MÁY MASSAGE NGÂM CHÂN
NEVATO NVF612 PREMIUM

nevato.com.vn

1800 28 28 91

0932 568 939

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng các sản phẩm của Nevato.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, đặc biệt là những lưu ý để
sử dụng máy massage đúng cách.
Hãy giữ sổ hướng dẫn sử dụng để xem thêm khi cần.

CẤU TẠO CỦA MÁY:
Tay xách

Bảng điều khiển
Nút điều khiển

Ống thoát nước

Mặt ngoài

Hộp đựng thảo dược
Bàn lăn
Con lăn

Lưới lọc
Lỗ thoát nước
Nắp máy

Nơi cuộn dây điện

Những người sau đây sẽ tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ

（Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được gợi ý và hướng dẫn trước khi sử dụng nếu người dùng
có những bệnh hoặc triệu chứng dưới đây）

● Bệnh nhân tâm thần
● Bệnh nhân sử dụng máy để hô hấp
● Bệnh nhân suy tim và tăng huyết áp
● Bệnh nhân chưa hồi phục sau xuất huyết não
● Bệnh nhân bị bệnh máu khó đông, nhiễm trùng huyết
● Phụ nữ có kinh hoặc phụ nữ đang mang thai
● Người nhạy cảm với sự tăng giảm nhiệt độ
● Những người bị viêm, chấn thương và đóng vảy ở chân
● Trẻ em và người khuyết tật được phép sử dụng sản phẩm
dưới sự hỗ trợ của người trưởng thành
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Dây điện
Thân máy
Chân máy

Bánh xe

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1.

Máy Nevato
2. Hướng dẫn
NVF612 Premium
sử dụng
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN
1. Khởi động

: Bật/tắt máy massage

2. Đổi chế độ

: Chuyển đổi các chế độ massage
Health/ Sleep/ Comfort/ Slim

3. Tăng nhiệt độ +

: Tăng nhiệt độ nước

4. Giảm nhiệt độ -

: Giảm nhiệt độ nước

5. Hẹn giờ

: Tối đa 60 phút, mỗi lần 10 phút

6. Nút massage

: Bật/tắt hoạt động của con lăn

7. Phím Sterilize
Ozone

: Khử khuẩn bằng tia cực tím +

Chú ý
Vui lòng không bắn nước hoặc chất lỏng khác vào
bảng điều khiển
Vui lòng không nhấn mạnh phím để tránh sai chương
trình

3

CÁCH SỬ DỤNG MÁY
Sau khi cắm điện, màn hình sẽ sáng lên, các nút chức năng
được bật sáng:
1. Khởi động: Sau khi cắm điện, nhấn
màn hình sẽ hiển
thị nhiệt độ nước hiện tại. Đèn chính và đèn báo sức khỏe sáng
và phím STERILIZE để khử trùng tắt. Nhiệt độ mặc định là 42℃.
2. Tăng nhiệt độ +: Nhấn
nhiệt độ nước sẽ tăng 1℃ trong
mỗi lần nhấn và nhiệt độ tối đa sẽ là 48 ℃. Nhiệt độ nước thực
tế sẽ được hiển thị lại sau 3 giây.
3. Giảm nhiệt độ -: Nhấn
nhiệt độ nước sẽ giảm 1℃ trong
mỗi lần nhấn và nhiệt độ tối thiểu sẽ là 35 ℃. Nhiệt độ nước
thực tế sẽ được hiển thị sau 3 giây.
4. Đổi chế độ: Chế độ "Health", nhiệt độ mặc định là 42℃ và
bàn xoay liên tục. Chế độ "Sleep", nhiệt độ mặc định là 40 ℃ và
chế độ xoay là quay 3 lần dừng 1 lần. Chế độ "Comfort", nhiệt
độ mặc định là 43 ℃ và chế độ xoay là quay 6 lần dừng 2. Chế
độ "Slim", nhiệt độ mặc định là 45 ℃ và chế độ xoay là quay 8
lần dừng 3 lần.
5. Hẹn giờ: Mỗi lần nhấn sẽ tăng 10 phút, tối 60 phút
6. Massage: Nhấn
để con lăn bắt đầu xoay và nhấn thêm
một lần nữa để dừng lại.
7. Phím STERILIZE : Sau khi bật nguồn, nhấn phím
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
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CHÚ Ý

