
 
 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản 
phẩm: Bồn ngâm và massage chân Lanaform 
của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước 
khi sử dụng sản phẩm. 

 
Bộ sản phẩm bao gồm: 
- Bồn ngâm và massage chân. 
- 3 đầu phụ kiện massage đi kèm: 1 đầu 
massage, 1 đầu mài gót chân, 1 đầu bàn chải. 
- 4 con lăn có thể tháo rời. 
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt, 
Phiếu bảo hành sản phẩm. 

 

1. Chức năng cơ bản: 
- Massage rung (có nước hoặc không có nước) 
- Massage sủi bong bóng. 
- Giữ nhiệt độ nước ổn định ở nhiệt độ 37độ C. 
2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm: 
-  Không đặt thiết bị trên mặt phẳng không ổn 
định như: đệm, thảm. 
-  Kiểm tra nhiệt độ của nước trước khi cho 
vào thiết bị. 
-  Không được đổ nước cao hơn vạch Max đã 
ghi trên thiết bị. 
-  Trước khi cắm hoặc rút thiết bị ra khỏi 
nguồn điện, phải đảm bảo công tắc xoay đang 
ở vị trí số 0. 
- Không nhúng hoặc thả thiết bị vào nước hay 
chất lỏng để làm sạch nó. 
- Chỉ sử dụng bồn ngâm chân ở tư thế ngồi. 
- Nên sử dụng thiết bị trong khoảng thời gian 
tối đa là 15 phút, sau đó tắt thiết bị để động cơ 
nguội xuống ít nhất trong vòng 15 phút  trước 
khi sử dụng nó một lần nữa. 
- Nên tham khảo ý kiến bác sỹ nếu bạn mắc 
phải bệnh nghiêm trọng hoặc đang hồi phục  
sau một chấn thương bàn chân của bạn. 
 

- Không nên sử dụng với những người có  các bệnh về 
giãn tĩnh mạch, viêm tĩnh mạch. 
- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả trong các 
hướng dẫn hoạt động. Nhà sản xuất không chịu trách 
nhiệm về thiệt hại xảy ra như là kết quả của việc sử 
dụng không phù hợp hoặc bất cẩn. 
- Thiết bị này được thiết kế chỉ sử dụng cá nhân. Nó 
không dành cho các ứng dụng thương mại và điều trị 
y tế. 
 
3. Hướng dẫn sử dụng: 

 

 
Nhiệt + Massage bong bóng (1) (H3): 
- Bật công tắc vị trí số 1. 
- Chức năng này giúp massage chân bằng các bong 
bóng trong nước được giữ ở nhiệt độ không đổi. 
 
Nhiệt + Massage bong bóng + Rung (2) (H 4): 
- Bật công tắc về vị trí 2. 
- Chức năng này cung cấp massage rung độc đáo và 
ngâm chân thư giãn nhờ vào các bong bóng trong nước 
được giữ ở nhiệt độ không đổi. 
 
Massage Rung (3) (H5): 
- Bật công tắc về vị trí 3. 
- Chức năng này cung cấp massage rung độc đáo (tùy 
chọn chỉ có thể được sử dụng có hoặc không có nước). 

 

4. Phụ kiện 
• Có 4 con lăn được được gắn giúp massage bàn chân. 
• Một bộ phụ kiện đi kèm (Hình 6 & Hình 8) bao gồm: 
- Một đầu massage. 
- Một đầu mài gót chân. 
- Một đầu bàn chải. 
• Để phù hợp với những phụ kiện mong muốn, chỉ cần 
nhấn nhẹ nhàng vào đầu quay. 

 



5. Chăm sóc và Bảo quản 
 

     Sau khi sử dụng rửa bộ phận đi kèm bằng 
nước máy. Các đầu massage có thể được làm 
sạch với một lượng nhẹ dấm trung tính. Để 
làm khô thiết bị có thể chuyển sang thiết lập 
bong bóng mà không có nước khoảng 1 
phu t.  au lươ ng nươ c co  thể bị rò rỉ với một 
miếng vải me m. 
 
6. Thông số kỹ thuật 
 

- Điều khiển từ xa: Không 
- Phụ kiện cung cấp: 4 con lăn di động cho bàn 
chân; bộ móng chân 
- Chương trình điều hành: 3 
- Loại massage: Hydro-massage 
- Khu massage: Đôi chân 
- Kích thước sản phẩm (cm): 38,2x23x43,5 
- Công suất (W): 135 
- Điện áp (V):220-240 
- Tần số (Hz):50 
- CE: Có 
- EAN ref.:5410984016655 
- Trọng lượng (kg): 4,3 

 
 

Đại diện phân phối và bảo hành 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT 

 
 

 

 


