
Ghế massage 
Shiatsu MC 5000
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Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp 
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vực như nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa, sắc đẹp, trẻ em và 
không khí. Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này để sử dụng sản phẩm cẩn thận và giữ chúng để tham 
khảo sau này cũng như giúp người dùng khác có thể dễ dàng xem và làm theo các hướng dẫn.
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10.Thải bỏ .......................................................

• Ghế mát xa
• Đệm ngồi

• Đệm lưng
• Gối

• Điều khiển cầm tay

1. Mục đích sử dụng

Ghế mát xa được thiết kế để mát xa lưng, chân và bàn chân.
Vui lòng thực hiện theo các lưu ý an toàn trong hướng dẫn sử dụng.
Chỉ sử dụng thiết bị theo cách thức được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
Thiết bị chỉ phù hợp cho sử dụng cá nhân, không sử dụng cho mục đích y tế hoặc dịch vụ.

2. Lưu ý an toàn

•

•
•

Đọc hướng dẫn sử dụng cẩn thận. Việc không tuân thủ các thông tin có trong hướng dẫn có thể dẫn
đến thương tích cho người sử dụng hoặc thiệt hại về vật chất.
Giữ hướng dẫn sử dụng ở nơi an toàn để người khác có thể đọc hướng dẫn khi sử dụng thiết bị.
Đảm bảo đặt hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị khi chuyển giao thiết bị cho người dùng khác

CẢNH BÁO: Điện giật
 Cảnh báo!

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, hãy sử dụng ghế mát xa này thật cẩn thận và chú ý để
tránh trường hợp bị điện giật
Chỉ sử dụng thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trên thiết bị
Không sử dụng thiết bị nếu chính thiết bị hay phụ kiện có dấu hiệu hỏng hóc.
Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị vô tình bị bắn nước vào.
Không sử dụng thiết bị trong khi có bão đi kèm sấm sét.
Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng kín và tránh ánh nắng trực tiếp.
Trong trường hợp có lỗi hoặc sự cố, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
Không được kéo dây điện để ngắt kết nguồn điện với thiết bị.
Không cắm ghim, kim hay những vật có bề mặt sắc nhọn lên dây điện.
Để dây điện tránh xa các bề mặt nóng.
Đảm bảo thiết bị, công tắc và dây điện không tiếp xúc với nước, hơi nước hay các chất lỏng khác
Chỉ sử dụng thiết bị khi tay khô
Không được để thiết bị chịu bất kì tác động mạnh nào và không được làm rơi thiết bị.

Sửa chữa
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CẢNH BÁO
•
•

•

•
•

Không mở thiết bị
Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy quyền. Sửa chữa sai cách có 
thể dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng. Nếu không thực hiện theo thông tin này, bảo hành sẽ mất 
hiệu lực
Nếu dây điện kết nối thiết bị bị hỏng, phải vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ dây điện, phải dừng sử dụng 
thiết bị. 
Không mở khóa kéo trên thiết bị vì một vài lý do liên quan tới việc chế tạo thiết bị.
Không cắm kim hoặc các vật sắc nhọn khác vào thiết bị.

Nguy cơ cháy nổ
CẢNH BÁO

Thiết bị có nguy cơ gây cháy nếu được sử dụng không đúng cách hoặc bỏ qua các thông tin cảnh báo 
trong hướng dẫn sử dụng.

Vận hành

•

•
•

Đảm bảo các lỗ thông hơi không bị tắc. Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo lỗ thông hơi không có bụi,
tóc, v.v.
Không sử dụng thiết bị cùng với các thiết bị điện khác (ví dụ: chăn điện).
Không sử dụng thiết bị gần xăng dầu hoặc các chất dễ cháy khác.

