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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 nhiệp, 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:
Kiểm tra để chắc chắn hộp đựng thiết bị còn nguyên vẹn và đảm bảo có đầy đủ tất cả các bộ phận 
trong hộp. Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hư hỏng và tháo 
bỏ tất cả túi bóng bọc thiết bị. Nếu có dấu hiệu hư hỏng, vui lòng không sử dụng thiết bị, hãy liên hệ 
với trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc đại lý ủy quyền.
•
•
•

1 thiết bị mát xa bàn chân
1 bộ nguồn
Hướng dẫn sử dụng

 CẢNH BÁO

•
•

•
•

•

•

Thiết bị này chỉ được sử dụng trong nhà/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 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.
Thiết bị có bề mặt nóng khi vận hành. Những người không nhạy cảm với nhiệt phải cẩn thận khi 
sử dụng thiết bị.
Không chèn bất kỳ vật gì vào khe hở hoặc các đầu mát xa xoay của thiết bị. Đảm bảo các đầu 
mát xa xoay luôn luôn có thể quay mà không bị kẹt.
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1. Giới thiệu về mát-xa Shiatsu

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 tắc nghẽn trong kinh mạch; và cần kích thích khả 
năng tự điều chỉnh của cơ thể.
Các nhà trị liệu Shiatsu đã đạt được điều này bằng việc đưa áp lực vào trong các đường truyền dọc 
theo kinh mạch. Mặc dù Shiatsu có thể dịch theo nghĩa đen là “áp lực ngón tay”, các nhà trị liệu vẫn 
dùng cườm tay, khuỷu tay, đầu gối cũng như ngón tay của họ. Trong quá trình này, nhà trị liệu sẽ 
dùng toàn bộ sức nặng cơ thể của mình để tạo ra áp lực nếu cần thiết.

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT 

Điện thoại 
Hotline  
Website

Email

: 0247.306.6889  (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM) 
: 19006852
: http://www.thietbiyte-eu.vn
  http:www.beurervietnam.com 
: info@beurervietnam.com
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2.Giới thiệu thiết bị

• Kích thích tuần hoàn
• Thúc đẩy tái tạo tế bào mới
• Tăng cường độ khỏe và sự dẻo dai cho bàn chân
• Thư giãn cơ bị căng

3 Máy mát xa chân FM 90

3. Mục đích sử dụng
Chỉ sử dụng thiết bị để mát xa bàn chân của con người và cho cá nhân, không sử dụng cho mục đích y tế 
hoặc dịch vụ. Chỉ sử dụng thiết bị theo mục đích và cách thức được chỉ rõ trong hướng dẫn sử dụng. 
Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ra nguy hiểm. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho 
các trường hợp thiệt hại gây ra bởi sử dụng không đúng hoặc không chính xác. 
Không sử dụng thiết bị:
•

•

•
•
•
•
•

Nếu bàn chân có các biến đổi bất thường hay bị thương tổn (ví dụ như vết thương hở, mụn cóc hay bàn 
chân của vận động viên);
Không sử dụng thiết bị trên vùng da chân bị bệnh cấp tính hoặc mãn tính, bị thương hoặc kích ứng (ví 
dụ như viêm - dù đau hay không, da nổi đỏ, nổi mẩn, viêm tĩnh mạch, huyết khối động mạch, huyết 
khối tĩnh mạch, dị ứng, bỏng, bầm, sưng, vết thương đang lành hoặc sẹo sau phẫu thuật);
Cho động vật;
Quá 15 phút;
Khi đang ngủ, đang ở trên xe hoặc sử dụng các loại máy khác;
Trên phần mô dễ chảy máu;
Khi không thể quan sát thiết bị.

Nguy cơ cháy nổ

QUAN TRỌNG ̀
Tắt thiết bị và ngắt kết nối nguồn điện sau mỗi lần sử dụng và trước khi vệ sinh.

•

•
•

•

kHÔNG ĐẶT

CẢNH BÁO
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, chỉ vận hành thiết bị như sau:

Chỉ sử dụng thiết bị trên phần da chân khỏe mạnh và sạch sẽ
Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị, đặc biệt là trong các trường hợp: 

4. Lưu ý an toàn

Hãy đọc hướng dẫn sử dụng cẩn thận. Nếu không thực hiện đúng theo các thông tin được cung cấp dưới 
đây, người dùng có thể bị thương hoặc thiết bị có thể bị hỏng. Giữ hướng dẫn sử dụng tại một nơi an 
toàn để người dùng khác có thể đọc khi sử dụng thiết bị. Luôn luôn để hướng dẫn sử dụng cùng với thiết 
bị nếu bạn bán hay chuyển thiết bị cho người khác.

