
Hướng dẫn sử dụng lần đầu: vặn nắp khoang pin. 
Lắp 3 pin AAA theo cực đánh dấu. Lắp lại nắp 
ngăn khoang pin.

Vận hành: bằng nút nguồn (ấn 1 lần để bật, 2 lần 
để tắt)

Lưu ý:
•

•

•

•

•

•

Chỉ sử dụng thiết bị theo cách thức được ghi rõ 
trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không 
chịu trách nhiệm cho các trường hợp hư hỏng gây 
ra do sử dụng bất cẩn hay sử dụng không đúng
Thiết bị này được thiết kế giúp xoa bóp các bộ 
phận riêng lẻ của cơ thể con người. KHÔNG sử 
dụng thiết bị trên động vật, trẻ em, trên các vết 
thương (như bỏng, vết thương hở, sẹo), cho phụ nữ 
mang thai, sau khi phẫu thuật hoặc trên các bộ 
phận nhạy cảm của cơ thể (ví dụ: đầu, khớp). Nếu 
đang sử dụng máy tạo nhịp tim, thiết bị cấy ghép, 
các thiết bị hỗ trợ khác hoặc nếu bạn không chắc 
thiết bị phù hợp với mình hay không, hãy tham 
khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, 
hãy rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước và tới 
trung tâm y tế để tiếp tục xử lý
Chỉ vệ sinh thiết bị bằng vải hơi ẩm. Không ngâm 
thiết bị trong nước!
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 chỉ 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.. Giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết 
bị
Thải bỏ pin đã hết và thiết bị khi không sử dụng 
được nữa tại các điểm thu rác phù hợp. Không thải 
bỏ cùng với rác thải sinh hoạt
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