CẢNH BÁO
Thiết bị được thiết kế riêng để mát xa lưng, chân và bàn chân của con người. Thiết bị không thể thay thế 
điều trị y tế. Không sử dụng thiết bị nếu bạn thuộc một trong các cảnh báo sau:
Không sử dụng thiết bị
•
•

Nếu vùng lưng bị biến chứng bởi bệnh tật hoặc chấn thương (ví dụ thoát vị đĩa đệm),
Cho trẻ em

• Cho phụ nữ có thai,
• Khi đang ngủ,
• Cho động vật,
• Trong các hoạt động mà những phản ứng bất ngờ có thể gây ra nguy hiểm,
• Khi đang sử dụng các chất làm giảm thời gian phản ứng (ví dụ thuốc giảm đau, đồ uống có cồn),
Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để được biết thiết bị này có phù hợp với bạn hay không. 
Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị mát-xa nếu bạn:
•
•
•
•
•
•

Đang ốm nặng hoặc vừa trải qua phẫu thuật ở nửa trên cơ thể,
Đang sử dụng máy tạo nhịp tim, cấy ghép hoặc các loại thiết bị hỗ trợ y tế,
Đang mắc chứng huyết khối,
Đang bị tiểu đường,
Trong trường hợp bị đau mà không xác định được nguyên do.
Thiết bị này chỉ được sử dụng với mục đích được ghi rõ trong hướng dẫn vận hành. Nhà sản suất sẽ  
không chịu trách nhiệm khi thiết bị hỏng hóc do việc sử dụng không phù hợp hay bất cẩn.
Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm 
và hiểu biết chỉ có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một 
cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
Không chạm vào bộ phận mát xa hoặc con lăn bằng tay trong khi thiết bị đang hoạt động để tránh có 
nguy cơ nguy hiểm, tay bị kẹt.
Không chèn bất kỳ vật nào vào khe hở của thiết bị hoặc các bộ phận quay. Đảm bảo các bộ phận xoay 
luôn chuyển động không kẹt.
Giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị

Luôn tắt thiết bị bằng công tắc nguồn sau khi sử dụng
Đặt dây điện tại vị trí phù hợp để người qua lại không bị vấp
Không đứng hoặc đặt vật khác lên trên thiết bị
Không mát xa tại vùng cơ thể có biểu hiện sưng, nhiễm trùng hoặc bị bệnh chàm.
Không sử dụng thiết bị trong khi bị đau bụng không rõ nguyên do
Chỉ một người ngồi lên thiết bị khi thiết bị đang hoạt động
Trọng lượng đặt lên thiết bị không được vượt quá 200kg

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Thận trọng!

Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời
Không sử dụng thiết bị khi nhiệt độ môi trường cao hơn 40°C.
Kiểm tra chức năng của thiết bị nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài

•
•
•

3. Giới thiệu thiết bị

Bạn có thể tận hưởng dịch vụ mát xa tại nhà với ghế mát xa Beurer MC5000. 
Thiết bị cung cấp các hình thức mát xa nhẹ nhàng và nâng cao sức khỏe khác nhau cho người dùng.
Thiết bị có ba chương trình mát xa tập trung vào các vùng cơ thể khác nhau.
Ngoài ra, thiết bị còn có tính năng mát xa khí nén ở vùng ghế, bắp chân và bàn chân.
4. Mô tả thiết bị

Các bộ phận bên ngoài

4

5

6

2

1

3

7 8

1   Gối

2   Tựa lưng

7   Công tắc nguồn

8   Ổ điện

3   Tựa tay

4   Điều khiển cầm tay               

5   Đệm ngồi

6   Tựa chân
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Bộ phận bên trong

9   Con lăn mát xa 

10   Điểm mát xa khí nén

9

10

10
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7

8
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11
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4

3

2

12

16

17

14

15

Điều khiển cầm tay
1. Nút Nguồn
2. Nút dừng
3. Màn hình
4. Chương trình mát xa tự động
5. Mát xa xoa bóp
6. Mát xa đấm nhẹ
7. Mát xa Shiatsu
8. Mát xa lăn
9. Chương trình mát xa khí nén tự động
10. Mát xa vùng
11. Mát xa điểm
12. Cường độ xoa bóp và đấm nhẹ
13. Độ rộng (khoảng cách giữa các con lăn)
14. Nâng vị trí con lăn
15. Hạ vị trí con lăn
16. Cường độ mát xa khí nén
17. Mát xa khí nén bàn chân
18. Mát xa khí nén chân
19. Mát xa khí nén vùng ghế ngồi
20. Các nút vị trí

Nâng tựa chân
Nâng tựa lưng
Hạ tựa chân
Hạ tựa lưng

Chức năng các nút trên điều khiển cầm tay 
Nút Nguồn

> Nhấn nút Nguồn 
Thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.

