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1. Giới thiệu thiết bị

2. Lưu ý an toàn
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3. Sử dụng thiết bị

Shiatsu là một phương pháp mát-xa được bắt đầu phát triển tại Nhật Bản 
khoảng 100 năm trước. Phương pháp này được tạo ra dựa trên ý tưởng 
gắn liền với y học cổ truyền Trung quốc, đặc biệt là hệ kinh mạch, tức là 
các đường truyền năng lượng trong cơ thể con người. Mát-xa Shiatsu 
được dùng để thúc đẩy nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc của 
người sử dụng. Để làm được điều này, cần phải loại bỏ các khối năng 
lượng và các tắc nghẽn trong kinh mạch và cần kích thích khả năng tự 
điều hòa của cơ thể. 
6 đầu mát xa xoay của thiết bị mô phỏng theo chuyển động áp lực nhào 
nắn của mát xa Shiatsu, có tác dụng kích thích tuần hoàn, thúc đẩy tái tạo 
tế bào mới, tăng cường sức khỏe và sự dẻo dai cho bàn chân và thư giãn 
cơ bị căng. 
Mô tả thiết bị: 

Đọc hướng dẫn sử dụng cẩn thận. Việc không thực hiện theo các thông 
tin dưới đây có thể dẫn đến thương tích cho người sử dụng hoặc làm hư 
hại thiết bị. Đặt hướng dẫn sử dụng ở một nơi an toàn để người dùng 
khác cũng có thể đọc khi sử dụng thiết bị. Hãy giữ hướng dẫn sử dụng 
cùng với thiết bị khi chuyển giao hoặc bán thiết bị cho người khác.  
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 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.
Nếu dây điện và phích cắm của thiết bị bị hỏng, hãy thay thế. Nếu 
không thể thay thế, không được sử dụng thiết bị.
Thiết bị có bề mặt nóng. Những người nhạy cảm với nhiệt cần phải cẩn 
thận khi sử dụng thiết bị.
Không chèn bất kỳ vật gì vào khe hở hoặc các đầu xoay của thiết bị. 
Đảm bảo các đầu xoay luôn xoay mà không bị kẹt.
Không tự mở hoặc sửa chữa thiết bị để đảm bảo thiết bị luôn vận hành 
không lỗi. Nếu không, bảo hành sẽ mất hiệu lực. Thiết bị chỉ nên được 
sửa khi mang tới trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy quyền. Việc sửa 
chữa sai cách có thể gây nguy hiểm đáng kể cho người dùng.
Kiểm tra để đảm bảo tất cả các phụ kiện có đủ trong hộp đựng, thiết bị 
hoặc phụ kiện không có hư hỏng, Nếu có, không sử dụng thiết bị và liên 
hệ với đại lý bán lẻ hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn.
   CẢNH BÁO: Giữ trẻ xa túi bóng bọc thiết bị để tránh nguy cơ trẻ 
bị ngạt thở.
   CẢNH BÁO:
Cũng giống như các thiết bị điện khác, hãy sử dụng thiết bị cẩn thận và 
chú ý để tránh nguy cơ điện giật. 
Chỉ sử dụng thiết bị với bộ dây điện đi kèm và với nguồn điện có thông 
số được ghi rõ trên bộ nguồn. 
Không sử dụng thiết bị khi có bão đi kèm sấm sét.

• 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 được giữ hay vận chuyển thiết bị bằng dây điện.
Để dây điện tránh xa các bề mặt nóng. Không mở thiết bị.
Hãy đảm bảo thiết bị và bộ dây điện không tiếp xúc trực tiếp với nước,
hơi hay các loại chất lỏng khác.
Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô (không sử dụng trong bồn tắm hay
phòng xông hơi) với tay khô.
Không kéo căng, bẻ cong, vặn hay cắm ghim và những vật có bề mặt sắc
nhọn lên dây điện. Đảm bảo không kéo hay đặt dây điện qua những vật
có bề mặt sắc nhọn.
Không cố lấy thiết bị nếu thiết bị bị rơi xuống nước. Ngắt kết nối ổ điện
với phích cắm ngay lập tức.
Không để thiết bị chịu bất kì tác động mạnh nào và không được làm rơi
thiết bị.
Thiết bị có nguy cơ cháy nổ nếu được sử dụng không đúng cách hoặc
không tuân theo các ghi chú trong hướng dẫn sử dụng. Do đó, không sử
dụng thiết bị khi không thể giám sát, đặc biệt là khi có trẻ nhở ở gần,
không sử dụng dưới chăn hay gối hoặc ở khu vực có xăng hay các chất
dễ cháy khác.
Tắt thiết bị và ngắt kết nối nguồn điện sau mỗi lần sử dụng và trước khi
vệ sinh.
Không đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể (ngồi, nằm hay đứng) lên các đầu
xoay hay đặt các vật  khác lên thiết bị.
Không để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc ánh sáng mặt trời.
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Bệ chân với 3 đầu 
mát xa xoay ngược 
chiều.
Nút Nguồn
- Nhấn 1 lần: mát xa 
Shiatsu
- Nhấn 2 lần: kích 
hoạt chức năng nhiệt 
- Nhấn 3 lần: tắt
Phích cắm

