
Gối mát xa Shiatsu MG 135 

1. Giới thiệu thiết bị
Các đầu mát xa xoay của đai mát xa Shiatsu mô phỏng theo 
chuyển động áp lực nhào nắn của mát xa Shiatsu. Gối mát xa 
Shiatsu này đem lại cho bạn và những người dùng khác trải 
nghiệm mát xa nhẹ nhàng và hiệu quả mà không cần đến sự giúp 
đỡ của người khác. Bạn có thể dùng gối để mát xa thư giãn hoặc 
kích thích, rất hiệu quả cho việc đẩy lùi căng cơ, đau nhức và 
mệt mỏi. Gối cũng giúp mát xa mạnh với cường độ lớn cho các 
vùng như cổ, chân, cánh tay và lưng
Trọn bộ sản phẩm
Gối mát xa Shiatsu MG 135 
Bộ nguồn
Vỏ gối rời
Hướng dẫn sử dụng
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Mô tả thiết bị

Không sử dụng thiết bị trên các bộ phận cơ thể có biến đổi bất 
thường hay bị thương tổn (ví dụ như thoát vị đĩa đệm, có vết 
thương hở, sưng, bỏng, viêm, trên vết mổ, mao mạch, tĩnh mạch, 
mụn, da mẩn đỏ, mụn rộp và các loại bệnh về da khác) 
Không mát xa gần vùng tim đối với những người đang sử dụng 
máy tạo nhịp tim. Nếu bạn đang sử dụng máy tạo nhịp tim, hãy 
tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị
Không sử dụng thiết bị trên các phần cứng của cơ thể (ví dụ như 
đầu gối và các khớp) và mặt (vùng mắt), thanh quản hoặc các bộ 
phận đặc biệt nhạy cảm khác.
Không sử dụng thiết bị sau khi dùng thuốc hay uống các đồ 
uống có cồn (giảm khả năng nhận thức!) và trên vùng da được 
thoa kem dưỡng hay các loại thuốc trước đó (ví dụ như cao 
nóng)
Không sử dụng thiết bị trong các trường hợp ốm nặng hoặc vừa 
trải qua phẫu thuật ở nửa trên cơ thể, đang mắc chứng huyết 
khối, tiểu đường hoặc bị đau mà không xác định được nguyên 
do.

3. Sử dụng thiết bị
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  Lưu ý và cảnh báo
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.
Thiết bị có bề mặt nóng khi vận hành. Những người nhạy cảm 
với nhiệt phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.
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.
Chỉ được sử dụng thiết bị với mục đích được miêu tả trong 
hướng dẫn sử dụng. Nhà sản suất sẽ không chịu trách nhiệm 
cho các trường hợp hỏng hóc gây ra bởi sử dụng không đúng 
cách hay bất cẩn.
Nếu có lỗi trong khi đang vận hành, tắt thiết bị ngay lập tức và 
ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện
Ngăn thiết bị và dây điện tiếp xúc với nước
Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô, với tay khô
Chỉ sửa sữa thiết bị khi mang tới trung tâm chăm sóc khách 
hàng hoặc các đại lý ủy quyền.
Không mở khóa kéo ở mặt sau thiết bị vì lý do kỹ thuật.
Không sử dụng thiết bị dưới chăn hay gối.
Không sử dụng thiết bị gần xăng hoặc các vật liệu dễ cháy.
Tắt thiết bị và ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện sau mỗi lần 
sử dụng và trước khi vệ sinh.
Đảm bảo các bộ phận xoay luôn xoay không kẹt
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Trước tiên, chỉ cần ấn nhẹ vùng cơ thể mà bạn muốn mát xa vào 
thiết bị. Cẩn thận kiểm tra xem vị trí mát xa có thoải mái hay 
không. Sau đó, dần dần dựa cơ thể về phía thiết bị. Mát xa phải 
luôn mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn. Nếu cảm thấy đau 
hoặc khó chịu, hãy dừng mát xa, thay đổi vị trí hoặc áp lực tiếp 
xúc.
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1.4 đầu mát xa đèn
nhiệt, xoay theo cặp

2.Nút Nhiệt
3.Nút Nguồn
4. Dây điện

Bật thiết bị bằng nút Nguồn. Các đầu mát xa sẽ bắt đầu xoay. 
Nhấn nút Nguồn một lần nữa để thay đổi hướng mát xa của đầu 
mát xa. Nhấn nút Nhiệt để kích hoạt chức năng đèn nhiệt.
Nhấn và giữ nút Nguồn để tắt thiết bị
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Lưu ý

Không sử dụng thiết bị quá 15 phút để tránh kích thích cơ quá 
mức và gây căng thẳng thay vì thư giãn.
Thiết bị có chức năng tự động tắt sau khi hoạt động tối đa 15 
phút.
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Mát xa nửa lưng 
trên

Mát xa nửa lưng 
dưới

Mát xa chân

4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị
Vệ sinh
•

•

•
•
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Luôn rút phích cắm khỏi ổ điện và tháo bộ dây điện khỏi thiết 
bị trước mỗi lần vệ sinh
Có thể loại bỏ các vết bẩn nhỏ bằng vải hoặc bọt biển ẩm, sử 
dụng thêm một ít chất tẩy rửa nhẹ dạng lỏng dùng trong giặt là. 
Không sử dụng các dung môi làm sạch
Không sử dụng thiết bị cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn
Vỏ gối rời có thể giặt bằng máy tại nhiệt độ 30°C

5. Xử lý sự cố
Vấn đề 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

6. Thông số kỹ thuật
Kích thước (D/C/R) 
Trọng lượng
Điện áp đầu vào 
Điện áp đầu ra  

: 40x 40 x 10 cm
: 1.8kg
: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.5 A 
: 12 V          1.5A; 18 W
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