Nút dừng
> Ấn nút dừng
Chương trình đang hoạt động hiện tại sẽ dừng. Thiết bị đang trong chế độ chờ
> Ấn nút dừng          một lần nữa
Thiết bị tiếp tục hoạt động từ vị trí dừng trước đó.

Màn hình
Màn hình hiển thị các chức năng hiện đang hoạt động và các cài đặt hiện tại.
•
•
•
•

Chương trình mát xa hiện tại
Cường độ hiện tại và cài đặt cường độ
Vị trí hiện tại của con lăn mát xa
Thời gian mát xa còn lại

20

Cài đặt được lựa chọn hiện tại sẽ hiển thị trên màn hình

Chương trình mát xa
•
•
•

Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng mát xa khí nén riêng biệt
Sau khi chương trình mát xa kết thúc, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ.
Bạn có thể dừng mát xa bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút mát xa một lần nữa

Chương trình mát xa tự động
Có 3 chức năng mát xa tự động – Thư giãn, nâng cao sức khỏe và trị liệu cũng như mát xa khí nén
Các chương trình tự động này mát xa toàn bộ lưng kết hợp giữa xoa bóp, đấm nhẹ, lăn và mát xa Shiatsu.
Thư giãn

> Ấn nút Relax
Chương trình mát xa tự động bắt đầu.
Tổng thời gian mát xa: 15 phút. Sau đó, thiết bị chuyển sang chế độ chờ

Nâng cao sức khỏe
> Ấn nút Refresh.
Chương trình mát xa tự động bắt đầu.
Tổng thời gian mát xa: 15 phút. Sau đó, thiết bị chuyển sang chế độ chờ

Trị liệu
> Ấn nút Therapy.
Chương trình mát xa tự động bắt đầu.
Tổng thời gian mát xa: 15 phút. Sau đó, thiết bị chuyển sang chế độ chờ

Chương trình mát xa
Mát xa xoa bóp

> Ấn nút mát xa xoa bóp
Chương trình mát xa tự động bắt đầu.
Tổng thời gian mát xa: 15 phút. Sau đó, thiết bị chuyển sang chế độ chờ
Mát xa đấm nhẹ

> Ấn nút mát xa đấm nhẹ
Chương trình mát xa tự động bắt đầu.
Tổng thời gian mát xa: 15 phút. Sau đó, thiết bị chuyển sang chế độ chờ
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Xoa b·p v¨ ĽӸm nhԌ
> ӷn n¼t m§t xa xoa b·p v¨ ĽӸm nhԌ. 
Chương trình mát xa xoa bóp và đấm nhẹ được kích hoạt cùng lúc

Mát xa Shiatsu
> Ấn nút mát xa Shiatsu
Chương trình mát xa tự động bắt đầu.
Tổng thời gian mát xa: 15 phút. Sau đó, thiết bị chuyển sang chế độ chờ
Mát xa lăn
> Ấn nút mát xa lăn
Chương trình mát xa tự động bắt đầu.
Tổng thời gian mát xa: 15 phút. Sau đó, thiết bị chuyển sang chế độ chờ

Mát xa khí nén tự động cho vùng ghế ngồi, chân và bàn chân 
> Ấn nút khí nén tự động
Chương trình mát xa tự động bắt đầu.
Tổng thời gian mát xa: 15 phút. Sau đó, thiết bị chuyển sang chế độ chờ

Mát xa tập trung
Mát xa vùng

Trong khi chương trình mát xa hiện tại đang chạy:
> Ấn nút mát xa vùng
Chức năng mát xa vùng sẽ bắt đầu với tâm là vị trí hiện tại của các con lăn và 
mát xa mạnh trong bán kính 8 cm xung quanh các tâm này.
> Ấn nút mát xa vùng một lần nữa
Chương trình nát xa sẽ tiếp tục

Mát xa điểm
Trong khi chương trình mát xa hiện tại đang chạy:
> Ấn nút mát xa điểm
Chức năng mát xa điểm sẽ bắt đầu với trung tâm là vị trí hiện tại của các con 
lăn. Khu vực trực tiếp xung quanh điểm trung tâm này được mát xa mạnh hơn.
> Ấn nút mát xa điểm một lần nữa
Chương trình nát xa sẽ tiếp tục