BẢO TRÌ VÀ SỮA CHỮA

● Hãy đựng thảo dược bằng túi vải và cho vào hộp đựng thảo
dược bên trong của thiết bị không bị cặn bẩn làm tắc nghẽn.
● Không được phép sử dụng thiết bị khi không có nước, nếu
không có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây nguy hiểm.
● Không được sử dụng thiết bị khi đứng để không làm hỏng thiết
bị và gây nguy hiểm.
● Không cắm điện khi tay ướt và không để thiết bị ở bất kỳ nơi
nào gần lửa.
● Không giữ và sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc hồ bơi.
● Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn 0 ℃, vui lòng không giữ 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.)
● Vui lòng không di chuyển thiết bị khi đang sử dụng để không
gây cháy.
● Chất lỏng bị rò rỉ khỏi thiết bị, vui lòng ngừng sử dụng thiết bị.
● Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu có bất kỳ sự cố hoặc tình
trạng bất thường nào. Vui lòng tham khảo ý kiến hoặc liên hệ với
trung tâm bảo hành để sửa chữa, không tự ý tháo dỡ khi chưa
được phép.
● Bề mặt sẽ nóng lên; nó bị cấm đối với những người không nhạy
cảm với nhiệt.
● Sau khi sử dụng, vui lòng tắt máy và rút phích cắm
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● Trước khi vệ sinh, hãy đảm bảo rằng nguồn điện đã được ngắt
và phích cắm đã được rút ra.
● Sử dụng vải mềm để lau và làm sạch bề mặt sản phẩm.
● Lau sạch vị trí bẩn bằng khăn ướt hoặc bằng dung dịch trung
tính, sau đó dùng vải khô để lau.
● Giữ sản phẩm sạch sẽ và tránh xa những nơi có độ ẩm cao,
nhiệt độ cao hoặc môi trường có nhiệt độ cao.
● Vui lòng không cắm và rút phích cắm khi tay ướt.
● Vui lòng không dội nước vào sản phẩm hoặc làm bắn nước
hoặc chất lỏng khác vào bên trong sản phẩm.
● Không sử dụng chất tẩy ăn mòn, chẳng hạn như benzen hoặc
chất pha loãng, để làm sạch sản phẩm, nếu không sản phẩm có
thể bị phai màu và có thể bị ăn mòn và nứt gảy.
● Không nên để ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao vì
có thể làm sản phẩm bị phai màu.

LỜI NHẮC
● Không sử dụng trong phòng tắm hoặc những nơi khác ẩm ướt.
Nếu sản phẩm rơi vào nước, vui lòng gửi nó đến công ty hoặc đại
lý của chúng tôi để sửa chữa.
● Nên sử dụng sản phẩm ở môi trường có nhiệt độ 0-40 ℃.
● Không cất giữ hoặc sử dụng sản phẩm gần lò sưởi hoặc bếp
điện và tránh ánh nắng mặt trời.
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CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

LỜI NHẮC
CẢNH BÁO
● Vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm trong bất kỳ điều kiện
nào ở trên để tránh hỏng hóc và sự cố.
● Ngắt nguồn điện và rút phích cắm và liên hệ với đại lý hoặc
công ty của chúng tôi.
● Không nên tự ý tháo gỡ và sửa chữa sản phẩm
NHẮC NHỞ
Nên rửa phần bên trong sau khi sử dụng để tránh phát sinh
vi khuẩn.
Sản phẩm đã được tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt với nước.
Có thể có ít nước bên trong thùng, điều này là bình thường
và sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Bảng điều khiển

Đầu đôt gốm làm nóng

Rơ le nhiệt độ

Mạch điều khiển

Động cơ
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Động Đèn
cơ

Lỗi
Không có
điện

E1

E2

Lý do

Cách xử lý

- Chưa cắm điện
- Chưa bật nút nguồn

Cắm vào ổ và bật nút
nguồn. Liên hệ với chúng
tôi nếu vẫn không được
Rút phích cắm điện khi
nhiệt độ nước xuống
dưới 53 ℃ rồi cắm lại
nguồn để sử dụng tiếp

Nhiệt độ nước vượt
quá 53 ℃

Cảm biến nhiệt độ
không hoạt động

Liên hệ với người bán để
thay thế và sửa chữa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model

