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BỒN NGÂM PARAFFIN 
MPE70 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử 
dụng sản phẩm ELLE by Beurer 
MPE70 của chúng tôi, vui lòng đọc 
kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm. 
Bồn ngâm paraffin MPE70 là một thiết 
bị chăm sóc da chuyên nghiệp giúp 
nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết ở tay, 
chân, khuỷu tay,…, cải thiện cấu trúc 
da và tăng cường lưu thông máu. Việc 
điều trị bằng Bồn ngâm paraffin 
MPE70 cũng kích thích tái tạo tế bào 
biểu bì cho da, góp phần tạo nên làn 
da tươi sáng và mịn màng hơn cho 
người sử dụng. 

1. Hướng dẫn sử dụng an toàn

Không được sử dụng thiết bị: 
• Nếu bạn đang mắc bệnh về da, cấp tính

hoặc mạn tính, tại vùng da bị thương
hoặc bị kích ứng, ví dụ như viêm da, phát
ban, dị ứng, bỏng, bầm tím, sưng phồng,
cũng như các vết thương hở)

• Khi đang ngủ hoặc đang tắm.

• Khi chưa sử dụng sáp paraffin.
• Chỉ sử dụng các thiết bị ở nơi khô ráo

(không sử dụng trong phòng tắm, phòng
xông hơi).

• Lưu ý: Tháo hết các đồ trang sức khi sử
dụng bồn ngâm.

• Không chạm vào thiết bị đã bị ngập trong
nước. Ngắt kết nối các bộ chuyển đổi
nguồn điện ngay lập tức.

• Không làm rơi hoặc để thiết bị chịu bất
kỳ tác động nào từ bên ngoài.

• Không kẹp hoặc bó chặt cáp nguồn.
• Đảm bảo rằng các bộ chuyển đổi nguồn

điện cáp và đường ống không tiếp xúc
với nước, hơi nước hoặc các chất lỏng
khác.

• Không để sáp paraffin còn nóng tiếp xúc
với vùng mắt khay các vùng da nhạy cảm
với nhiệt độ cao.

• Không trị liệu quá 20 phút.
• Nếu có bất kì phản ứng nào với thiết bị

khoắc sáp paraffin, liên hệ ngay với bác
sĩ.

2. Mô tả thiết bị.

1) Bồn ngâm
Paraffin

2) Nắp bồn ngâm

4) Núm điều chỉnh
mức nhiệt

5) Đèn hiển thị chế
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3) Đèn vận hành
(xanh)

độ nhiệt (đỏ) 

6) Lưới tản
nhiệt

7) Sáp parafin

8) Ống tay áo
nhựa

3. Hướng dẫn sử dụng.

• Tháo bỏ vỏ bọc thiết bị, kiểm tra đầy
đủ các linh liện đi kèm (1 bồn ngâm, 1
nắp bồn ngâm, 1 lưới tản nhiệt, 2 túi
sáp paraffin (2 x 450g), 30 ống tay áo
nhựa)

• Đặt bồn ngâm lên 1 bề mặt phẳng,
khô ráo và đảm bảo rằng bồn ngâm
trống trước khi thả sáp paraffin vào
bồn.

• Bỏ 1 lượng sáp paraffin tùy theo nhu
cầu sử dụng (0.9kg – 1.35kg) vào bồn
ngâm. Lưu ý: Có thể bẻ nhỏ khối sáp
để tiện lợi hơn cho việc sử dụng,
lượng sáp tối thiểu cần sử dụng cho
bồn ngâm là 0.9kg.

• Cắm phích cắm vào ổ điện với định
mức quy định (220-240V, ~50/60Hz).
Đèn vận hành (xanh) sẽ bật sáng, thiết
bị lúc này đã được vận hành. Đồng
thời, đèn hiển thị mức nhiệt (đỏ) cũng
bật sáng cho đến khi thiết bị đạt đến
mức nhiệt quy định.

• Xoay núm điều chỉnh mức nhiệt đến
mức “HOT” để làm tan chảy sáp
paraffin.

• Đậy nắp bồn ngâm paraffin và chờ đợi
cho đến khi sáp paraffin tan chảy hoàn
toàn (khoảng 2-3 giờ).

