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MÁY MÁT XA CẦM TAY 
MG100 

 

Máy mát xa cầm tay MG100 là một trong những 
sản phầm chăm sóc sức khỏe gia đình hàng 
đầu của Beurer. Với tính năng độc đáo, kiểu 
dáng hiện đại, được sản xuất bằng công nghệ 
tiên tiến nhất, MG100 đã thực sự làm hài lòng 
cả những khách hàng khó tính nhất  của thị 
trường Châu Âu và Quốc tế về chất lượng như 
CE, ISO… 

Với các đầu mát xa công suất lớn, cùng tác 
dụng tích cực của đèn hồng ngoại, làm giảm 
căng thẳng và đau nhức, giúp bạn hoàn toàn 
thư giãn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. 

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối da tác dụng 
của máy, cầm đọc kỹ và làm đúng theo những 
chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng. 

1. MÔ TẢ THIẾT BỊ 
 

 

A. Nút ON/OFF 
B. Nút Tốc độ: Điều 

chỉnh tốc độ 
massage 

C. Chương Trình: Lựa 
chọn các chương 
trình massage khác 
nhau 

D. Nút Nhiệt: Sưởi 
hồng ngoại 

E. Nút Khởi động: Bắt 
đầu chương trình 

F. Hiển thị tốc độ 
massage 

G. Chương trình 
massage 

H. Tay cầm phụ 
I. Đầu massage mặt 

với hệ thống sưởi 
hồng ngoại 

J.  Đầu massage đính 
kèm massage (có 
thể thay thế) 

 
2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

• Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt trước 
khi cắm điện. Bật thiết bị bằng cách 
nhấn nút ON/OFF.Chương trình bắt đầu 
khởi động. 

• Nhấn nút "Speed" để tăng / giảm tốc độ 
massage. 

• Nhấn nút "Programs"để lựa chọn giữa 3 
chương trình massage khác nhau (với 
tốc độ cài đặt tự động) 

• Chế độ sưởi hồng ngoại có thể được bật 
trong bất kỳ chương trình massage nào, 
bằng cách sử dụng nút "Heat".  

• Sử dụng thiết bị bằng cả hai tay và đưa 
vào vùng cần mát xa trên cơ thể. Bạn có 
thể đứng, ngồi hay nằm, có thể massage 
cho bản thân hoặc người khác.  

• Cường độ massage có thể được thay 
đổi bằng cách thay đổi lực ấn của tay lên 
thiết bị. 

• Không nên xoa bóp một vùng cơ thể 
nhất định quá 3 phút.  

• Sau khi sử dụng tối đa là 15 phút, rút 
phích cắm của thiết bị và để nguội. Giữ 
thiết bị ở nơi khô ráo. 

Lưu ý: 
• Không sử dụng các thiết bị massage 

trước khi đi ngủ.  
• Thiết bị này có một cơ chế ngắt tự động 

sau thời gian hoạt động tối đa là 15 phút. 
 

3. HƯỚNG DẪN AN TOÀN 

Vì lý an toàn, thiết bị phải chỉ được vận hành 
như sau:  

• Chỉ với điện áp quy định trên thiết bị 
• Không sử dụng thiết bị nếu có bất kỳ 

dấu hiệu hư hại nào trên thiết bị. 
• Không sử dụng thiết bị khi có bão. 
• Chỉ sử dụng ở nơi khô thoáng, với 2 bàn 

tay khô.  
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• Không được cố lấy lại thiết bị khi nó đã 
rơi xuống nước. Cần rút thiết bị khỏi ổ 
cắm ngay lập tức trong trường hợp này. 

• Không vận hành thiết bị massage quá 15 
phút (nguy cơ quá nóng) và để cho nó 
nguội bớt trong 15 phút, trước khi sử 
dụng tiếp. 

• Tránh xa tẩm tay trẻ em. 
• Không sử dụng thiết bị dưới chăn, gối. 

Lưu ý:  

• Không sử dụng thiết bị massage trên trẻ 
em và động vật. 

• Không sử dụng thiết bị massage trên 
người bị thoát vị đĩa đệm hoặc có những 
thay đổi bất thường của các đốt sống. 

• Luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước 
khi sử dụng các thiết bị massage trên 
người đang sử dụng máy tạo nhịp tim. 

• Không sử dụng các thiết bị massage 
trên da hoặc bộ phận cơ thể bị sưng, bị 
bỏng, bị viêm … 

• Không sử dụng các thiết bị massage thai 
kỳ. 

• Không sử dụng các thiết bị massage 
trên mặt (mắt), trên thanh quản hoặc 
trên các bộ phận đặc biệt nhạy cảm 
khác của cơ thể. 

• Không bao giờ sử dụng thiết bị trong khi 
bạn đang ngủ. 

• Không bao giờ sử dụng các thiết bị sau 
khi uống thuốc hoặc uống rượu (giảm 
mức độ nhận thức).  
 
4. Vệ sinh và bảo quản 

• Ngắt kết nối thiết bị trước khi làm sạch 
thiết bị. 

• Chỉ làm sạch các thiết bị theo các cách 
thức quy định. Không được để chất lỏng 
thâm nhập vào thiết bị hoặc các phụ 
kiện. 

• Không tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến 
khi nó khô hoàn toàn. 

• Giữ thiết bị massage ở một nơi khô mát, 
tránh xa tầm với của trẻ em.  
 
5. Sự cố kĩ thuật và biện pháp xử lý 

Vấn đề Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

Đầu 
massage 
không 
chuyển động 

Thiết bị không 
kết nối với 
nguồn điện. 

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

Thiết bị không 
chuyển động. Bật máy 

Tự động ngắt 
do thiết bị quá 
nóng 

Ngắt kết nối với 
nguồn điện, chờ 
ít nhất 15 phút, 
cắm lại và bật nút 
ON/OFF. 

 

6. Thông số kỹ thuật 

Kích thước 160 x 150 x 450 mm 

Trọng lượng 1740 g 

Công suất định mức 20 W  

Điện áp định mức 220-240 V ~ 50 Hz 
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