
8 Bệ chân
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9 Chân cao su (dưới chân thiết bị)
10 Cuộn dây (dưới đáy thiết bị)
11 Phần đầu hẹp
Bảng điều khiển
1 Nút Nguồn
2 Nút Mát xa
3 Nút Sủi tăm
4 Nút Hẹn giờ
5 Nút Nhiệt độ
6 Màn hình

2. Lưu ý an toàn
• Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác
quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử
dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử

dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
• Nếu nước rò rỉ ra khỏi thiết bị, bạn không thể tiếp tục sử dụng
thiết bị nữa
• Thiết bị có bề mặt nóng khi vận hành. Những người nhạy cảm
với nhiệt phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.
• Không tự mở hoặc sữa chữa thiết bị. Chỉ sửa sữa thiết bị khi
mang tới trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc các đại lý ủy
quyền.
• Trước khi sử dụng, kiểm tra để đảm bảo thiết bị và phụ kiện
không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, liên hệ ngay với bộ phận
chăm sóc khách hàng.
• Không kéo căng, xoắn hoặc thắt nút dây điện. Không để cắm
kim hoặc vật sắc nhọn vào dây điện.
• Không đổ đầy nước vào bồn ngâm chân bằng cách đặt bồn dưới
vòi hoa sen, trong bồn tắm hoặc chậu rửa. Không cắm điện
trong khi đang đổ nước
• Không để thiết bị chịu bất kỳ tác động mạnh nào hoặc làm rơi
thiết bị
• Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, hãy sử dụng thiết bị
thật cẩn thận và chú ý để tránh trường hợp bị điện giật.
• Không được cắm phích cắm vào ổ điện khi chân được đặt sẵn
trong nước. Trong trường hợp thiết bị bị hỏng, có thể gây ra
giật điện nguy hiểm
• Không sử dụng thiết bị khi thiết bị bị phủ bởi chăn hay gối.
• Không sử dụng gần xăng hoặc các chất dễ cháy khác
• Không đặt thiết bị trên thảm mềm để tránh lỗ thông hơi bị phủ
• Không đứng lên trên thiết bị
3. Sử dụng thiết bị
• Đặt thiết bị trên một bề mặt chắc chắn và bằng phẳng.
• Trước khi cắm phích cắm vào ổ điện, hãy đổ nước ấm vào
trong bồn, không đổ cao hơn vạch báo (khoảng 5 - 6 cm). Tuy
nhiên, phần bệ chân của bồn phải được bao phủ hoàn toàn bằng
nước.
• Ngồi thoải mái trên ghế và đặt chân lên phần bệ chân và ấn
nhẹ. Không đứng lên trên bồn. Các chân cao su trên đế của
thiết bị có tác dụng ngăn cho thiết bị không bị trượt.
• Bật thiết bị bằng cách nhấn nút Nguồn và thiết lập chức năng
mong muốn.
Mát xa rung
Nhấn nút Mát xa để bật chế độ mát xa rung. Bồn sẽ bắt đầu rung.
Đặt lòng bàn chân lên trên trục mát xa. Nhấn chân mạnh hoặc
nhẹ để tăng hoặc giảm áp lực mát xa.
Mát xa sủi
Nhấn nút Sủi tăm để thanh xả sủi tăm nhả khí, giúp mát xa nhẹ
nhàng
Chức năng hẹn giờ
Bạn có thể cài đặt thời gian sử dụng từ 20 đến 60 phút với chức
năng hẹn giờ. Mỗi lần nhấn nút hẹn giờ, thời gian sẽ tăng thêm
10 phút. Hết thời gian cài đặt, thiết bị sẽ tự động tắt. Thời gian sử
dụng tối đa cho mỗi lần là 60 phút. Sau khoảng thời gian đó, hãy
tắt bồn và nghỉ ít nhất 15 phút trước khi sử dụng trở lại.
Nhiệt độ
Màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ nước hiện tại. Để thay đổi nhiệt độ,
nhấn và giữ nút Nhiệt độ cho tới nhiệt độ nước bạn muốn (35,
38, 42, 45, 480C). Nhiệt độ dễ chịu nhất là từ 35-420C, nhiệt độ
cao nhât là 480C. Nhiệt độ mặc định là 350C.
Từ trường nam châm và hồng ngoại
Thiết bị có 4 nam châm và 8 đèn hồng ngoại tích hợp, giúp thúc
đẩy hệ tuần hoàn và kích thích các vùng phản xạ
Mát xa lăn
Bạn có thể trải nghiệm tác dụng mát xa đặc biệt bằng cách di
chân trên 6 con mát xa lăn ở đáy bồn. Các bộ phận này có thể
tháo ra bằng cách nhấc lên.
Các đầu cọ chân rời
Lắp đầu cọ chân cần dùng vào giá đỡ ở giữa bồn, dùng chân ấn
nhẹ để kích hoạt động cơ điện.

Bàn chải dùng để kích thích các vùng phản xạ ở lòng bàn chân.
Đầu mát xa mát xa chân nhẹ nhàng, thúc đẩy tuần hoàn.
Đầu đánh vết chai dùng để tẩy tế bào da chết và vết chai chân.
Động cơ điện được bảo vệ để tránh bị quá nóng và có công suất
tải tối đa. Động cơ sẽ tự động ngắt khi nhiệt độ quá cao hoặc
thiết bị hoạt động quá tải. Bạn có thể sử dụng thiết bị lại sau khi
đã nguội lại
Bạn có thể sử dụng thiết bị mà không cần nước.
Sau khi sử dụng, đổ nước ra phía đầu hẹp của thiết bị. Không để
màn hình tiếp xúc với nước.
4. Vệ sinh và chăm sóc
Vệ sinh
• Tắt thiết bị trước khi vệ sinh.
• Không sử dụng chất làm sạch gây mòn hoặc bàn chải cứng để vệ
sinh thiết bị.
• Sau khi sử dụng, rửa sạch thiết bị bằng nước máy. Có thể làm
sạch thiết bị bằng chất tẩy rửa gia dụng nhẹ, không tạo bọt, ví dụ:
giấm trung tính. Để làm khô các đường ống khí, chuyển thiết bị
sang chế độ sủi tăm không có nước trong khoảng 1 phút.
Chăm sóc
Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, bạn nên bảo
quản thiết bị trong hộp đựng ban đầu và đặt trong môi trường khô
ráo, đảm bảo không đặt các vật khác lên trên thiết bị và hộp đựng.
-

5. Thông số kỹ thuật
Nguồn điện
220-240 V~; 50-60 Hz; 390 W
6. Bảo hành
• Thời hạn bảo hành: 24 tháng theo chính sách bảo hành đăng tải
tại website: http://thietbiyte-eu.vn/
• Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt
bảo hành điện tử như sau:
Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã
số xác thực
Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH _ [Mã số
xác thực] gửi 8055 ( phí 1000đ / 1SMS )
VD : KBH BEU717905224554 gửi 8055
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