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 MG145 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm 

Beurer MG145 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD 

trước khi sử dụng sản phẩm. 

Với sự hỗ trợ của thiết bị Gối massage điện này, 

bạn đã mang lại cho mình dịch vụ mát hiệu quả 

và dễ chịu. Mát-xa có thể vừa thư giãn và kích 

thích, và được phổ biến để điều trị các cơ bắp 

cứng hoặc căng thẳng, đau đớn và mệt mỏi. Thiết 

bị này cung cấp massage mạnh mẽ và chuyên sâu 

cho cổ, chân, tay và lưng. 

Thiết bị này là dành cho chỉ sử dụng cá nhân và 

không được dùng cho mục đích y tế hoặc thương 

mại. Ngoài ra, các thiết bị massage MG145 cung 

cấp những ưu điểm sau: 

• Vận hành đơn giản,

• Vỏ có thể được loại bỏ để rửa,

• Chức năng nhiệt và ánh sang

1. Cảnh báo:

Thiết bị này chỉ dành cho các xoa bóp các bộ 

phận riêng biệt của cơ thể con người. Nó 

không thể thay thế điều trị y tế. Không sử 

dụng các thiết bị massage nếu có những lời 

cảnh báo sau đây áp dụng cho bạn. Hãy 

tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn nếu bạn 

không chắc chắn có hay không các thiết bị 

massage là thích hợp cho bạn.  

Sử dụng các thiết bị massage bị cấm trong 

các trường hợp sau đây:  

• Không sử dụng cho trẻ em

• Không có thay đổi do bệnh tật hoặc chấn

thương trong khu vực trị liệu (ví dụ như vấn 

đề đĩa, vết thương hở),  

• Không bao giờ sử dụng các thiết bị

massage để xoa bóp cho khu vực trung tâm 

của những người đang sử dụng máy trợ tim. 

Nếu sử dụng, hãy  tham khảo ý kiến bác sĩ 

trước khi sử dụng các thiết bị massage trên 

các bộ phận khác của cơ thể.  

• Không bao giờ sử dụng các thiết bị

massage trên da hoặc bộ phận cơ thể bị 

sưng, bị đốt cháy, bị viêm hoặc bị hư hỏng.  

• Thiết bị massage không được sử dụng

trên vết thương rách nát, mao mạch, giãn 

tĩnh mạch, mụn trứng cá, bệnh ngoài da 

khác.  

• Thiết bị massage không được sử dụng

trong thai kz. 

• 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 sử dụng các thiết bị để massage

bàn chân. 

• 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). 

• Không được trang bị để sử dụng trên xe
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Thiết bị này có một bề mặt nóng. Người nhạy 

cảm với sức nóng phải cẩn thận khi sử dụng thiết 

bị.  

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.  

Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng họ 

không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.  

    Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả 

trong các hướng dẫn hoạt động. Nhà sản xuất 

không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra như 

là kết quả của việc sử dụng không phù hợp hoặc 

bất cẩn. 

Cũng giống như bất kz thiết bị điện khác, thiết bị 

massage này phải được xử lý thận trọng và sự 

quan tâm để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật.  

Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động như 

sau:  

• chỉ với các đơn vị cung cấp điện được cung cấp

tại điện áp ghi trên đơn vị cung cấp điện, 

• 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 cáp điện hoặc trên thiết bị để 

ngắt kết nối cung cấp điện từ nguồn điện ổ cắm. 

Sửa chữa các thiết bị điện chỉ được thực hiện bởi 

người có trình độ. Sửa chữa không đúng có thể 

gây nguy hiểm người sử dụng. Trong trường hợp 

sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách 

hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền. 

• Các ốc vít trên thiết bị massage không được mở

ra. Nó được trang bị cho các l{ do liên quan đến 

việc sản xuất của thiết bị. 

• Nếu các đơn vị cung cấp điện hoặc dây điện bị

hỏng, nó phải được thay thế bằng một đại lý ủy 

quyền.  

2. Mô tả thiết bị

1. 4 đầu massage nóng và chiếu sang, quay theo cặp

2. Nút nguồn

3. Dây kết nối nguồn điện

3. Hướng dẫn sử dụng

      Kết nối nguồn điện cắm vào các thiết bị 

massage. 

Bật khởi động thiết bị, các đầu massage bắt đầu 

xoay tròn và đồng thời chức năng ánh sang, nhiệt 

được kích hoạt. 

 Ngồi thoải mái, ấn nhẹ phần cơ thể bạn muốn 

massage và chuyển dần trọng lượng lên thiết bị 

massage. Dừng massage hoặc thay đổi vị trí của 

bạn hoặc áp lực liên lạc nếu bạn thấy nó đau đớn 

hay khó chịu. 

 Không siết chặt bất kz phần nào của cơ thể, đặc 

biệt là bàn chân, bàn tay và ngón tay, giữa các đầu 

quay massage. 

 Không sử dụng thiết bị massage lâu hơn 15 

phút. Nếu sử dụng thiết bị trong thời gian dài có 

thể quá kích thích các cơ bắp và gây ra căng thẳng 

thay vì thư giãn. 

Bấm nút nguồn lần nữa để tắt thiết bị. 
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