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• Đệm ghế mát xa
Hướng dẫn sử dụng•

1. Giới thiệu mát xa Shiatsu
Shiatsu là một phương pháp mát xa cơ thể được khởi nguồn và phát triển ở Nhật Bản khoảng 100 năm 
trước. Phương pháp này dựa trên những ý niệm về y học cổ truyền Trung Quốc, đặc biệt là hệ thống 
các đường kinh mạch của cơ thể, đây là những đường truyền năng lượng trong cơ thể con người. Mục 
đích của mát xa Shiatsu giúp nâng cao sức khỏe, tinh thần của người được trị liệu. Để áp dụng trị liệu, 
các vùng năng lượng bị chặn và tắc nghẽn trong kinh tuyến cần được giải tỏa và cần kích thích khả 
năng tự điều chỉnh của cơ thể .
Các nhà trị liệu của phương pháp Shiatsu đạt được điều này bằng cách thực hiện áp lực lên các chuyển 
động chạy dọc theo kinh mạch. Mặc dù Shiatsu có thể được dịch theo nghĩa đen là "áp lực ngón tay", 
các nhà trị liệu cũng dùng các phần như gót bàn tay, khuỷu tay, đầu gối cũng như ngón tay của họ. 
Trong quá trình này, nhà trị liệu sẽ sử dụng toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình để tạo ra áp lực cần 
thiết.
2. Giới thiệu thiết bị
Các đầu mát xa trong đệm ghế mát xa Shiatsu mô phỏng các áp lực và chuyển động xoa bóp của 
phương pháp mát xa Shiatsu. Thiết bị với các đầu mát xa thực hiện liệu trình mát xa sâu và mạnh mẽ 
cho toàn bộ lưng và cổ. Bạn phải đặt tựa lưng của thiết bị lên một chiếc ghế có tựa lưng phù hợp cho 
mục đích này.
3. Lưu ý an toàn
Thiết bị này được sử dụng với mục đích mát xa lưng cho con người và không thể thay thế điều trị y tế. 
Không sử dụng thiết bị nếu bạn gặp phải một hoặc bất kỳ trường hợp nào dưới đây.
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Kính gửi Quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các 
sản phẩm công nghệ cao, chất lượng tốt hướng tới sự mới mẻ và an toàn cho người dùng. Chúng tôi 
hiện có rất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống trong các lĩnh 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.
Trân trọng 
Đội ngũ Beurer,
Trọn bộ sản phẩm:

CẢNH BÁO
•
•

•
•

Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà/cho cá nhân, không sử dụng cho mục đích dịch vụ.
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 cho trẻ nghịch thiết bị.
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.

 Cảnh báo: Cấm sử dụng thiết bị trong các trường hợp sau:
•

•
•
•

Với những người có bệnh hoặc chấn thương ở vùng sau lưng (ví dụ: các vấn đề về đĩa đệm, vết
thương hở);
Trong khi đang mang thai;
Khi đang ngủ hay ở trên xe;
Trên cơ thể động vật;
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3. Mô tả thiết bị

Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn không chắc chắn thiết bị có phù hợp để sử dụng hay không.
Thiết bị này có chức năng nhiệt (có thể điều chỉnh) ở đầu mát xa. Những người không nhạy cảm 
với mức nhiệt cao phải cẩn thận khi sử dụng chức năng này.
Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị nếu:
• Đang mắc bệnh nặng hoặc đang hồi phục sau phẫu thuật ở thân trên cơ thể;

Đang dùng máy tạo nhịp tim, thiết bị cấy ghép hoặc thiết bị hỗ trợ y tế khác;
Mắc chứng huyết khối, bệnh tiểu đường;
Bị đau không rõ nguyên do.

•
•
•
Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu 
trách nhiệm về thiệt hại xảy ra do sử dụng không đúng cách hoặc bất cẩn.

1. 4 con lăn mát xa
2. Dây đai cố định thiết bị
3. Dây điện
4. Túi đựng điều khiển
5. Điều khiển cầm tay
6. Tấm lót lưng rời
7. Đai treo ghế (phía sau)
8. Đệm ngồi rời

Cũng giống như các thiết bị điện khác, phải sử dụng thiết bị cẩn thận và chú ý để tránh nguy cơ bị điện 
giật. Chỉ được vận hành thiết bị khi đảm bảo các điều kiện sau:
•
•
•

Nguồn điện sử dụng phù hợp với thông số được ghi trong hướng dẫn sử dụng hoặc nhãn thiết bị.
Không sử dụng nếu thiết bị hay bất cứ phụ kiện nào của thiết bị bị hư hỏng.
Không sử dụng thiết bị khi có giông bão.

