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GHẾ MASSAGE 
MG206 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin t
và sử dụng sản phẩm ghế Massage 
MG206 của hãng Beurer. Các thi
kèm sản phẩm gồm: 

 Ghế massage 

 Bộ cung cấp điện 

 Hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo 
hành 

 

1. Giới thiệu về sản phẩm
 

Với sự hỗ trợ của thiết bị Ghế massage 
điện MG206 này, bạn có cơ h
nghiệm dịch vụ massage hiệu qu
chịu. Việc massage giúp thư giãn 
thích, và được sử dụng phổ biến để điều 
trị khi cơ bắp bị cứng, làm gi
thẳng, đau đớn và mệt mỏi. Thi
cung cấp các chế độ massage mạnh 
và chuyên sâu cho toàn bộ lưng. Do 
ghế massage cần được đặt đúng 
hợp trên đệm ghế của bạn để hoạt động 
một cách hiệu quả nhất. 
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Ế MASSAGE 

ã tin tưởng 
ụng sản phẩm ghế Massage 

ãng Beurer. Các thiết bị đi 

ếu bảo 

ẩm 

ị Ghế massage 
có cơ hội trải 

quả và dễ 
ãn và kích 

ợc sử dụng phổ biến để điều 
àm giảm căng 

Thiết bị này 
ộ massage mạnh mẽ 

ưng. Do đó, 
ợc đặt đúng vị trí phù 

ệm ghế của bạn để hoạt động 

Thiết bị này chỉ phục vụ cho nhu cầu sử 
dụng cá nhân, không đ
đích y tế hoặc thương m

2. Hướng dẫn sử 
Thiết bị này chỉ dành 
người sử dụng. Nó không 
trị y tế. Không sử dụng 
massage nếu những cảnh báo sau đây áp 
dụng với bạn. 

Cảnh báo 

Cấm sử dụng các thiết bị massage n
trong các trường hợp sau đây:

• Không sử dụng với tr
điều trị có những thay đ
bị thương trong khu v
như vấn đề đĩa nệm, vết th

• Không sử dụng cho trẻ 
thời kì mang thai và trên đ

• Không sử dụng trong khi bạn

• Không sử dụng trong

• Không sử dụng thiết bị trong khi sử 
dụng các chất làm gi
ứng (ví dụ như thuốc giảm đau,

• Không bao giờ sử dụng thiết bị quá 15 
phút (do nguy cơ quá nóng) 
tự làm mát ít nhất 15 
dụng tiếp. 

• Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ 
không chắc chắn liệu các thi
có thích hợp cho bạn hay không

• Thiết bị này không dành cho ngư
dùng (bao gồm cả trẻ 
cảm giác hay khả năng 
phải được giám sát để đảm  bảo rằng 
chúng không sử dụng các thiết bị nh
một món đồ chơi. 

Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ tr
khi sử dụng các thiết bị massage nếu:
 Bạn  bị  một  căn  bệnh 
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ỉ phục vụ cho nhu cầu sử 
ụng cá nhân, không được dùng cho mục 

ương mại. 

ớng dẫn sử dụng an toàn. 
ành để xoa bóp lưng 
không thể thay thế điều 
ử dụng các thiết bị 

ảnh báo sau đây áp 

ụng các thiết bị massage này 
ờng hợp sau đây: 

ử dụng với trường hợp người 
đổi do bệnh tật hoặc 

hu vực massage (ví dụ 
ết thương hở) 

ử dụng cho trẻ em, phụ nữ trong 
trên động vật 

ử dụng trong khi bạn ngủ 

ử dụng trong xe 

ử dụng thiết bị trong khi sử 
giảm thời gian phản 

ốc giảm đau, rượu) 

ờ sử dụng thiết bị quá 15 
phút (do nguy cơ quá nóng) và để thiết bị 

ất 15 phút trước khi sử 

ảo ý kiến bác sĩ nếu bạn 
các thiết bị massage 

hay không. 