Cài đặt
Cường độ mát xa xoa bóp và đấm nhẹ

Có các cài đặt ở mức thấp, vừa, cao và tắt
> Ấn nút cường độ của chương trình mát xa xoa bóp và đấm nhẹ
Ấn nút để chuyển giữa các cài đặt

Độ rộng - khoảng cách giữa các con lăn)
Có các cài đặt hẹp, vừa và rộng
> Ấn nút độ rộng cho mát xa đấm nhẹ và lăn
Ấn nút để chuyển giữa các cài đặt

Nâng vị trí con lăn
> Ấn nút lên trong mát xa vùng và điểm. 
Con lăn mát xa sẽ được nâng lên

Hạ vị trí con lăn

> Ấn nút xuống trong mát xa vùng và điểm.
Con lăn mát xa sẽ được hạ xuống

Cường độ mát xa khí nén
Có các cài đặt ở mức thấp, vừa, cao 
và tắt > Ấn nút cường độ mát xa 
khí nén
Ấn nút để chuyển giữa các cài đặt

Mát xa khí nén bàn chân
Có các cài đặt bật và tắt
> Ấn nút mát xa khí nén bàn chân
Ấn nút để chuyển giữa bật và tắt

Mát xa khí nén cho chân
Có các cài đặt bật và tắt
> Ấn nút mát xa khí nén chân
Ấn nút để chuyển giữa bật và tắt

Mát xa khí nén cho vùng ghế ngồi
Có các cài đặt bật và tắt
> Ấn nút mát xa khí nén vùng 
ghế ngồi Ấn nút để chuyển giữa 
bật và tắt

Nút vị trí dựng thẳng và nằm ngang
Bạn có thể điều chỉnh khi chương trình mát xa đang được bật hoặc tắt 

> Ấn và giữ nút Nâng tựa chân Tựa 
chân sẽ được nâng
> Thả nút ra
Tựa chân sẽ được giữ ở vị trí hiện 
tại

Nút vị trí Nâng tựa lưng
> Ấn và giữ nút Nâng tựa lưng Tựa 
lưng sẽ được nâng
> Thả nút ra
Tựa lưng sẽ được giữ ở vị trí hiện 
tại

Nút vị trí Hạ tựa chân
> Ấn và giữ nút Hạ tựa chân
Tựa chân sẽ được hạ
> Thả nút ra
Tựa chân sẽ được giữ ở vị trí 
hiện tại

Nút vị trí Hạ tựa lưng
> Ấn và giữ nút Hạ tựa lưng
Tựa lưng sẽ được hạ
> Thả nút ra
Tựa lưng sẽ được giữ ở vị trí 
hiện tại

•
•

 Cảnh báo!
Giữ túi bóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ em để tránh nguy cơ nghẹt thở nguy hiểm!
Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy đọc kỹ các lưu ý an toàn.

5. Hướng dẫn sử dụng lần đầu
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Nút vị trí Nâng tựa chân

 Thận trọng!
• Thiết bị có thể làm hỏng sàn nhà. Hãy đặt tấm lót phù hợp, chống trượt dưới thiết bị.
Vị trí lắp đặt
•
•

Lắp đặt thiết bị trên một bề mặt chắc chắn và bằng phẳng
Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy di chuyển tất cả các đồ vật ở gần phía trước và phía sau thiết bị 
để phần tựa lưng có thể hạ xuống và phần tựa chân được nâng lên tự do, không bị vướng.

Tháo dỡ vỏ bọc và lắp đặt
Thiết bị MC3800 được bọc và vận chuyển trong một hộp các tông.
        Thận trọng!
Không sử dụng các đồ vật sắc nhọn (ví dụ dao) để tháo hộp đựng.



Bước 2
> Mở hộp các tông và giữ thiết bị tại các điểm 
đánh dấu 
> Lấy thiết bị ra khỏi hộp các tông 
Yêu cầu 4 người
> Cẩn thận tháo bỏ tất cả túi bóng đóng bọc

> Dựng và ngả phần tựa lưng về phía sau cho 
đến khi bạn nghe thấy tiếng khóa cố định
Phần tựa lưng bây giờ sẽ tạo một góc khoảng 
115°.

