1. Giới thiệu thiết bị
Mát xa là một trong các phương pháp điều trị hiệu quả giúp
chăm sóc sức khỏe, tăng cường tác dụng khi tập thể dục và tập
luyện cơ bắp. Bên cạnh việc tăng cường sức khỏe nói chung,
mát xa cũng rất hữu ích giúp giảm đau cơ, căng cơ, rối loạn tuần
hoàn và cảm giác mệt mỏi.
Đèn hồng ngoại cấp nhiệt tích hợp giúp củng cố hiệu quả mát xa
không chỉ bằng cách làm ấm bề mặt da mà còn giúp thúc đẩy lưu
thông tuần hoàn. Qua đó, các lớp mô và cơ sâu hơn cũng sẽ
được kích thích.
Trọn bộ sản phẩm
• Máy mát xa hồng ngoại cầm tay MG 40
• 4 đầu mát xa rời
• Hướng dẫn sử dụng
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2. 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 sử dụng thiết bị quá 15 phút để tránh thiết bị quá nóng.
• Để thiết bị nguội lại trong 15 phút trước khi tiếp tục sử dụng.
• Không sử dụng thiết bị dưới chăn hay gối.
• Tắt thiết bị và ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện sau mỗi lần
sử dụng và trước khi vệ sinh.
• Đảm bảo không đặt thiết bị quá gần các nguồn nhiệt như lò
nướng, máy sưởi hoặc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.
• Những người đang sử dụng máy tạo nhịp tim cần phải tham
khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị và không được mát
xa ở vùng tim.
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• Không sử dụng thiết bị trên các vùng da bị sưng, bỏng, bị
thương. Không mát xa trên các vùng xương (ví dụ: khớp, cột
sống), đầu hoặc các khu vực nhạy cảm khác của cơ thể.
• Không thực hiện mát xa nếu bạn bị cảm lạnh đi kèm với sốt
cao, giãn tĩnh mạch, huyết khối, viêm tĩnh mạch, vàng da, tiểu
đường, khi đang mang thai, rối loạn thần kinh (ví dụ như đau
thần kinh tọa) hoặc viêm cấp tính. Trong những trường hợp
này, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
• Không dùng thiết bị trong môi trường sử dụng khí dung (bình
xịt) hoặc có nhiều oxy.
3. Sử dụng thiết bị
Sử dụng công tắc trượt để chọn
M+W
W

Máy mát xa hồng ngoại cầm tay MG 40

chức năng:
Vị trí:
0: Tắt
M: Mát xa rung
W: Đèn hồng ngoại IR giúp tác
động sâu
W + M: Mát xa hồng ngoại IR

Đèn hồng ngoại IR / Mát xa hồng ngoại IR
Quan trọng: Nếu mặt đèn hồng ngoại
nóng lên trong thời gian dài mà
không được tiếp xúc với da, người
dùng có thể sẽ cảm thấy thấy nhiệt
độ cao, gây khó chịu. Do đó, trước
khi sử dụng, vui lòng luôn kiểm tra
nhiệt độ của mặt đèn hồng ngoại
bằng ngón tay. Tắt nhanh đèn hồng
ngoại sẽ giúp giảm bớt nhiệt độ. Khi
nhiệt độ của mặt đèn hồng ngoại phù
hợp với bạn, đặt công tắc vào vị trí
Phía trước
Phía sau
‘W + M' để kích hoạt mát xa hồng
ngoại. Bạn có thể dễ dàng chạm tới tất cả các bộ phận của cơ thể
bằng khớp xoay của đầu mát xa và khả năng điều chỉnh góc của
tay cầm. Tay cầm có thể được điều chỉnh theo 4 cài đặt khác
nhau bằng cách nhấn núm (Hình số 2).
Sử dụng đầu mát xa
Khi không ấn mạnh đầu mát xa lên da, hãy mát xa chậm, di
chuyển theo các đường tròn. Giữ da căng để đạt được kết quả tối
ưu.
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Sử dụng các đầu mát xa đi kèm để tăng cường tác dụng:
1. Đầu chải: mát xa da chuyên sâu - rất dễ chịu, có tác dụng thúc
đẩy tuần hoàn
2. Đầu núm 2: mát xa chuyên sâu và mát xa sâu cục bộ - đặc biệt
giúp làm giảm mệt mỏi sau khi tập luyện hoặc thực hiện các
hoạt động quá sức
3. Đầu núm 1: mát xa chuyên sâu giúp giảm đau và căng cơ
4. Đầu núm hình nón: mát xa chuyên sâu và mát xa sâu cục bộ đặc biệt giúp làm giảm mệt mỏi sau khi tập luyện hoặc thực
hiện các hoạt động quá sức
4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị
Vệ sinh
Rút phích cắm trước khi vệ sinh thiết bị.
Lau thiết bị bằng khăn ẩm và sau đó lau khô. Không sử dụng
chất tẩy rửa hoặc dung môi làm sạch. Bạn có thể làm sạch đầu
mát xa trong nước xà phòng ấm.
Chỉ sử dụng lại khi thiết bị đã khô hoàn toàn.
Bảo quản
Đặt thiết bị vào trong hộp đựng ban đầu và cất giữ tại nơi khô
mát, xa tầm tay trẻ em.

5. Thông số kỹ thuật
: 220-240 V~, 50/60 Hz, 12 W
Điện áp định danh
6. Bảo hành
• Thời hạn bảo hành: 24 tháng theo chính sách bảo hành đăng tải
tại website: http://thietbiyte-eu.vn/
• Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt
bảo hành điện tử như sau:
Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã
số xác thực
Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH _ [Mã số
xác thực] gửi 8055 ( phí 1000đ / 1SMS )
VD : KBH BEU717905224554 gửi 8055
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