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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

BỒN NGÂM CHÂN CAO CẤP CHỨC NĂNG MASSAGE 

CON LĂN TỰ ĐỘNG RIO FTBH7-EU 

FOOT BATH SPA WITH POWER MASSAGE 

 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam xin trân trọng cảm ơn 

Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Bồn ngâm chân cao cấp chức năng Massage 

con lăn tự động RIO FTBH7- EU của tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu 

và phân phối độc quyền tại Việt Nam. 
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CÁC CẢNH BÁO 
● Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho các lần 

sử dụng tiếp theo. 

● Thiết bị này có thể sử dụng cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề 

về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần giảm, căng thẳng nếu họ được giám sát và 

hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn cũng như hiểu các mối nguy 

hiểm có tính liên quan. Trẻ em không được sử dụng sản phẩm nếu không có sự giám 

sát. 

● Nếu bất kỳ phần nào của hệ thống điện bị hỏng, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên 

hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng để được trợ giúp (Theo số Hotline: 

0243.698.8383 ) 

● Không nên tiếp tục sử dụng sản phẩm này nếu có lỗi hoặc bị rơi/ hư hỏng. 

● Lưu ý: Thiết bị phải được tắt và ngắt khỏi nguồn điện khi đổ nước vào hoặc khi làm 

sạch thiết bị. 

● Tuyệt đối không cho sản phẩm vào nước. Trường hợp sản phẩm bị nhúng vào nước, 

vui lòng ngắt nguồn điện khỏi thiết bị và tìm sự trợ giúp từ Trung tâm chăm sóc 

khách hàng. 

● Không sử dụng dung môi hay chất tẩy rửa có tính mài mòn để vệ sinh thiết bị. 

● Không để sản phẩm ở nơi nó có thể bị rơi hoặc gần bồn tắm/ chậu rửa. 

● Nếu bạn cảm thấy bị kích thích, đau hoặc khó chịu khi đang sử dụng sản phẩm, hãy 

ngưng sử dụng ngay. Không sử dụng sản phẩm khi bàn chân của bạn bị viêm hoặc 

có bất kỳ vết thương hở nào ở trên bàn chân/ ngón chân của bạn. Tham khảo ý kiến 

bác sĩ trước khi sử dụng trong mọi trường hợp. 

● Đặt thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi. 

● Không cắm hoặc rút phích cắm điện của thiết bị khi bàn chân còn đang ngâm trong 

nước. 

● Không đứng lên hoặc đặt bất kỳ đồ vật nào bên trong máy. Chỉ sử dụng thiết bị khi 

bạn đã ngồi. 

● Nếu thiết bị bị rò nước, hãy ngưng sử dụng thiết bị ngay và liên hệ với Trung tâm 

chăm sóc khách hàng để được trợ giúp. 

 

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ 

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý 

khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ 

hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau: 
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– Thời hạn bảo hành sản phẩm được tính từ ngày Quý khách kích hoạt tin nhắn bảo hành 

điện tử (ngay sau khi mua sản phẩm). Hoặc không quá 03 tháng kể từ ngày công ty xuất 

kho cho đại lý. 

– Trường hợp Khách hàng không kích hoạt tin nhắn bảo hành điện tử. Khi xảy ra lỗi, Nhà 

phân phối sẽ từ chối bảo hành sản phẩm. 

– Chế độ bảo hành 1 đổi mới chỉ áp dụng trong vòng 6 tháng đầu. (Kèm điều kiện đã kích 

hoạt tin nhắn bảo hành điện tử ). 

– Nhà phân phối sẽ từ chối bảo hành trong mọi trường hợp nếu sản phẩm không còn nguyên 

vẹn tem bảo hành và có dấu hiệu bị cạy, phá hoặc tự ý tháo, mở.  

 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG 

 
● Sử dụng sai sản phẩm này có thể gây hại. 

● Sản phẩm này chỉ được sử dụng với mục đích được mô tả trong bản Hướng dẫn sử dụng 

này. 

● Không được tự ý mở thiết bị. 

● Ngừng sử dụng thiết bị nếu bạn cảm thấy đau hoặc nhạy cảm trong quá trình sử dụng. 

Hãy tham khảo ý kiến của bác sỹ. 
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● Có thể có một số chất lỏng còn sót lại bên trong bồn chứa của thiết bị trước khi sử dụng 

lần đầu tiên từ quá trình thử nghiệm thiết bị của nhà sản xuất. 

● Đảm bảo nước ở nhiệt độ thoải mái trước khi sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên ngâm 

chân từ nhiệt độ thấp và tăng dần. 

● Tuyệt đối không đổ trực tiếp vào bồn những sản phẩm hỗ trợ ngâm chân như thảo dược, 

các loại lá ngâm, muối không tan, bột ngâm chân….Khuyến cáo Quý khách hàng nên cho 

những thành phần đó vào túi lọc trước khi sử dụng. Tránh gây bít tắc các khe, kẽ, lỗ sủi 

dưới bồn. 

 

 

 

 

CẤU TẠO CỦA THIẾT BỊ 
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1.  Bảng điều khiển   2. Các con lăn massage kèm theo ( 4,5,6) 

3. Lỗ sủi khí bong bóng   4. Con lăn massage đính kèm 

5. Bàn chải chân đính kèm  6. Đá bọt đính kèm tẩy da chết 

7. Nắp chống tràn nước   8. Con lăn massage 

9. Vị trí đổ nước sau khi ngâm  10. Đèn LED 

11.Vạch nước    12. Tay xách. 

