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Đệm ghế ngồi massage Shiatsu Beurer MG254
Hướng dẫn sử dụng
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5. Mô tả thiết bị
Shiatsu massage pillow (mặt trước)

 1  2 đầu con lăn massage cổ
 2  Tay xoay để điều chỉnh chiều cao
 3  4 đầu massage
 4  Dây đai buộc
 5  Điều khiển cầm tay
 6  Túi lưu trữ
 7  Dây cáp điện

Điều khiển cầm tay
1. Nút
2. timer	nút hẹn giờ (5 - 10 - 15 phút)
3. demo nút chạy thử
4. neck nút cổ
5. neck 	    nút cổ (xoay ngược chiều kim đồng hồ)
6. neck 	    nút cổ (xoay theo chiều kim đồng hồ)
7. shiatsu	nút shiatsu (massage shiatsu)
8. full back	nút lưng đầy đủ (massage toàn bộ lưng)
9. upper back	nút lưng trên (massage lưng trên)

10. lower back	nút lưng dưới (massage lưng dưới)
11. speed	nút tốc độ (cường độ massage)
12. heat	nút nhiệt nóng (sưởi ấm)

6. Khởi động

• Sử dụng lại ốc vít khóa vận chuyển khi vận chuyển thiết bị trong sau này. Vận chuyển thiết bị mà
không sử dụng khóa vận chuyển có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được đối với thiết bị.

• Đặt đệm ghế ngồi thẳng lên trên ghế ngồi phù hợp với chỗ ngồi và tựa lưng (ghế, ghế sofa, hoặc
tương tự). Đảm bảo rằng đệm ghế được hỗ trợ trên toàn bộ vùng của nó và có một độ cao dựa
lưng đầy đủ.
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• Sử dụng dây buộc dẻo và dải Velcro để bảo vệ đệm ghế Shiatsu.
• Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng cách cắm phích cắm vào ổ cắm.

7. Hoạt động
Nhẹ nhàng ấn lưng vào thiết bị massage để bắt đầu. Sau đó hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trong một vị 
trí thoải mái trước khi dần dần chuyển trọng lượng của bạn lên thiết bị massage. Massage phải luôn luôn 
thoải mái và thư giãn. Ngừng massage hoặc thay đổi vị trí của bạn hoặc áp lực tiếp xúc nếu bạn thấy nó 
là đau đớn hoặc khó chịu.
• Không ép hoặc giơ bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, đặc biệt là ngón tay của bạn, giữa các phần massage

xoay hoặc các bộ phận giữ chúng trong thiết bị.
• Ngồi thoải mái và thẳng trên đệm ghế. Đảm bảo bạn ngồi trung tâm và để các đầu massage có thể di

chuyển sang trái và phải của cột sống của bạn.
• Bật nguồn đệm ghế massage bằng nút    .

Các đèn LED báo hiệu các chức năng massage hiện đang được chọn.
Bạn có thể xác định các cài đặt như sau:
1. Chạy thử
Nhấn nút	demo	để bắt đầu chạy nhanh trong 5 phút qua các chức năng có trong thiết bị. Bộ điều 
khiển bằng tay cho biết chức năng nào đang được hiển thị bằng cách nhấp nháy đèn LED tương 
ứng. Thiết bị sẽ tự động tắt sau khi quá trình chạy thử kết thúc.
2. Massage cổ Shiatsu
Nhấn nút	neck 	   để bắt đầu massage cổ. Nhấn nút	neck      (quay ngược chiều kim đồng 
hồ) hoặc neck 	   (theo chiều kim đồng hồ) để thay đổi hướng của massage.
3. Massage lưng Shiatsu
Nhấn nút shiatsu. Sau đó nhấn nút	full back, upper back hoặc lower back	để chọn vùng 
massage mong muốn.
Cường độ massage
Khi sử dụng Massage Shiatsu, có hai tốc độ massage khác nhau, có thể được lựa chọn bằng nút
speed.
4. Chức năng nhiệt nóng ấm
Nhấn nút	heat	để bật chức năng làm nóng của đầu massage. Ánh sáng xanh dương trong đầu 
massage sẽ thay đổi màu thành màu đỏ.

• Không sử dụng thiết bị massage trong thời gian lâu hơn 15 phút và sau đó để cho nó mát. Sử dụng
thiết bị lâu hơn có thể kích thích quá mức các cơ và gây căng thẳng thay vì thư giãn. Massage có thể
được kết thúc bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào nút    . Xin lưu ý rằng khi tắt máy, trước tiên đầu
massage sẽ trở lại vị trí bắt đầu ở vùng thắt lưng. Điều này được chỉ báo bởi đèn LED nhấp nháy. Khi
đạt được vị trí này, thiết bị sẽ tắt.

• Nếu thiết bị được dừng lại nhấn nút vùng massage hai lần, nó cũng sẽ trở về vị trí bắt đầu sau 15 phút và
sau đó tắt.

• Không ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi hoạt động. Luôn tắt nó trước và chờ cho đến khi nó quay
trở lại vị trí ban đầu.

Ghi chú
• Thiết bị có cơ chế đóng tự động được thiết lập để hoạt động tối đa 15 phút.
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