CẢNH BÁO 
Giữ thiết bị và túi bóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ nhỏ. Bộ dây nguồn và các bộ phận nhỏ khác có 
thể gây nguy hiểm nếu trẻ nuốt hay nghịch.

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
dây nguồn.

•
•
•
•
•

Không chắc chắn thiết bị có phù hợp để sử dụng cho bản thân hay không;
Ốm nặng hoặc vừa trải qua phẫu thuật ở bàn chân;
Đang bị tiểu đường hoặc mắc chứng huyết khối;
Bị suy giảm cảm giác đau (ví dụ như rối loạn chuyển hóa);
Bị đau mà không xác định được nguyên do.

Không nghiền, bẻ cong, vặn hay cắm ghim và những vật có bề mặt sắc nhọn lên dây điện. Đảm bảo 
không kéo hay đặt dây nguồn qua những vật có bề mặt sắc nhọn.
Không chạm vào thiết bị nếu thiết bị bị rơi xuống nước. Ngắt kết nối ổ điện với phích cắm ngay lập tức.
Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị hay phụ kiện có bất kì dấu hiệu hỏng hóc nào.
Không để thiết bị chịu bất kì tác động mạnh nào và không được làm rơi thiết bị.
Sửa chữa

•
•
•

Không sử dụng thiết bị khi không thể giám sát, đặc biệt là khi có trẻ nhở ở gần;
Không sử dụng thiết bị dưới chăn hay gối;
Không sử dụng thiết bị ở khu vực có xăng hay các chất dễ cháy khác.

Không đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể (ngồi, nằm hay đứng) lên các đầu mát xa xoay hay đặt các vật 
khác lên thiết bị.
Bảo vệ thiết bị khỏi bụi bẩn và ẩm mốc.
Kiểm tra để đảm bảo thiết bị không có dấu hiệu mòn rách hoặc hư hỏng. Nếu có hoặc thiết bị được sử 
dụng không đúng cách, phải mang thiết bị tới trung tâm bảo hành để kiểm tra trước khi sử dụng trở lại.
Tắt thiết bị ngay lập tức nếu thiết bị có lỗi hoặc vận hành không đúng.

CẢNH BÁO
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. Do đó, nên vận hành thiết bị như sau:

Các đầu mát xa xoay của thiết bị mát xa bàn chân mô phỏng theo chuyển động áp lực nhào nắn của mát 
xa Shiatsu. Sử dụng thiết bị có thể giúp bạn cảm thấy thư giãn, đặc biệt ở phần bàn chân.
Thiết bị có thể tạo ra được các tác dụng thư giãn như:

• Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị hay phụ kiện có dấu hiệu hư hỏng.
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. Do đó, chỉ sử dụng thiết bị: 
•
•

Trong phòng khô (không sử dụng trong bồn tắm hay phòng xông hơi);
Với tay khô.

CẢNH BÁO
Chỉ sữa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bào hành hoặc các đại lý ủy quyền. Sửa chữa sai cách 
có thể dẫn đến nguy hiểm đáng kể cho người dùng.

5. Mô tả thiết bị

1

2

3
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bề mặt mát xa với các đầu mát xa
Vỏ lót rời (có thể giặt)
Nút dừng
Nút nhiệt
Nút cường độ
Nút NGUỒN
Nút chế độ
Lỗ cắm dây nguồn



4 5 Máy mát xa chân FM 90

6. Vận hành thiết bị

Kết nối với bộ nguồn
Để vận hành thiết bị với bộ nguồn đi kèm, trước tiên bạn cần kết nối bộ nguồn với thiết bị. Thực hiện 
như sau:
1.
2.
3.
4.

Tháo toàn bộ túi bóng bọc thiết bị.
Kiểm tra để chắc chắn thiết bị, phích cắm và dây nguồn không bị hư hỏng.
Cắm giắc cắm của bộ nguồn vào lỗ cắm bên dưới thiết bị.
Cắm phích cắm vào ổ điện phù hợp

6.2 Sử dụng thiết bị
 CẢNH BÁO

•
•

Chỉ sử dụng thiết bị khi ngồi. Không sử dụng thiết bị khi đứng.
Sử dụng thiết bị tối đa 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.

 Lưu ý
Thiết bị có chức năng tự động tắt sau thời gian hoạt động tối đa là 15 phút. 