 

 

 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Lưu ý quan trọng: -   Đổ nước vào thiết bị trước khi cắm thiết bị vào nguồn điện.  

- Luôn rút phích cắm điện trước khi đổ nước khỏi thiết bị. 

- Đặt bồn ngâm chân lên một bề mặt ổn định. Đảm bảo rằng thiết bị 

đã được tắt. 

 
 

Đổ đầy nước vào thiết bị, đảm bảo mức nước ở trong bồn ko vượt quá vạch Max ở bên 

trong thành bồn. 

 

 
 

Chọn và lắp đầu massage theo nhu cầu của người dùng. 

Ngồi xuống và đặt chân vào bồn ngâm chân. 

Nhấn nút On/ Off để bật thiết bị. 

 



 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM 
Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai,Tp Hà Nội 

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM 

Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn 

                               ------------------ *** ---------------------- 

 

7 
 

 
Chức năng tự khởi động: 

Nhấn nút On/Off. Thiết bị sẽ bắt đầu làm nóng nước, hệ thống sủi bọt, đèn LED sẽ sáng. 

Khi nước đạt đến mức 42 độ, các con lăn massage bắt đầu hoạt động. Nhiệt độ nước được 

hiển thị trên màn hình. Thiết bị hoạt động tự động trong 60 phút. Để tắt thiết bị, nhấn nút 

On/ Off. 

 

Trong lúc bồn hoạt động, bạn có thể chọn các chức năng sau: 

 
 

Nhiệt độ: 

Sử dụng các nút tăng/ giảm nhiệt độ để cài đặt nhiệt độ nước theo ý muốn. Nhiệt độ có thể 

đạt được trong khoảng từ 35° đến 50°. Sau đó màn hình sẽ trở lại hiển thị nhiệt độ nước tại 

thời điểm hiển tại. 

 
Chức năng sủi bọt khí và đèn Led ánh sáng đỏ: 

Chức năng sủi bong bóng nước và đèn Led ánh sáng đỏ đều tự động bật khi ấn nút On/ Off 

ban đầu. Nhấn nút Chức năng sủi/ đèn Led ( trên bảng điều khiển) để tắt cả 2 chức năng 

này. Nhấn lần nữa sẽ bật chức năng Sủi bọt khí. Nhấn lần thứ 3 để bật đèn Led. Nhấn lại 

để tắt các chức năng này. 



 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM 
Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai,Tp Hà Nội 

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM 

Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn 

                               ------------------ *** ---------------------- 

 

8 
 

 
Chức năng massage con lăn tự động: 

Nhấn nút massage để bật hoặc tắt các con lăn tự động. 

 

 
Chức năng hẹn giờ: 

Nhấn nút hẹn giờ trong khi sử dụng thiết bị để chọn thời gian sử dụng mong muốn, 

khoảng thời gian từ 10 phút đến 60 phút với mỗi khoảng thời gian 10 phút. Thiết bị sẽ 

hiển thị thời gian còn lại. 

 

 

 

SAU KHI SỬ DỤNG 
 

● Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện. 

● Đảm bảo thiết bị đã nguội hoàn toàn. Cẩn thận đặt thiết bị nghiêng qua bồn rửa hoặc 

bồn tắm sau đó đổ nước ra ngoài tại vị trí số 9 ở phần cấu tạo của thiết bị. 

● Bảo quản thiết bị nơi khô ráo, thoáng mát. 

Lưu ý quan trọng: Không bao giờ được đổ nước qua bảng điều khiển. 
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LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ 

● Vui lòng không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào, ví dụ: cọ rửa hóa chất hoặc các 

chất lỏng tẩy rửa khác khi làm sạch. Chúng có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.  

● Sau khi sử dụng, đổ hết nước trong thiết bị và lau bằng khăn sạch, ẩm sau đó lau 

khô. 

● Không ngâm thiết bị trong nước. 

● Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát. 

XỬ LÝ CHẤT THẢI 

 

 

 

  

 

 

 

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive là chỉ dẫn 

của Liên Minh Châu Âu số 2012/19/EU về chất thải từ thiết bị điện và điện 

tử để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế 

tốt nhất để giảm thiểu tác động lên môi trường, xử lý các chất thải độc hại và 

tránh làm tăng bãi chôn lấp. 

Sản phẩm này được phân loại giống như thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy 

đảm bảo rằng khi sản phẩm này đã hết thời hạn sử dụng, nó sẽ được xử lý 

đúng cách theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Không được xử lý cùng 

với chất thải gia đình 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

 

 

 

Tên và Model sản phẩm: Bồn ngâm chân cao cấp chức năng massage con lăn tự động 

RIO FTBH7-EU. 

Nguồn điện đầu vào: 230V~ 50Hz  

Công suất: 450W. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

  NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM 

                         Văn phòng GD: B9 Lô 20 KĐT Định Công,P. Định Công, Q.Hoàng Mai,Tp.HN 

     Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM 

         Điện thoại: 0243.698.8383      Website: Riobeauty.vn 

 

 

  

 

 

Đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Sản phẩm này được sử dụng trong gia đình.  

Sản phẩm này được đăng ký theo đúng các quy định hiện 

hành của Châu Âu về: An toàn điện, Môi trường, Chất 

lượng và sở hữu thương mại. 