ày không dành cho người 
ồm cả trẻ em) có hạn chế  về 

năng tinh thần.Trẻ em 
ợc giám sát để đảm  bảo rằng 

ử dụng các thiết bị như  

ảo ý kiến bác sĩ trước 
ử dụng các thiết bị massage nếu: 
ạn  bị  một  căn  bệnh  nghiêm 
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trọng hoặc đang hồi phục từ một 
cuộc phẫu thuật. 

 Bạn đang được trang bị máy 
nhịp tim, hoặc các thiết bị cấy 
ghép khác 

 Bạn đang bị bệnh tiểu đường

 Bạn đang có những cơn đau chưa r
nguyên nhân. 

Thiết bị này chỉ dành cho mục đích 
tả trong hướng dẫn sử dụng. Nhà
xuất không chịu trách nhiệm v
hại xảy ra do sử dụng thiết bị cho 
những mục đích không phù hợp 
bất cẩn. 

Cũng giống như bất kỳ thiết bị điện
thiết bị massage này phải được 
cẩn thận để tránh nguy cơ bị điện

Vì lý do này, thiết bị phải chỉ đ
động như sau: 

 Chỉ sử dụng với điện áp định

 Không bao giờ sử dụng thi
có giông bão. Trong trường 
lỗi hoặc trục trặc, tắt thiết bị ngay lập 
tức và ngắt kết nối từ nguồn 

 Không bao giờ kéo cáp đi
kéo thiết bị để ngắt kết nối cung cấp 
điện từ nguồn điện ổ cắm. 

 Sửa chữa các thiết bị chỉ đư
hiện bởi người có trình độ chuy
môn. Sửa chữa không đúng có thể 
gây nguy hiểm cho người sử dụng. 
Trong trường hợp sửa chữa, 
lòng liên hệ với dịch vụ khách 
của chúng tôi hoặc một đại 
quyền. 

 Nếu các đơn vị cung cấp điện hoặc 
dây điện bị hỏng, phải được thay thế 
kịp thời bởi một đại lý ủy quy
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ọng hoặc đang hồi phục từ một 

máy tạo 
ặc các thiết bị cấy 

ờng 

cơn đau chưa rõ 

đích mô 
Nhà sản 
về thiệt 

ử dụng thiết bị cho 
ợp hoặc 

ất kỳ thiết bị điện khác, 
ợc sử dụng 

ị điện giật. 

ết bị phải chỉ được hoạt 

ịnh mức. 

thiết bị khi  
ờng hợp có 

ị ngay lập 
 điện. 

kéo cáp điện hoặc 
ết bị để ngắt kết nối cung cấp 

được thực 
ộ chuyên 

ửa chữa không đúng có thể 
ời sử dụng. 

ửa chữa, xin vui 
khách hàng 

ặc một đại lý ủy 

ị cung cấp điện hoặc 
ợc thay thế 
quyền. 

 

3. Mô tả sản ph
 

Ghế massage 
 

 

 
 
 
 
 

1. Lớp bảo vệ 
2. Bốn đầu massage 
3. Đai cố định ghế 

4. Điều khiển cầm tay
5. Túi bảo quản 
6. Đệm ghế (Có thể tháo

7. Móc khóa kéo (phía 
tháo lớp bảo vệ) 

8. Dây cáp nguồn 
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phẩm 

 

 

tay 

ệm ghế (Có thể tháo rời) 

(phía sau, dùng để 
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Điều khiển cầm tay 

 

Mô tả : 

1. Nút nguồn , khởi động

2. Nút hẹn giờ ( 5,10,15 phút)

3. Nút A+B : Massage toàn lưng

4. Nút A : Massage lưng 

5. Nút B : Massage lưng dư

6. Massage nhiệt, 7: Demo

4. Hướng dẫn sử dụng.

 Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở một 
vị trí thoải mái trước khi dần dần 
chuyển trọng lượng của bạn l
bị massage. 