Để bắt đầu mát xa kích thích bàn chân, thực hiện như sau:

CẢNH BÁO
Vấp ngã! Đặt dây nguồn ở vị trí phù hợp để người đi qua không bị vấp.

Bước 1: Đặt thiết bị trên sàn nhà
• Đặt thiết bị trên một bề mặt bằng phẳng, chắc chắn. Đặt một chiếc

ghế ở phía trước thiết bị để có thể đặt bàn chân vào thiết bị một
cách thoải mái khi ngồi trên ghế.

Bước 2: Đặt bàn chân vào trong thiết bị

 Lưu ý
Bạn có thể để chân trần hoặc đeo tất.

• Xỏ bàn chân vào thiết bị. Đảm bảo lòng bàn chân được đặt trên
đầu mát xa.

Bước 3: Bật thiết bị
Ấn nút NGUỒN để bật thiết bị. Đèn LED trên nút NGUỒN sẽ sáng 
màu xanh. Thiết bị khởi động với chế độ 1 và cường độ thấp nhất.

6.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu
Bước 4: Cài đặt chế độ 
Thiết bị có ba chế độ mát xa khác nhau. Hãy lựa chọn chế độ bạn 
muốn bằng nút chế độ 
Chế độ 1: Đèn LED sáng xanh = Chỉ có áp lực không khí 
Chế độ 2: Đèn LED sáng xanh = Mát xa không có áp lực không khí
Chế độ 3: Đèn LED sáng đỏ = Mát xa với áp lực không khí

Bước 5: Cài đặt cường độ mát xa
Đối với mát xa bằng áp lực không khí, thiết bị có ba mức cường độ 
(thấp, trung bình, cao). Hãy lựa chọn mức cường độ bạn muốn bằng 
nút cường độ 
Đèn LED xanh lá = cường độ thấp
Đèn LED xanh dương = cường độ trung bình 
Đèn LED đỏ = cường độ cao

Bước 6: Bật/tắt chức năng nhiệt
Thiết bị có chức năng nhiệt tùy chọn. Bạn có thể làm ấm bàn chân 
trong quá trình mát xa bằng cách sử dụng chức năng nhiệt.
• Để bật chức năng nhiệt, nhấn nút nhiệt  trong khi mát xa. Đèn 

LED trên nút nhiệt bắt đầu sáng màu đỏ. Nhấn nút nhiệt lần nữa để 
tắt chức năng nhiệt. Đèn LED trên nút nhiệt cũng sẽ tắt.

Bước 7: Dừng mát xa
• Nếu trong quá trình sử dụng, bạn cảm thấy áp lực tác dụng lên bàn

chân quá mức hoặc khó chịu, hãy nhấn nút Khởi động/Dừng để
dừng mát xa. Để khởi động lại thiết bị, hãy nhấn nút NGUỒN.

Bước 8: Tắt thiết bị
• Để tắt thiết bị, nhấn nút NGUỒN  khi thiết bị đang hoạt động. 

Đèn LED trên nút NGUỒN sẽ tắt.

7. Vệ sinh và bảo quản thiết bị

 CẢNH BÁO
•
•

Luôn rút phích cắm khỏi ổ điện trước mỗi lần vệ sinh.
Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách thức đã được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. Không để nước nhỏ vào 

Vệ sinh
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•
trong thiết bị hay phụ kiện.
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

Bảo quản

8. Xử lý sự cố

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp
Đầu mát xa xoay quá 
chậm

Áp lực tác động lên đầu 
mát xa quá lớn

Ấn đấu mát xa nhẹ hơn

Đâu mát xa không xoay Chức năng bảo vệ quá 
nhiệt đã kích hoạt

Ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện, đợi ít nhất 
15 phút. Cắm phích cắm vào ổ điện và bật lại 
thiết bị

Vệ sinh vỏ lót
Bạn có thể giặt vỏ lót của thiết bị bằng tay. Thực hiện như sau:
1.
2.
3.
4.

Để tháo vỏ lót khỏi thiết bị, hãy tháo khóa dán trên vỏ lót.
Giặt vỏ lót bằng tay.
Để vỏ lót khô. Chỉ đeo lại vỏ lót vào thiết bị khi vỏ lót đã khô hoàn toàn.
Đảm bảo dán chặt khóa dán của vỏ lót với thiết bị.

Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, bạn nên bảo quản 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. Cất giữ thiết bị xa tầm 
tay trẻ em và tránh xa động vật.
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9. 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 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/

•
•

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




