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Bồn ngâm chân massage
Beurer
FB30








Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng
sản phẩm Beurer FB30 của chúng tôi,
vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử
dụng sản phẩm.
Bộ sản phẩm bao gồm:
 Bồn massage ngâm chân
 HDSD tiếng Việt, Anh, Phiếu bảo hành
1. Các chức năng cơ bản:





Massage rung
Massage sủi bong bóng
Giữ ấm nước
Massage bằng ánh sáng hồng ngoại

2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm
Thiết bị này chỉ để massage chân, không
sử dụng khi bạn gặp những trường hợp
sau:
 Nếu bạn có một sự thay đổi gây ra bởi



bệnh tật hoặc chấn thư ng ở h ực của
bàn chân của bạn ( í dụ như ết thư ng
hở, mụn cóc, nhiễm nấm)
Không sử dụng â h n
h t (bởi ng y
c q á nóng) à hải được àm mát ít
nhất 15 h t trước khi sử dụng lại
Thiết bị này hông dành cho người dùng
(bao gồm cả trẻ em) có hả năng thể
chất, giác q an hoặc tâm thần bị hạn chế.
Nên tham hảo ý iến bác sỹ nếu bạn
mắc phải bệnh nghiêm trọng hoặc đang
hồi phục sau một chấn thư ng bàn chân
của bạn, nếu bạn có bệnh tiể đường.
Không nên sử dụng với những người bị
huyết á cao, các bệnh về giãn tĩnh mạch,
iêm tĩnh mạch.
Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả
trong các hướng dẫn hoạt động. Nhà sản
xuất hông chị trách nhiệm về thiệt hại
xảy ra như à ết quả của việc sử dụng
hông hù hợp hoặc bất cẩn.
Thiết bị này chỉ dành cho các xoa bó các
bộ phận riêng biệt của c thể con người.
Nó hông thể thay thế điều trị y tế.

3. Hướng dẫn sử dụng an toàn
Cũng giống như các thiết bị điện hác,
bồn massage ngâm chân này phải được
xử ý, chăm sóc à quan tâm đ ng mức
để ngăn chặn nguy c bị điện giật.
Vì ý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt
động như sa :
 Với điện á q y định trên chỉ thiết bị.
Không bao giờ sử dụng thiết bị hi có
giông bão.
 Trong trường hợp thiết bị bị lỗi hoặc trục
trặc, tắt thiết bị ngay lập tức à ngắt kết
nối từ nguồn điện.
 Không bao giờ giật/ éo dây dẫn điện
hoặc thiết bị để ngắt kết nối hích cắm ra
khỏi ổ cắm điện.
 Giữ các dây dẫn điện tránh xa bề mặt

HOTLINE: 19006852










nóng.
Không ngâm chân ào bồn nước trước
khi cắm điện
Hãy chắc chắn rằng hích cắm à dây dẫn
điện hông tiế x c ới nước.
Vì lý do an toàn thiết bị phải được
vận hành như sau:
Chỉ sử dụng thiết bị ở n i hô thoáng
( hông sử dụng trong bồn tắm hoặc
h ng tắm h i), à chỉ với hai bàn tay
hô.
Không nh ng thiết bị trong nước. Không
bao giờ cố gắng lấy lại thiết bị nế nó r i
ào nước, hãy r t ng ồn điện trước khi
lấy nó ra.
Không bao giờ được đứng trong hi ngâm
chân.

4. Mô tả thiết bị.
1. Tấm chắn nước bắn
2. N t chức năng
3. Mực nước cho phé
4. Dải bọt hí
5. Thiết bị chăm sóc móng
chân
6. chấm ánh sáng hồng
ngoại
7. Phần massage chân
. ãnh thoát nước
9. Cuộn dây điện (bên dưới
của thiết bị)

 Mở phần có thể gập lại của bồn ngâm
chân bằng cách nhấn ào đế bồn ngâm
bằng 1 tay à éo hần gập của bồn ngân
ên bằng tay c n ại.
 Trước khi cắm điện, đổ mực nước hông
cao h n chỉ số trên thân máy ( hông q á
6cm).
 Ngồi thoải mái trên ghế à đặt chân ào
bồn massage một cách nhẹ nhàng. Không
bao giờ đứng ên trong hi đang ngâm
chân. Các chân đế cao su ở dưới gi
chống trượt cho máy.
 ật thiết bị bằng cách nhấn n t chức
năng (2)
 Các chế độ massage r ng, bong bóng à
massage nhiệt s được bắt đầ cùng một
c.
 Tháo/ ắ miếng gắn massage
 Bạn có thể trải nghiệm một tác dụng mátxa đặc biệt bằng cách di ch yển đôi chân
của ào miếng gắn massage tích hợp.

iếng gắn massage có thể được tháo rời
bằng cách nhấc ên.
 Khi lắp lại miếng gắn massage cần ấn
xuống sao cho hít ào các hớ có sẵn.
ưu ý
 Không massage chân q á
h t.
 Massage một điểm cụ thể trên bàn chân
có thể ảnh hưởng đến c q an tư ng
ứng của c thể.
 Ch ng tôi h yên bạn tham khảo ý iến
bác sĩ trước khi sử dụng điểm massage
vùng hản xạ để đạt được hiệu quả mong
muốn.

5. Hướng dẫn sử dụng.
 Kiểm tra các thiết bị, cung cấ điện à
dây dẫn

6. Chăm sóc và Bảo quản
Sau khi sử dụng rửa bộ phận bằng
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nước máy. Các đầu massage có thể
được àm sạch với một lượng nhẹ
dấm trung tính. Để àm khô thiết bị
có thể chuyển sang thiết lập bong
bóng mà không có nước khoảng 1
ph t. a ượng nước có thể bị r rỉ
với một miếng vải mềm.
7. Thông số kỹ thuật
Nguồn kết nối 220-240V ~ 50/60Hz 60W.
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