Bước 4
> Gập đệm ghế về phía ngược với tựa lưng
> Cắm ống khí nén ở đằng sau ghế ngồi với ống 
khí nén trên đệm ngồi
   Cắm ống đỏ vào đầu kết nối màu đỏ 
   Cắm ống trắng vào đầu kết nối màu trắng
> Đặt đệm ngồi lên phần ghế

 Bước 5

Bước 3
> Cài khóa kéo kết nối đầu dưới của tựa lưng vào 
đầu dưới của đệm ghế
> Đặt đệm ghế với đệm lưng lên trên thiết bị 
> Cố định đệm lưng vào phần tựa lưng bằng cách 
sử dụng khóa kéo

> Cắm phích cắm vào ổ điện 
> Bật công tắc nguồn ở đáy mặt sau
> Bật thiết bị bằng nút Nguồn trên điều khiển cầm 
tay
Thiết bị hiện đã sẵn sàng để hoạt động.

6. Vận hành thiết bị

 Cảnh báo!
• Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy đọc kỹ các lưu ý an toàn.

Nguy cơ lật!

Bước 1

Quan trọng! Không kẹp ống. Đảm bảo các 
ống không bị đè và xoắn.

 Thận trọng!
• Nếu bạn thấy cơ thể bị kích thích, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức.

 Quan trọng!

• Không được tháo gối hoặc đệm lưng trong khi đang mát xa.
Trước khi bật thiết bị:

• Ngồi xuống thiết bị cẩn thận và chỉ khi thiết bị ở tư thế thẳng đứng. Không ngồi xuống khi thiết bị
đang ở tư thế nằm ngang.

•
•
•
•
•

•

Mặc quần áo thoải mái trong khi sử dụng thiết bị
Lấy tất cả đồ vật khỏi túi quần (ví dụ: chìa khóa, dao bỏ túi, điện thoại di động).
Ngồi với tư thế thoải mái, thư giãn.
Luôn ngồi ở chính giữa ghế để cột sống của bạn đặt chính xác giữa các con lăn mát xa.
Mát xa phải luôn đem lại cảm giác dễ chịu và thư giãn. Nếu bạn cảm thấy đau hoặc khó chịu, hãy
dừng mát xa hoặc thay đổi tư thế ngồi.
Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, hãy kiểm tra xem thiết bị có hoạt động chính xác
không trước khi sử dụng.

Bắt đầu mát xa
> Ấn nút Nguồn trên điều khiển cầm tay
Sau khi được bật, thiết bị sẽ chuyển sang tư thế bán ngang. Bây giờ, bạn có thể lựa chọn chương trình 
mát xa bạn muốn.

Sau khi lựa chọn một trong các chương trình mát xa tự động (thư giãn, nâng cao sức khỏe hoặc trị 
liệu), thiết bị sẽ quét toàn bộ lưng để xác định kích thước của người dùng
Sau khi chọn một trong các chương trình mát xa (xoa bóp, đấm nhẹ, lăn hoặc Shiatsu), bạn có thể 
kích hoạt mát xa khí nén riêng biệt.
Nhấn nút intensity để điều chỉnh hoặc tắt cường độ mát xa khí nén
Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng mát xa rung riêng biệt cho vùng ghế và chân.

Tư thế ngang hoặc dựng đứng

•

•

•
•
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> Chỉnh thiết bị nằm ngang
Phần tựa lưng và tựa chân có thể được nâng lên hoặc 
hạ xuống riêng biệt.
Chức năng này có thể được sử dụng khi chương trình 
mát xa được bật hoặc tắt. 
* Nút tư thế để điều chỉnh tư thế thẳng đứng và nằm

ngang

Tắt thiết bị
Sau khi chương trình mát xa kết thúc, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ. 



Không sử dụng thiết bị lâu hơn 15 phút một lần để tránh thiết bị bị quá nóng. Để thiết bị nghỉ ngơi trong ít 
nhất 30 phút trước khi sử dụng lại.
Trong quá trình mát xa, bạn có thể tắt thiết bị bất cứ lúc nào bằng nút Nguồn
Thiết bị trở về vị trí khởi động ban đầu. Màn hình hiển thị sẽ nháy sáng
> Tắt thiết bị bằng công tắc nguồn bên dưới phần tựa lưng. 
> Rút phích cắm ra khỏi ổ điện 

 Thận trọng!

