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CÁC BỘ PHẬN THEO MÁY

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Bảng điều khiển thông minh

Tay nắm

Các phím chức năng
Hộp đựng thảo dược

Đầu ra nước gợn sóng

Màng lọc
Bi massage
Ống thoát nước
1.Phím Power

:Kiểm soát khởi động và chế độ chờ của toàn bộ máy

2.Phím Mode

:

3.Phím TEMP+

:Tăng nhiệt độ nước

Dây nguồn

4.Phím TEMP-

:Giảm nhiệt độ nước

Giá đỡ dây quấn

5.Phím TIMING

:Thời gian hoạt động cao nhất 60 phút, thấp nhất 10 phút

Tấm massage

Nút gỡ xả nước

Nắp đậy

Thân thùng

Kiểm soát các chế độ sức khỏe (Health), giấc ngủ (Sleep),
thoải mái (Comfort)

6.Phím MASSAGE

:Điều khiển bật/tắt massage

7.Phím MEMORY

:Bộ lưu trữ thông minh

8.Phím STERILIZE

:Khử khuẩn bằng tia cực tím + Ozone

Đế máy
Bánh xe
(Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng kiểm tra sản phẩm thực tế)

QUY CÁCH
ĐÓNG GÓI

CHÚ Ý
Không bắn nước hoặc chất lỏng khác vào bảng điều khiển
Không nhấn và giữ phím quá mạnh để tránh lỗi chương trình
1. Máy NVF605
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2. Sách hướng dẫn
sử dụng
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PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Cắm phích điện vào nguồn cấp, sau khi Máy được mở nguồn, còi báo sẽ kêu
tiếng "bíp" một lúc lâu, màn hình hiển thị nháy 3 lần và hiển thị "00"

Nhấn phím "MODE" một lần nữa, đèn "Slim" sẽ sáng lên, nhiệt độ mặc định là
44℃, còi bíp một hồi dài (massage xoay ngang 8 lần và dừng 3 lần)

1. Nhấn phím
: Sau khi bật nguồn, nhấn phím "POWER" một lần, còi "bíp"
một lúc lâu, màn hình hiển thị nhiệt độ nước thực tế, đèn chế độ "Health"
sáng. Nhiệt độ mặc định là 42℃, thời gian làm việc mặc định là 60 phút.

5. Phím TIMING
: Sau khi bật nguồn, nhấn "TIMING" một lần, còi sẽ "bíp"
một lúc lâu để hiển thị thời gian còn lại của thời gian mặc định. Nhấn lại
"TIMING" một lần nữa, còi sẽ kêu "bíp" tiếng dài, thời gian cài đặt còn lại sẽ
lần lượt hiển thị, mỗi lần tăng 10 phút, tối đa 60 phút.

2. Phím TEMP+
: Sau khi khởi động, nhiệt độ sẽ tăng 1℃ khi bạn nhấn
phím "TEMP+" và nhiệt độ tối đa là 48℃. Sau 3 giây cài đặt, nhiệt độ nước
thực tế sẽ hiển thị trên màn hình.
3. Phím TEMP: Sau khi khởi động, nhiệt độ sẽ giảm 1℃ khi bạn nhấn
phím "TEMP-" và nhiệt độ tối thiểu là 35℃. Sau 3 giây cài đặt, nhiệt độ nước
thực tế sẽ hiển thị trên màn hình.
4. Phím MODE
: Bạn có 4 chế độ sử dụng:
- Chế độ "Health": Hệ thống hoạt động liên tục không ngừng trong suốt thời
gian massage
- Chế độ "Sleep": Hệ thống massage sẽ xoay ngang 3 vòng, sau đó dừng 1
lần và theo chu kỳ trong suốt thời gian massage
- Chế độ "Comfort": Hệ thống massage sẽ xoay ngang 6 vòng, sau đó dừng 2
lần và theo chu kỳ trong suốt thời gian massage
- Chế độ "Slim": Hệ thống massage sẽ xoay ngang 8 vòng, sau đó dừng 3 lần
và theo chu kỳ trong suốt thời gian massage
Sau khi bật nguồn, nhấn phím "MODE" một lần, đèn "Health" sẽ sáng lên, còi
sẽ bíp một lúc lâu, nhiệt độ mặc định là 42℃
Sau đó nhấn phím "MODE" một lần nữa và đèn báo chế độ "Sleep" sẽ sáng
lên, nhiệt độ mặc định là 40℃, còi sẽ bíp trong thời gian dài (massage xoay
ngang 3 lần và dừng lại 1 lần)
Tiếp tục nhấn phím "MODE" và đèn báo chế độ "Comfort" sẽ sáng, nhiệt độ
mặc định là 43℃, còi phát ra tiếng bíp một hồi lâu (massage xoay ngang 6 lần
và dừng 2 lần)
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6. Phím MASSAGE
: Sau khi khởi động máy, nhấn phím "MASSAGE"
một lần, còi máy kêu "bíp" một lúc lâu, động cơ massage hoạt động, nhấn
phím "MASSAGE" một lần nữa, động cơ massage sẽ tắt.
7. Phím MEMORY
: Sau khi khởi động máy, cài đặt chế độ, nhiệt độ
nước, thời lượng, công tắc massage và các mục khác, nhấn phím "Memory",
đèn sẽ nhấp nháy trong 3 giây khi đó bộ nhớ sẽ được lưu trữ thành công. Nếu
bạn nhấn giữ phím "Memory" trong 3 giây, bộ nhớ sẽ bị hủy bỏ.
8. Phím STERILIZE
: Sau khi bật nguồn, nhấn phím "Sterilize" một lần,
còi sẽ phát ra tiếng bíp trong một thời gian dài, tia cực tím và Ozone khử trùng
sẽ bắt đầu hoạt động, đèn khử trùng sẽ nhấp nháy, quá trình tiệt trùng sẽ
hoàn thành sau 3 phút và máy sẽ tự động dừng.

