HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY XÔNG HƠI NEVATO NV-S8

nevato.com.vn

0905.588.939 - 0932.568.939

CÁC BỘ PHẬN THEO MÁY
Tay nắm

Nắp máy

Phím chức năng

Hộp điều hơi

Điều kiển từ xa

Van Quá Áp

Van Đối Lưu

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Dây dẫn hơi

Nồi Xông 2.8 Lít

Hộp Điều Hơi

Điều Khiển Từ Xa

Bộ Chuyển Đổi Nhựa

1.Phím ON/OFF

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

2.Phím thời gian +

:Điều chỉnh tăng thời gian sử dụng (phút)

3.Phím thời gian -

:Điều chỉnh giảm thời gian sử dụng (phút)

4.Phím nhiệt độ +

:Điều chỉnh tăng mức nhiệt

5.Phím nhiệt độ -

:Điều chỉnh giảm mức nhiệt

CHÚ Ý
Không bắn nước hoặc chất lỏng khác vào bảng điều khiển

QUY CÁCH
ĐÓNG GÓI

Không nhấn và giữ phím quá mạnh để tránh lỗi chương trình
Không được chạm vào hộp điều hơi và dây dẫn khi đang sử dụng

1. Máy xông hơi
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2. Sách hướng dẫn
sử dụng
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PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Nối một đầu ống dẫn hơi vào nắp, sau đó cho khoảng 2 lít
nước vào máy đậy nắp vặn chặt theo mắt gờ đã cố định.

Nối đầu còn lại của ống dẫn hơi vào một đầu của bộ chuyển
đổi nhựa.

Tiếp theo đầu còn lại của bộ chuyển đổi nhựa ta nối liền
vào đầu nối của hộp điều hơi.

Sau đó mở nắp hộp điều hơi ta bỏ tinh dầu hoặc dược liệu,
cắm điện và khởi động máy. Phần nhiệt độ ở mức 9 sau 2 phút
nước sẽ sôi và bắt đầu hóa hơi khi đó ta lưu ý giảm xuống
mức phù hợp để máy hoạt động bình thường.
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NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
1. Không sử dụng máy khi mực nước quá thấp và không đổ quá nhiều
nước vào nồi xông.
2. Thường xuyên kiểm tra ống và lỗ thoát hơi để tránh bị nghẹt.
3. Sử dụng máy xông hơi ở nơi khô ráo và thoáng mát.
4. Người già và trẻ em sử dụng phải có người lớn vận hành.

1. Lần đầu tiên sử dụng, làm sạch lòng máy trước khi dùng bằng cách
cho nước vào bật máy chạy khoảng 20 phút. Sau đó để nguội và lau
bằng khăn sạch.
2. Khi sử dụng máy xông hơi cần được đặt nơi khô ráo thoáng khí,
tuyệt đối không dùng ở nơi độ ẩm cao đến rất cao dể rò rỉ điện nguy
hiểm cho người sử dụng.
3. Khi van đối lưu có hiện tượng thoát khí cần tắt máy ngay lập tức.
Sau đó kiểm tra đường ống có thể bị nghẹt hoặc tắt nghẽn.

1. Không được xông hơi ở nhiệt độ quá cao.
2. Không được tắm ngay khi trước và sau khi xông hơi.
3. Không được xông hơi quá lâu.
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CHÚ Ý

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không nên đổ quá đầy nước vào nồi, khuyến cáo dưới 2.2L
Nếu cho trực tiếp lá xông vào máy hạn chế cho quá nhiều khi xông sẽ
làm tắc màng lọc hơi và ống dẫn hơi dẫn đến hỏng máy.

Mã hàng

NV-S8

Nguồn điện

220V

Tần số

50Hz

Công suất

1500W

Máy xông hơi

Chế độ
hiển thị

Đèn LED

9 mức

Thời gian
sử dụng

70-80 phút/2L nước

Không được phép sử dụng thiết bị khi không có nước, nếu không có
thể làm hỏng thiết bị hoặc gây nguy hiểm.

Tên hàng

Không cắm điện khi tay ướt và không để thiết bị ở bất kỳ nơi nào gần lửa.

Mức nhiệt

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 được chạm vào hộp điều hơi và dây dẫn hơi trong lúc đang sử
dụng có thể gây bỏng da

SỐ ĐO TRUNG BÌNH TỪNG MỨC NHIỆT
Thời gian

Mức nhiệt

Nhiệt độ ( oC)

Đo sau mỗi
5 phút

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.

Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Mức 5
Mức 6
Mức 7
Mức 8

55.5
60.1
61.8
64
69.3
72.5
73.5
75.5

Sau khi sử dụng, nên tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ điện

Mức 9

77

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 .
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CÁC LỖI THƯỜNG GẶP
Lỗi

Không có
điện

Rò rỉ hơi

Không thể
mở nguồn

CÁC SẢN PHẨM CỦA NEVATO VIỆT NAM

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

- Nắp đậy chưa kĩ
- Roan cao su bị hỏng

- Mạch điều khiển bị ẩm

Máy Massage Ngâm Chân

Thảo Dược Ngâm Chân 12 Vị

Máy Xông Hơi

Lều Xông Hơi

Lá Xông Giải Cảm

Xông Tắm Sau Sinh

Rút phích cắm điện sau đó
đậy lại nắp. Nếu đã thực
hiện các bước nhưng
nguồn không bật, vui lòng
liên hệ nhà cung cấp
Để nơi khô ráo trong vòng
24h và bật nguồn để sử
dụng lại. Nếu đã thực hiện
các bước nhưng nguồn
không bật, vui lòng liên
hệ nhà cung cấp

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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