NVF612

Nguồn điện

220V

Tần số

50Hz

Công suất

800W

>60%

Khả năng
chống nước

IPX4

Nhiệt độ
tối đa

48℃

Chế độ
hiển thị

Đèn LED

Chế độ
làm nóng

Làm ấm nước
bằng gốm

Chế độ
hoạt động

Cảm ứng

Hiệu suất
nhiệt

Tiêu chuẩn
hiện hành

GB4706.10-2008 GB4706.1-2005

Cảm ơn vì đã lựa chọn. Chúng tôi mong rằng dịch vụ của chúng
tôi sẽ mang lại sự tiện lợi và niềm vui cho bạn và gia đình.
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XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT GÂY HẠI

THẺ BẢO HÀNH

Nhận dạng sản phẩm
Thời hạn (10 năm) cho biết sản phẩm điện có chứa một số
chất độc hại nhất định và có thể được sử dụng có thời hạn để
bảo vệ môi trường. Nó sẽ được hệ thống tái chế xử lý sau
thời gian này.

Các chất có hại có thể có
trong sản phẩm
Theo các Chính sách về "Hạn chế sử dụng các chất nguy
hiểm trong sản phẩm Điện và Điện tử" của Trung Quốc,
bảng sau liệt kê tên và nội dung của các chất hoặc nguyên
tố độc hại có thể có trong các sản phẩm điện và điện tử
Các chất độc hại
Tên
thành phần

Chì

Thủy ngân

Cadmi

Hexavalent
chromium

Polybrominated
biphenyls

Polybrominated
diphenyl ethers

PCB
Vỏ nhựa

1. Thời gian bảo hành sản phẩm của chúng tôi sẽ là một năm (kể từ ngày
mua). Trong thời gian bảo hành, công ty chúng tôi sẽ bảo trì miễn phí đối
với những hỏng hóc do chất lượng trong quá trình vận hành của máy.
2. Trong thời gian bảo hành, nếu có bất kỳ hỏng hóc nào do chất lượng,
quý khách vui lòng mang theo phiếu bảo hành đến trung tâm bảo hành ủy
quyền của chúng tôi để được bảo dưỡng miễn phí.
3. Phiếu bảo hành sẽ không có giá trị đối với bất kỳ thay đổi nào và thời
gian bảo hành sẽ hết hiệu lực ngay lập tức.
4. Phiếu bảo hành sẽ là phiếu mua hàng, vui lòng bảo quản đúng cách và
không được cấp lại nếu mất.
Các điều kiện sau sẽ không nằm trong phạm vi bảo trì miễn phí:
A. Không có phiếu bảo hành
B. Hỏng hóc do không vận hành thiết bị theo hướng dẫn sử dụng
C. Thiệt hại do việc tự ý tháo lắp không có ý kiến của nhân viên
D. Đổ vỡ, trầy xước hoặc hư hỏng do di chuyển hoặc rơi xuống.
E. Thiệt hại do bảo quản, bảo trì và vận hành không đúng cách.
F. Thiệt hại do thiên tai

Dây điện

Vui lòng gửi phiếu này cho công ty để được bảo trì

Lớp sơn
Đinh ốc

Tên khách hàng

Bao bì

Tên sản phẩm
Mã sản phẩm
Số seri
Người bán

Khác
Bảng trên dựa theo quy định của SJ / T 11364.
: Cho biết hàm lượng các chất độc hại như vậy trong chất liệu sản phẩm có nằm
trong giới hạn quy định của GB / T26572.
X: Chỉ ra rằng hàm lượng các chất độc hại đó trong ít nhất một chất liệu vượt quá
giới hạn của quy định GB / T26572.
Lưu ý: Chúng tôi sẽ sử dụng vật liệu không chứa các chất độc hại nêu trên trong
khả năng cho phép. Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển và tìm cách loại bỏ các thành
phần độc hại ra khỏi sản phẩm một cách tối ưu nhất.

〇
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Nam

Ngày mua
Nơi mua
Địa chỉ khách hàng
Mã bưu điện
Số điện thoại
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Nữ

THẺ BẢO HÀNH
Khách hàng vui lòng giữ phiếu này
Tên khách hàng

Nam

Nữ

Tên sản phẩm
Mã sản phẩm
Số seri
Người bán
Ngày mua
Nơi mua
Địa chỉ khách hàng
Mã bưu điện
Số điện thoại

Thời gian bảo hành

Chứng nhận
Số hiệu kiểm tra:
Ngày sản xuất:
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