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Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm 
Beurer FM38  của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ 
HDSD trước khi sử dụng sản phẩm. 

Bộ sản phẩm bao gồm:  
+ Máy massage chân 
+HDSD tiếng Việt, Anh, Phiếu bảo hành 
1. Giới thiệu về thiết bị 
+ Máy massage chân khô Beurer FM38  kết hơp 

đèn hồng ngoại giúp thư giãn cơ thể và bàn chân của bạn. 
Nó có tác dụng kích thích sự lưu thông máu, thúc đẩy tái tạo 
tế bào, tăng thêm sinh lực cho đôi bàn chân và làm giãn sự 
căng cơ. 

Thiết bị này là dành cho chỉ sử dụng cá nhân và 
không được dùng cho mục đích y tế hoặc thương mại. 

Thiết bị có thể được sử dụng cho trẻ trên 8 tuổi với 
sự giám sát của người lớn 

Cáp kết nối nguồn điện của thiết bị này không thể 
thay thế, các thiết bị phải được loại bỏ trong trường hợp dây 
cáp bị hỏng. 

2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm 
Thiết bị này chỉ để massage chân, không sử dụng khi 
bạn gặp những trường hợp sau: 

Nếu bạn có một sự thay đổi gây ra bởi bệnh tật hoặc 
chấn thương trong khu vực của bàn chân của bạn (ví dụ như 
vết thương hở, mụn cóc, nhiễm nấm). 

- Không sử dụng thiết bị quá 15 phút 
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm 
cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm 
thần bị hạn chế. 
- Nên tham khảo ý kiến bác sỹ nếu bạn mắc phải 
bệnh nghiêm trọng hoặc đang hồi phục sau một chấn 
thương bàn chân của bạn, nếu bạn có bệnh tiểu 
đường. 
- Không nên sử dụng với những người bị các bệnh về 
giãn tĩnh mạch, viêm tĩnh mạch 

- 3. Hướng dẫn sử dụng an toàn 
- - Cũng giống như bất kỳ thiết bị điện khác, Máy 

massage chân FM38 này phải được xử lý chăm sóc và 
quan tâm đúng mức để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật. 

- - Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động như sau: 
Với điện áp quy định trên chỉ thiết bị. Không bao giờ sử 
dụng thiết bị khi có giông bão. 

- - Trong trường hợp một lỗi hoặc trục trặc, tắt thiết bị 
ngay lập tức và ngắt kết nối từ nguồn điện. Không bao 
giờ kéo dây dẫn điện hoặc trên thiết bị để ngắt kết nối 
phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. Giữ các dây dẫn điện 
tránh xa bề mặt nóng. 

- - Thiết bị không được tiếp xúc với nước, hơi nươc hoặc 
các chất lỏng khác. 

- - Chỉ sử dụng trong phòng khô, không sử dụng trong 
phòng tắm hay phòng xông hơi. 

- - Chỉ sử dụng với hai bàn tay khô. 
- - Không bao giờ sử dụng các thiết bị kèm theo chẳng 

hạn như chăn hay gối. 
- Thiết bị phải được tắt tại công tắc chính và bị ngắt kết 

nối từ nguồn điện mỗi lần sau khi  
- sử dụng và trước khi làm sạch.  
- -  Thiết bị có bề mặt nóng. Người nhạy cảm với sức 

nóng phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.  
- -  Không bao giờ chèn thêm bất kỳ đối tượng vào các lỗ 

hở trên thiết bị, và không bao giờ chèn bất cứ vật gì vào 
các bộ phận quay. Hãy chắc chắn rằng tất cả các bộ 
phận chuyển động có thể di chuyển tự do mọi lúc.  

- -  Không bao giờ ngồi hoặc đứng trên bộ phận chuyển 
động của thiết bị với tất cả trọng lượng của bạn và 
không đặt các vật lên trên thiết bị. 
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4.  Bắt đầu sử dụng 
- Tháo dỡ thiết bị , kiểm tra nguồn cung cấp điện và dây dẫn 
- Kêt nối điện 
- Ngồi thoải mái, đặt bàn chân của bạn trên các đầu mát-xa.  
- Bật công tắc bên thân máy, sau đó bật nút nguồn phía trên để bắt đầu massage, bấm 2b để chuyển sang chế độ 
nhiệt hồng ngoại, bấm thêm 2a lần nữa để tắt thiết bị 
- Dừng massage hoặc thay đổi vị trí của bạn hoặc điểm tiếp xúc chân nếu bạn thấy nó đau đớn hay khó chịu 
-  Đừng ép bất kỳ phần nào của cơ thể, đặc biệt là ngón tay vào giữa các đầu massage khi nó đang quay. 
- Không sử dụng các thiết bị massage lâu hơn 15 phút. Nếu sử dụng thiết bị trong thời gian dài có thể gây kích 
thích các cơ bắp và gây ra căng thẳng thay vì thư giãn.  
- Massage của một điểm cụ thể trên bàn chân có thể ảnh hưởng đến cơ quan tương ứng của cơ thể. Tuy nhiên, 
chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đạt được hiệu quả mong muốn. 
5. Chăm sóc và bảo quản 
Ngắt kết nối thiết bị trước khi lau chùi.  
• Chỉ làm sạch các thiết bị theo cách thức quy định. Không để chất lỏng thâm nhập vào thiết bị 
• Làm sạch các dụng cụ bằng vải hơi ẩm. Bạn cũng có thể làm ẩm miếng vải với xà bông ít bọt để loại bỏ bụi bẩn 
cứng đầu hơn.  
• Vết bẩn nhỏ hơn có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng một miếng vải hoặc miếng bọt biển ẩm cùng với một ít 
chất tẩy rửa lỏng  cho các loại vải nếu cần thiết. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa có chứa dung môi.  
• Không sử dụng thiết bị một lần nữa cho đến khi nó khô hoàn toàn. 

 
 

     ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH 
     CÔNG  TY CP XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT 

 Trụ sở: 141 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội 
 Chi nhánh: 34/35 Lữ Gia, P15, Q11, HCM 

 SĐT: 19006852 
 Web: beurer-vietnam.com/ 

          thietbiyte-eu.vn 
 

Mô tả thiết bị 
1. Bề mặt massage với 4 đầu xoa bóp bấm 
huyệt quay ngược nhau 
2. Công tắc nguồn on/off 
a: Massage xoa bóp bấm huyệt 
b: Thêm chức năng nhiệt ( hồng ngoại) 
- Nhấn lần 3: Tắt 
4. Chân cắm điện 
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