 Dừng massage hoặc thay đổi vị trí 
massage hoặc áp lực lên thi
bạn cảm thấy đau đớn hay khó

 Không sử dụng thiết bị massage 
hơn 15 phút. Nếu sử dụng 
trong thời gian dài có thể quá kích 
thích các cơ bắp và gây ra căng 
thay vì thư giãn. 

 Hãy ngồi thoải mái và thẳng l
đảm bảo rẳng bạn ngồi ở vị trí chính 
giữa ghế. Như vậy, các đầu 
mới có thể di chuyển và 
toàn bộ cột sống của bạn. 

 Bật thiết bị massage bằng cách 

1 

2 

3 

6 5 

4 

7 
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ởi động 

ẹn giờ ( 5,10,15 phút) 

Nút A+B : Massage toàn lưng 

Nút A : Massage lưng trên 

Nút B : Massage lưng dưới 

Demo 

ụng. 

ắc chắn rằng bạn đang ở một 
ớc khi dần dần 
ủa bạn lên thiết 

ừng massage hoặc thay đổi vị trí 
thiết bị nếu 

ạn cảm thấy đau đớn hay khó chịu. 

ử dụng thiết bị massage lâu 
ếu sử dụng thiết bị 

ể quá kích 
gây ra căng thẳng 

ẳng lưng, 
ồi ở vị trí chính 

ậy, các đầu massage 
và massage  

ị massage bằng cách  nhấn 

nút khởi động. Chọn khu vực bạn muốn 
massage với các nút A+B
các đèn LED sẽ hiển thị các k
massage đã được thiết lập.
chức năng massage nhiệt bằng cách nhấn 
nút 6 

 Các đầu massage Shiatsu 
vị trí thấp nhất của lưng và 
xuống tại khu vực cần massage. 
động quay và chuyển động 
kết hợp nhịp nhàng, tạo cảm giác th
cho người sử dụng 

 Thiết bị này có chức năng tắt 
được thiết lập với thời gian  hoạt động tối đa 
15 phút.  Bạn cũng có thể 
động tắt cho thiết bị (5/10/15 phút). 
thay đổi lập trình của bộ 
lại quá trình tính thời gian

 Để tránh thiết bị quá nóng khi sử dụng, 
không thiết lập lại chế độ hẹn giờ khi đang 
sử dụng thiết bị. 

 Thiết bị cũng sẽ tự ngắt khi thiết bị quá 
nóng. Trong trường hợp n
nguội bớt trong khoảng 30 phút tr
tiếp tục sử dụng 

 Không bao giờ sử dụng thiết bị quá 15 
(do nguy cơ quá nóng) và 
mát ít nhất 15 phút trước khi sử dụng

 Có thể ngừng quá trình massage 
nhấn nút khởi động 1 lần 
thiết bị, các đầu massage sẽ chuyển động 
vị trí ban đầu ở vùng thắt 
đầu massage đạt tới vị trí 
được tắt hoàn thoàn. 

 Nếu thiết bị được ngừng 
Shiatsu, nó sẽ trở về vị trí bắt đầu 

 
 Không rút phích điện ra khỏi ổ cắm khi thiết 

bị đang hoạt động.

HOTLINE: 19006852 

ởi động. Chọn khu vực bạn muốn 
A+B/ A/ B. Lúc này, 

ẽ hiển thị các khu vực 
ợc thiết lập. Bạn có thể chọn 

ức năng massage nhiệt bằng cách nhấn 

ầu massage Shiatsu từ từ di chuyển từ 
và di chuyển lên và 

massage. Sự chuyển 
ển động lên xuống được 

ạo cảm giác thư giãn 

ức năng tắt máy tự động, 
ới thời gian  hoạt động tối đa 

ể lựa chọn chế độ tự 
ị (5/10/15 phút). Việc 

ộ hẹn giờ sẽ bắt đầu 
ời gian nghỉ. 

