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Đầu mát xa
Đèn hồng ngoại
Công tắc điều khiển
Nút bật đèn hồng ngoại
Các đầu mát xa rời

1. Giới thiệu thiết bị
Máy mát xa này có chức năng xoa bóp nhẹ nhàng, giúp bạn thư 
giãn hoặc kích thích, phổ biến để điều trị các chứng cứng, căng, 
đau và mỏi cơ. Máy cũng có tác dụng mát xa mạnh và sâu cho 
phần lưng
Trọn bộ sản phẩm

Máy mát xa cầm tay MG 55 
3 đầu mát xa rời
Hướng dẫn sử dụng

2. Lưu ý và cảnh báo
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Mô tả thiết bị
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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 có thể sử 
dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử 
dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
Thiết bị có bề mặt nóng khi vận hành. Những người nhạy cảm 
với nhiệt phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.
Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, hãy sử dụng thiết bị 
thật cẩn thận và chú ý để tránh trường hợp bị điện giật.
Chỉ được sử dụng thiết bị với mục đích được miêu tả trong 
hướng dẫn sử dụng. Nhà sản suất sẽ không chịu trách nhiệm 
cho các trường hợp hỏng hóc gây ra bởi sử dụng không đúng 
cách hay bất cẩn.
Nếu có lỗi trong khi đang vận hành, tắt thiết bị ngay lập tức và 
ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện
Ngăn thiết bị và dây điện tiếp xúc với nước
Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô, với tay khô
Chỉ sửa sữa thiết bị khi mang tới trung tâm chăm sóc khách 
hàng hoặc các đại lý ủy quyền.
Không sử dụng thiết bị quá 15 phút để tránh thiết bị quá nóng. 
Để thiết bị nguội lại trong 15 phút trước khi tiếp tục sử dụng.
Không sử dụng thiết bị dưới chăn hay gối.
Tắt thiết bị và ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện sau mỗi lần 
sử dụng và trước khi vệ sinh.
Đảm bảo các bộ phận xoay luôn xoay không kẹt
Đảm bảo không để tóc mắc kẹt trong thiết bị.
Đảm bảo không đặt thiết bị quá gần các nguồn nhiệt như lò 
nướng, máy sưởi hoặc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

3. Sử dụng thiết bị

Cắm phích cắm vào ổ điện
Bật thiết bị bằng cách xoay công tắc điều khiển theo chiều kim 
đồng hồ. 
Đặt tốc độ mát xa bạn muốn bằng công tắc điều khiển.
Bạn có thể bật đèn hồng ngoại bằng cách sử dụng nút "Heat"
Thay đầu mát xa khác bằng cách xoay đầu mát xa trên thiết bị 
theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Lắp đầu mát xa mới vào 
và xoay theo chiều kim đồng hồ. 
Giữ thiết bị bằng cả hai tay và đưa đầu mát xa vào vùng cơ thể 
bạn muốn mát xa. Bạn có thể đứng, ngồi hoặc nằm để xoa bóp 
cho mình hoặc cho người khác. Cường độ mát xa có thể được 
thay đổi bằng cách ấn thiết bị lên cơ thể mạnh hoặc nhẹ hơn. 
Không xoa bóp một vị trí quá 3 phút.
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Lưu ý
Không sử dụng thiết bị ngay trước khi đi ngủ vì thiết bị có tác 
dụng kích thích và có thể gây khó ngủ.
Mát xa luôn phải mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn. Hãy 
dừng mát xa hoặc thay đổi vị trí của thiết bị nếu bạn cảm thấy 
đau hoặc khó chịu.

4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị
Vệ sinh
Sau khi thiết bị đã được ngắt phích cắm khỏi nguồn điện và để 
nguội, vệ sinh thiết bị bằng cách lau bằng vải hơi ẩm. Có thể sử 
dụng thêm chất làm sạch nhẹ. Tuy nhiên, đảm bảo nước không 
nhỏ vào bên trong thiết bị. Không sử dụng lại thiết bị cho đến 
khi thiết bị khô hoàn toàn.
Bảo quản
Đặt thiết bị vào trong hộp đựng ban đầu và cất giữ tại nơi khô 
mát, xa tầm tay trẻ em.
5. Xử lý sự cố
Vấn đề Nguyên nhân Giải pháp

Đầu mát xa 
không xoay

Chức năng bảo 
vệ quá nhiệt được 
kích hoạt

Tháo phích cắm khỏi nguồn 
điện, đợi ít nhất 15 phút và 
cắm lại

6. Thông số kỹ thuật
Kích thước (D/C/R) 
Trọng lượng
Công suất định danh
Điện áp định danh   

: ~ 95/445/95 mm
: ~ 1000 g
: 20 W
: 220-240 V ~ 50/60 Hz 

7. Bảo hành
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 
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ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT  
Trụ sở & Showroom
CN Miền Nam
CN Miền Trung
Điện thoại          
Hotline 
Web         

: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội  
: Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM
: 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng  
: 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM) 
: 19006852
: beurer-vietnam.com / thietbiyte-eu.vn    
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