Các cài đặt bổ sung, lựa chọn vận hành
Cơ chế gập ghế

Bạn có thể gập thiết bị lại để tiết kiệm không gian khi 
bảo quản.
> Tắt điều khiển cầm tay bằng nút Nguồn trên điều 
khiển.
Thiết bị trở về vị trí khởi động ban đầu.
> Sau đó, hãy tắt thiết bị bằng công tắc nguồn
> Tháo phích cắm khỏi ổ điện 
> Thả khóa ở phía sau đáy tựa lưng
> Cẩn thận đẩy tựa lưng về phía trước vào ghế
Nếu muốn, đặt đệm lưng trở lại tựa lưng trước khi gập 
xuống

Da nhân tạo rất nhạy cảm với dầu. Chỉ làm sạch ghế mát xa bằng các sản phẩm chăm sóc phù hợp với 
da nhân tạo

7. Vệ sinh và bảo quản

Cảnh báo!
•
•
>
>
>

Tắt thiết bị bằng công tắc nguồn trước khi vệ sinh và sau mỗi lần sử dụng.
Tháo phích cắm khỏi ổ điện
Thỉnh thoảng lau ghế mát xa bằng vải khô, không xơ hoặc hơi ẩm.
Lau ghế bằng vải sạch với một ít sản phẩm chăm sóc cho da nhân tạo với chu kỳ 2 đến 3 tháng
Sau đó, lau khô ghế bằng vải khô sạch

 Quan trọng!
• Chỉ được vệ sinh thiết bị theo cách thức được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
• Không được để nước hay các loại chất lỏng rơi vào bên trong thiết bị

 Không sử dụng dung môi làm sạch. 
Không sử dụng các chất làm sạch gây mòn để tránh làm hỏng bề mặt ghế

8. Xử lý sự cố

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Có tiếng ồn trong quá 
trình hoạt động.

Những tiếng ồn này là bình thường và 
bắt nguồn từ động cơ hoạt động hoặc từ 
các con lăn mát xa cọ xát vào đệm.

Không cần xử lý

Bánh xe di chuyển

Thiết bị có bánh xe ở phía sau.
Điều này cho phép bạn di chuyển thiết bị dễ dàng hơn 
trên các bề mặt bằng phẳng. 
Chú ý! Trải một lớp lót để ngăn thiết bị làm sàn nhà 
khi di chuyển.

•
•

Không thể khởi động 
thiết bị

Chưa cắm phích cắm vào ổ điện Cắm phích cắm vào ổ điện

Chưa bật thiết bị bằng công tắc nguồn Bật thiết bị bằng công tắc nguồn

Công tắc tự ngắt của thiết bị đã làm gián 
đoạn cung cấp điện.

Liên hệ trung tâm chăm sóc 
khách hàng

Không thể nâng hoặc hạ 
tựa lưng và tựa chân.

Tựa lưng và tựa chân bị quá tải hoặc bị 
vướng.

Di chuyển các đồ vật xung 
quanh làm vướng thiết bị.

Chức năng mát xa dừng 
lại khi thiết bị đang hoạt 
động.

Chức năng bảo vệ quá nhiệt được kích 
hoạt.

Tắt thiết bị và để thiết bị nguội 
lại trong 30 phút trước khi bật 
lại.Thiết bị đã hoạt động tới thời gian hoạt 

động tối đa

Mã thiết bị Ghế mát xa MC 5000

Hiệu điện thế/Tần số 220-240 V ~ 50/60 Hz

Công suất tiêu thụ điện 200 W

Kích thước (khi nằm ngang) Dài 191 cm, rộng 73 cm, cao 64 cm
Trọng lượng Khối lượng tịnh 61 kg, tính cả hộp đựng 76 kg

Tải trọng tối đa 200 kg

9. Thông số kỹ thuật

10. Bảo hành
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Thời hạn bảo hành: 24 tháng theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: http://thietbiyte-eu.vn/
Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực

Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS  Soạn KBH _ [Mã số xác thực] gửi 8055 ( phí 1000đ / 1SMS) 
VD : KBH BEU717905224554 gửi 8055 

•
•

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: http://
baohanh.beurer.vn/
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