ị quá nóng khi sử dụng, 
ại chế độ hẹn giờ khi đang 

ắt khi thiết bị quá 
ợp này, hãy để thiết bị 

ội bớt trong khoảng 30 phút trước khi 

ờ sử dụng thiết bị quá 15 phút 
và để thiết bị tự làm 

ớc khi sử dụng tiếp. 

quá trình massage bằng cách 
ần nữa. Lưu ý: khi tắt 

ầu massage sẽ chuyển động về 
ắt lưng. Chỉ khi các 

ầu massage đạt tới vị trí này, thiết bị mới 

ừng sử dụng ở chế độ 
ị trí bắt đầu và tắt. 

ện ra khỏi ổ cắm khi thiết 
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5. Bảo quản và lưu trữ 
 

 Luôn ngắt kết nối điện với thiết bị tr
khi làm sạch. 

 Chỉ sử dụng các phương pháp đư
định để làm sạch thiết  bị. Không đ
bất cứ chất lỏng nào xâm nh
bị hoặc các phụ kiện. 

 Vết bẩn nhỏ có thể được loại bỏ bằng 
cách dùng một miếng vải hoặc miếng bọt 
biển ẩm, và một số chất chất tẩy rửa nhẹ 
khi cần thiết. Không sử dụng bất kỳ sản 
phẩm làm sạch nào mang tính ăn m
cao. 

 Lớp bảo vệ ghế có thể được  giặt máy ở 
nhiệt độ 40oC 

 Không sử dụng thiết bị này cho đ
nó khô hoàn toàn. 
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ới thiết bị trước 

ương pháp được quy 
ạch thiết  bị. Không được để 

ào xâm nhập vào thiết 

ợc loại bỏ bằng 
ột miếng vải hoặc miếng bọt 

ột số chất chất tẩy rửa nhẹ 
ần thiết. Không sử dụng bất kỳ sản 

ào mang tính ăn mòn 

ợc  giặt máy ở 

ày cho đến khi 

6. Sự cố kỹ thuật và biện pháp khắc phục.

Vấn đề 
Nguyên 
nhân 

Đầu massage 
quay với tốc 
độ chậm 

Tải trọng tr
đầu massage 
là quá lớn.

Đầu massage 
chỉ chuyển 
động tại 1 
vùng nhất 
định 

Bạn đã ch
chế độ 
massage t
1 vùng nh
định 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu massage 
không 
chuyển động 

Thiết 
không 
nối 
nguồn điện.

Thiết bị ch
được bật lên

Chưa tháo 
bỏ khóa an 
toàn. Cơ ch
massage b
hỏng. 

Thiết bị tự 
ngắt do quá 
nóng,  thi
bị có dấu 
hiệu hỏng 
hóc. 
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ện pháp khắc phục. 

Cách khắc 
phục 

ải trọng trên 
ầu massage 

ớn. 

Giảm trọng 
lượng đang đè 
lên trên đầu 
massage. 

ã chọn 

massage tại 
1 vùng nhất 

Nhấn các nhút 
full back/upper 
back/lower 
back để chuyển 
hoặc mở rộng 
vùng được 
massage. 

 bị 
 kết 

 với 
ện. 

Kết nối thiết bị 
với nguồn điện 
và bật lại máy. 

ết bị chưa 
lên 

Nhấn nút khởi 
động để  bật 
thiết bị và chọn 
chế độ massage. 

Chưa tháo 
khóa an 

toàn. Cơ chế 
massage bị 

Liên hệ dịch vụ 
khách hàng của 
chúng tôi hoặc 
đại lý ủy quyền. 

ết bị tự 
ắt do quá 

nóng,  thiết 
ị có dấu 
ệu hỏng 

Liên hệ dịch vụ 
khách hàng của 
chúng tôi hoặc 
đại lý ủy quyền. 