Trong trường hợp có lỗi hoặc trục trặc, hãy tắt thiết bị ngay lập tức và rút phích cắm của thiết bị. Không 
kéo giật dây điện để tháo phích cắm khỏi ổ điện. Không kéo và giữ thiết bị bằng dây điện. Để dây điện 
tránh xa bề mặt nóng. Không làm cong hoặc xoắn dây điện. 
Đảm bảo thiết bị, điều khiển cầm tay, bộ nguồn và dây điện không tiếp xúc với nước, ẩm ướt hoặc các 
chất lỏng khác.
• Chỉ sử dụng trong phòng khô (ví dụ: không sử dụng trong bồn tắm hoặc phòng xông hơi khô).
• Chỉ sử dụng khi bàn tay khô.
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•
•
•

Khi cơ thể đang trong trạng thái hoạt động mà các phản ứng bất ngờ có thể gây nguy hiểm;
Khi đang dùng các chất làm giảm thời gian phản ứng (ví dụ: thuốc giảm đau, rượu);
Trong thời gian quá 15 phút (nguy cơ nhiệt độ tăng cao). Để thiết bị nguội lại ít nhất 15 phút trước khi 
sử dụng trở lại.

Cảnh báo: Để túi bóng bọc thiết bị cách xa tầm tay trẻ em, tránh nguy cơ nghẹt thở.
Cảnh báo: Giật điện

Không cố với thiết bị nếu thiết bị bị rơi xuống nước. Ngắt kết nối phích cắm khỏi ổ điện ngay lập tức.

•

•

Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành. Sửa chữa sai cách có thể gây ra nguy hiểm 
đáng kể cho người dùng. Trong trường hợp cần sửa chữa, vui lòng liên hệ bộ phận bảo hành.
Không được mở khóa kéo trên thiết bị. 

Thiết bị có nguy cơ cháy nổ nếu được sử dụng không đúng cách hoặc không tuân theo thông tin trong 
hướng dẫn sử dụng.
• Không sử dụng thiết bị dưới chăn hoặc gối;
•
•

•
•

Không sử dụng thiết bị ở những nơi gần xăng dầu hoặc các vật liệu dễ cháy khác.
Không chèn bất kỳ vật gì vào các đầu mát xa xoay của thiết bị. Đảm bảo các đầu mát xa này có thể
luôn chuyển động mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Chỉ vận hành thiết bị theo phương thẳng đứng, không đặt thiết bị trên sàn khi sử dụng.
Không đứng hoặc ngồi lên các đầu mát xa xoay của thiết bị.

Lưu ý

Cảnh báo: Nguy cơ cháy nổ

Bảng điều khiển
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1. Nút nguồn
2. Nút hẹn giờ (5 - 10 - 15 phút)
3. Nút demo: chương trình mát xa tổng quan
4. Các chương trình mát xa tự động (Relax, Refresh, Therapy) 
5. Đèn LED hiển thị trạng thái quét cơ thể
6. Nút full (mát xa cho toàn bộ khu vực lưng và cổ)
7. Nút back (mát xa cho toàn bộ khu vực lưng)
8. Nút neck (mát xa cho vùng cổ)
9. Nút Shiatsu (mát xa bằng phương pháp Shiatsu)
10. Nút swing (mát xa xoay)
11. Nút spot (mát xa tại chỗ)
12. Nút điều chỉnh vị trí mát xa tại chế độ spot
13. Nút rolling (mát xa lăn dọc)
14. Nút width (điểu chỉnh khoảng cách giữa các con lăn mát xa)
15.  Nút heat (đèn nhiệt)