CÁC LƯU Ý
Hãy cẩn thận nếu nhiệt độ nước quá cao và vượt quá 53℃ để tránh bỏng, còi
kêu 'bíp" năm lần và máy hiển thị mã lỗi E1. Toàn bộ máy ở trạng thái chờ bắt
buộc. Nếu cần sử dụng lại, có thể sử dụng lại sau khi nhiệt độ nước hạ xuống
dưới 53℃, rút phích cắm ra và cắm lại.
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CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CHÚ Ý
● Nếu cần thêm thảo dược khi ngâm chân, hãy đựng thảo dược bằng túi vải
và cho vào hộp đựng thảo dược để sử dụng, tránh để cặn thuốc làm tắc
màng lọc và ống dẫn bên trong máy dẫn đến hỏng máy.
● Không được phép sử dụng thiết bị khi không có nước, nếu không có thể
làm hỏng thiết bị hoặc gây nguy hiểm.
● Không cắm điện khi tay ướt và không để thiết bị ở bất kỳ nơi nào gần lửa.

Lỗi

Lý do

Cách xử lý

- Chưa cắm dây nguồn
- Chưa bật công tắc

Đảm bảo dây nguồn được
cắm chắc chắn vào ổ điện
và công tắc đã được bật.
Nếu đã thực hiện các
bước nhưng nguồn không
bật, vui lòng liên hệ nhà
cung cấp

E1

Nhiệt độ nước vượt
quá 53 ℃

Rút phích cắm điện khi
nhiệt độ nước xuống dưới
53 ℃ rồi cắm lại nguồn để
sử dụng tiếp

E2

Cảm biến nhiệt độ không
hoạt động

Liên hệ với người bán để
thay thế và sửa chữa

Không có
điện

● Không đặt máy ở nơi ẩm ướt như phòng tắm hoặc hồ bơi.
● Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn 0 ℃, không chứa nước bên trong để
không làm đông cứng các bộ phận máy.
● Vui lòng ngừng sử dụng khi bạn cảm thấy không thoải mái (ví dụ: chóng
mặt, nhức đầu, v.v.)
● Không di chuyển thiết bị khi đang sử dụng để tránh gây cháy.
● Chất lỏng bị rò rỉ khỏi thiết bị, vui lòng ngừng sử dụng thiết bị.
● Trong trường hợp có bất kỳ lỗi hoặc hiện tượng bất thường nào, hãy
ngừng sử dụng ngay lập tức. Vui lòng tham khảo ý kiến hoặc liên hệ với
trung tâm bảo hành để sửa chữa, không nên tự ý tháo dỡ .
● Nếu đường dây điện bị hỏng, nó phải được chính nhà sản xuất, bộ phận
bảo trì của hãng hoặc nhân viên chuyên trách thay thế để tránh rủi ro.
● Sau khi sử dụng, nên tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ điện
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã hàng

NVF605

Nguồn điện

220V

50Hz

Công suất

800W

Máy xoa bóp chân

Khả năng
chống nước

IPX4

Nhiệt độ
tối đa

48℃

Chế độ
hiển thị

Đèn LED

Chế độ
làm nóng

Bơm tuần hoàn
áp suất làm nóng

Hiệu suất
nhiệt

>60%

Công tắc cảm ứng

Chế độ
khử khuẩn

UV + Ozone

Tần số
Tên hàng

Chế độ
hoạt động

Tiêu chuẩn hiện hành

GB4706.10-2008

GB4706.1-2005

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng và rất mong dịch
vụ của chúng tôi tiếp tục mang đến sự thuận tiện và hạnh phúc cho
bạn và gia đình.
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