• Lưu ý: khi thiết bị đã được thiết lập ở
mức "HOT", không được nhúng tay,
bàn chân hoặc khuỷu tay trong sáp
paraffin.
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• Ngay sau khi sáp paraffin đã tan chảy
hoàn toàn, tháo nắp.

• Xoay núm điều khiển nhiệt độ đến
đường đánh dấu giữa "ấm" (WARM)
và "nóng" (HOT).

• Đặt lưới tản nhiệt vào trong dung dịch
sáp paraffin và chờ cho đến khi nó
chìm xuống đáy của bồn ngâm
paraffin.

• Đậy nắp lại và chờ khoảng một tiếng,
cho đến khi sáp paraffin nguội bớt và
đạt đến một nhiệt độ hoạt động lý
tưởng (60 ° C).

Lưu ý: 

• Nhiệt độ phòng có thể ảnh hưởng đến
nguồn năng lượng của các thiết bị và
nhiệt độ của sáp.

• Trước khi ngâm tay, bàn chân hoặc
khuỷu tay trong bồn tắm paraffin, sử
dụng phần bên trong của cổ tay để
kiểm tra nhiệt độ của sáp sao cho phù
hợp.

• Nếu một lớp màng hình thành trên bề
mặt sáp, tăng nhiệt độ bằng cách xoay
núm điều khiển nhiệt độ theo chiều
kim đồng hồ. Nếu sáp paraffin quá
nóng cho bạn, làm giảm nhiệt độ bằng
cách xoay núm điều khiển nhiệt độ
ngược chiều kim đồng hồ.

• Chúng tôi khuyên bạn nên thoa kem
dưỡng làm mềm da trên các khu vực
cần điều trị trước khi sử dụng bông
ngâm. Điều này sẽ giúp bạn đạt được
một kết quả tốt hơn, và sẽ dễ dàng
hơn để gỡ bỏ sáp paraffin sau khi điều
trị.

• Khi sử dụng bồn tắm paraffin để ngâm
chân, chỉ sử dụng trong tư thế ngồi.
Không được đứng trong bồn tắm
paraffin.

• Ngâm tay (chân hay khuỷu tay) của
bạn 1-2 giây trong dung dịch sáp
paraffin. Rút tay ra khỏi bồn ngâm và
đợi một thời gian ngắn cho đến khi
sáp đã được kiên cố hóa. Trong thời
gian này, không di chuyển các khu vực
điều trị, để sáp có thể được cố định.

• Lặp đi lặp lại quá trình này khoảng 6-7
lần để tạo nhiều lớp sáp paraffin cho
vùng điều trị.
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• Bọc 1 ống tay áo
nhựa bên ngoài
vùng trị liệu,
bấm sát lớp bọc
này vào phần sáp
paraffin, xoắn
chặt lại ở miệng
túi, giữ trong 20
phút. Không đi
lại nếu điều trị ở
bàn chân, có thể
bị trượt ngã.

• Sau 20 phút, tháo lớp bọc, gỡ các lớp
sáp ra khỏi khu vực điều trị. Vứt bỏ
lớp bọc trong chất thải nói chung; nó
không thể được tái sử dụng.Sau mỗi
lần dùng, lấy lưới tản nhiệt bảo hộ ra
khỏi bồn tắm paraffin.

• Rút phích cắm sau khi sử dụng. Để qua
đêm cho sáp paraffin còn lại trong bồn
ngâm đông lại.

• Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn
hoặc nhọn để loại bỏ các khối sáp từ
bồn paraffin. Bạn có thể làm hỏng
hoặc làm trầy bồn paraffin.

• Nếu sáp paraffin đã đông đặc, bấm
vào một đầu của khối sáp và nhấc nó
ra khỏi bồn tắm paraffin.

• Nếu khối sáp không thể được gỡ bỏ
một cách dễ dàng, bật thiết bị và xoay
núm điều khiển nhiệt độ để hâm nóng
sáp trong mười phút. Sau đó rút phích
cắm và lấy khối sáp ra khỏi bồn.

• Cuối cùng, lau sạch bồn ngâm bằng
khăn khô sạch. (Lưu ý: không được
rửa bông ngâm bằng nước)

4. Thông số ký thuật.
Tên sản phẩm MPE70 

Điện áp định mức 220-240V~50/60Hz 

Đầu ra 80W 

Kích thước 33 x 25 x 18 cm 

Trọng lượng 1 kg 
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