•

•

•

•
•

QUAN TRỌNG: Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy đảm bảo tháo bỏ tất cả các vít khóa trên 
thiết bị. Để thực hiện điều này, hãy tháo vít bằng đồ vặn vít đi kèm ở phía sau của nắp ghế. Nếu 
không tháo vít khóa, thiết bị sẽ bị hư hại không thể khắc phục và không sử dụng được. Việc bảo 
hành sẽ không áp dụng trong trường hợp này.
Sử dụng lại các vít khóa khi cần vận chuyển thiết bị sau này. Vận chuyển thiết bị mà không sử dụng các 
vít khóa có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho thiết bị.
Đặt thiết bị thẳng đứng trên ghế có mặt ghế và lưng tựa phù hợp (ghế, ghế sofa hoặc các loại ghế tương 
tự khác). Đảm bảo ghế có phần lưng tựa bằng hoặc cao hơn so với lưng tựa của thiết bị.
Sử dụng dây đai cố định và khóa dán để cố định lại thiết bị.
Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng cách cắm phích cắm vào ổ điện.

4. Hướng dẫn sử dụng lần đầu
Cảnh báo



Đặt lưng của bạn áp vào thiết bị trong tư thế thẳng đứng. Tư thế thẳng đứng giúp thiết bị quét chính xác 
vùng lưng của bạn. Chức năng quét cơ thể được sử dụng để quét lưng và xác định kích thước của người 
dùng. 
Mát xa phải luôn đem lại cảm giác dễ chịu và thư giãn. Dừng mát xa, thay đổi vị trí hoặc điều chỉnh lại 
áp lực mát xa nếu bạn thấy đau đớn hoặc khó chịu.
•

•

•

•

Không ép hoặc kẹp bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, đặc biệt là các ngón tay vào giữa các đầu mát xa 
xoay hoặc khe đựng của chúng trên thiết bị.
Ngồi thoải mái và để lưng thẳng đứng trên ghế. Hãy đảm bảo bạn ngồi ở giữa sao cho đầu mát-xa có 
thể di chuyển sang bên trái và phải của cột sống.
Bật thiết bị bằng nút Nguồn. Chế độ quét cơ thể với đèn LED (5) nhấp nháy, trong lúc đó, lưng của 
bạn sẽ được quét. Sau khi quét, chương trình mát xa Relax được kích hoạt. Các đèn LED sẽ chỉ báo 
chức năng mát xa hiện đang được chọn.
Chương trình mát xa được cài đặt hoạt động trong 15 phút sau đó tự động tắt.

Bạn có thể cài đặt thời gian hoạt động từ 5, 10 hoặc 15 phút bằng cách nhấn nút hẹn giờ. Xin lưu ý, việc 
thay đổi cài đặt hẹn giờ sẽ làm cho bộ đếm thời gian bắt đầu đếm lại từ đầu. Để tránh làm thiết bị quá 
nóng, hãy chọn thời gian mát xa trước khi bắt đầu mát xa và không thay đổi trong quá trình mát xa.
Bạn có thể cài các cài đặt như sau:
5.1. Chương trình mát xa tự động
Nhấn nút relax, refresh hoặc therapy.
- Chương trình Relax: Là sự kết hợp của mát xa xoay và lăn cho vùng lưng và cổ.
- Chương trình Refresh: Là sự kết hợp giữa phương pháp mát xa Shiatsu và mát xa xoay cho vùng 
lưng và cổ .
- Chương trình Therapy: Là sự kết hợp giữa phương pháp mát xa Shiatsu, mát xa xoay và mát xa lăn 
dọc cho vùng lưng và cổ .
5.2. Chương trình Shiatsu với vùng lưng và cổ 
Nhấn nút Shiatsu. Sau đó ấn nút full, back hoặc neck để chọn vùng mát xa mong muốn.
5.3. Chương trình mát xa xoay cho vùng lưng và cổ (Swing) 
Nhấn nút swing. Sau đó ấn nút full, back hoặc neck để chọn vùng mát xa mong muốn.
* Bạn có thể ấn nút spot để chọn mát xa tại chỗ khi dùng phương pháp mát xa Shiatsu hoặc phương 
pháp mát xa xoay. Bạn cũng có thể thay đổi vị trí mát xa tại chỗ bằng cách giữ một trong hai mũi tên 
lên xuống bên cạnh nút spot cho đến khi đạt đến vị trí mong muốn. 
5.4. Chương trình mát-xa lăn dọc (rolling)
Nhấn nút rolling. Sau đó ấn nút full, back để chọn vùng mát xa mong muốn.
Trong chế độ mát xa lăn, bạn có thể ấn nút width để điều chỉnh khoảng cách giữa các con lăn mát xa.
* Nếu bạn thay đổi chế độ mát xa (Shiatsu, xoay hoặc lăn), khu vực đã được chọn trước đó sẽ bị bỏ. Xin 
lưu ý, khi bạn thay đổi từ chế độ mát xa Shiatsu hoặc xoay tại chỗ sang mát xa lăn, bạn phải chọn lại 
khu vực mát xa.
5.5. Chức năng nhiệt
Nhấn nút heat (15) để bật chức năng nhiệt của đầu mát xa. Đầu mát xa sẽ sáng lên màu đỏ.
•