Lưu ý: Chỉ sử dụng thiết bị để mát xa bàn chân của con người. Không sử 
dụng thiết bị nếu bạn thuộc một trong các trường hợp dưới đây. Tham 
khảo ý kiến bác sĩ để biết bản thân có phù hợp sử dụng thiết bị hay không.

Nếu bàn chân có các biến đổi bất thường hay bị thương tổn (ví dụ như 
vết thương hở, mụn cóc hay nhiễm trùng nấm).
Ốm nặng hoặc vừa trải qua phẫu thuật ở bàn chân.
Đang bị tiểu đường hoặc mắc chứng huyết khối.
Đang có các bệnh về chân hoặc bàn chân (ví dụ: giãn tĩnh mạch, viêm 
tĩnh mạch).
Bị đau mà không xác định được nguyên do.
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Lưu ý: Không sử dụng thiết bị quá 15 phút

Ngồi thoải mái và đặt chân lên bệ. Các chân cao su trên đế của thiết bị 
giúp thiết bị không bị trượt.
Bật thiết bị bằng nút Nguồn. Nhấn lại nút Nguồn để kích hoạt chức năng 
nhiệt. Nhấn nút Nguồn lần nữa để tắt thiết bị.
Việc mát xa bằng thiết bị phải luôn mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn. 
Ngừng mát xa, thay đổi tư thế hoặc áp lực tiếp xúc nếu bạn thấy đau hoặc 
khó chịu.

Lưu ý
•

•

Không sử dụng thiết bị quá 15 phút. Sử dụng lâu hơn có thể dẫn đến 
căng cơ, gây căng thẳng cho người sử dụng, thay vì tác dụng thư giãn.
Mát xa một điểm cụ thể trên lòng bàn chân có thể ảnh hưởng đến cơ 
quan tương ứng trên cơ thể. Bạn nên nghiên cứu các tài liệu liên quan và 
hỏi bác sĩ trước khi mát xa tại điểm cụ thể để đạt được hiệu quả mát xa 
mong muốn.

4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị
•
•

Tắt thiết bị trước khi vệ sinh.
Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách thức được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. 
Không để thiết bị và phụ kiện tiếp xúc trực tiếp với nước hay các loại 
chất lỏng khác.
Vệ sinh thiết bị bằng vải hơi ẩm. Nếu thiết bị quá bẩn, bạn có thể làm ẩm 
miếng vải với một ít dung dịch xà phòng nhẹ để vệ sinh thiết bị.
Không sử dụng cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn.
Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, nên cất giữ 
thiết bị trong hộp đựng ban đầu và đặt tại nơi khô ráo. Hãy đảm bảo 
không đặt bất cứ vật gì lên thiết bị.
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5. Xử lý sự cố
Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Đầu mát xa 
xoay ở tốc 
độ chậm 
dần.

Tải trọng lên các 
đầu mát xa quá lớn.

Chỉ ấn nhẹ chân lên các đầu mát xa.



Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Đầu mát xa 
không xoay.

Thiết bị chưa được 
kết nối với nguồn 
điện.

Cắm phích cắm vào ổ điện và bật 
thiết bị.

Bảo vệ quá nhiệt 
được kích hoạt.

Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn 
điện, đợi ít nhất 15 phút, sau đó cắm 
lại và bật.

6. Thông số kỹ thuật
220-240 V~, 50/60 Hz, 25 W
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