•

•

Không sử dụng thiết bị quá 15 phút. Sau khoảng thời gian này, hãy để thiết bị nguội lại. Sử dụng thiết 
bị trong thời gian dài có thể kích thích cơ bắp và gây căng thẳng thay vì thư giãn. 
Bạn có thể kết thúc chương trình mát xa bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút nguồn. Lưu ý rằng khi tắt, 
các đầu mát xa sẽ quay trở lại vị trí lúc đầu ở vùng thắt lưng. Quá trình này sẽ đươc chỉ báo bằng đèn 
LED xanh nhấp nháy trên điều khiển. Khi chạy xuống vị trí này xong, thiết bị sẽ tự động tắt.
Không ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trong khi vận hành. Luôn tắt thiết bị trước và chờ cho đến 
khi các đầu mát-xa quay trở lại vị trí ban đầu.

5. Vận hành thiết bị
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7. Xử lý sự cố

• Thiết bị được thiếp lập cơ chế tự động tắt có thời gian hoạt động tối đa là 15 phút.
6. Vệ sinh và bảo quản
Vệ sinh
•
•

•

•

•

Ngắt kết nối nguồn điện của thiết bị trước khi vệ sinh thiết bị.
Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách thức được ghi trong hướng dẫn sử dụng. Không để chất lỏng rơi vào bên 
trong thiết bị và phụ kiện.
Có thể vệ sinh các vết bẩn nhỏ bằng vải hoặc bọt biển ẩm nhúng với một dung dịch vệ sinh dành cho 
các loại vải mỏng nếu cần. Không sử dụng chất tẩy rửa dạng dung môi.
Tấm lót lưng rời có thể giặt ở nhiệt độ 40ºC. Xin lưu ý các biểu tượng chăm sóc và làm sạch trên nhãn 
được khâu vào vỏ. Phần vỏ lưng sau được gắn một khóa kéo trên vùng cổ.
Không sử dụng lại thiết bị cho đến khi khô hoàn toàn.

Bảo quản
•

•

Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, bạn nên cất thiết bị trong hộp bảo quản, để ở nơi 
khô ráo và không để vật khác đè lên thiết bị.
Ngoài ra, bạn có thể dùng mắc áo để treo thiết bị trong tủ quần áo. Để làm như vậy, hãy luồn mắc áo  
qua đai treo ở phía sau của thiết bị. Đảm bảo sử dụng móc treo chắc chắn có thể tải được trọng lượng 
của thiết bị.

• Nếu bạn sử dụng vít khóa vận chuyển, cẩn thận tháo rời trước khi sử dụng thiết bị trở lại.

Lưu ý

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục

Chế  độ mát xa tại chỗ được kích 
hoạt. 

Chưa kết nối thiết bị với nguồn 
điện. 

Thiết bị hỏng, chế độ bảo vệ quá 
nhiệt được kích hoạt.

Đầu mát-xa xoay chậm

Đầu mát xa chỉ di chuyển 
trong vùng trên hoặc dưới

Đầu mát-xa không di 
chuyển 

Tải trọng trên đầu mát-xa quá lớn

Cắm phích cắm vào ổ điện và bật 
nguồn.

Bật thiết bị và chọn vùng mát-xa 

Liên hệ  với đại  lý được ủy  quyền 
của bạn hoặc địa chỉ dịch vụ.

Giảm áp lực tiếp xúc lên đầu mát xa.

Nhấn nút full, back hoặc neck để 
thay đổi hoặc mở rộng khu vực mát 
xa.

Chưa bật thiết bị.

Cảnh báo

8. 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 

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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