
MÁY MÁT XA MINI MGE 20

1. Giới thiệu thiết bị
Trọn bộ sản phẩm

Máy mát xa mini MGE20 
Phụ kiện gồm 2 mặt cọ (xơ mướp, cotton) 
2 pin AAA

2. Lưu ý và cảnh báo
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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. 
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.
Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra để đảm bảo thiết bị và phụ 
kiện không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, không sử dụng thiết 
bị. Liên hệ với bộ phận bảo hành để sửa chữa.
Nếu có lỗi trong khi đang vận hành, tắt thiết bị ngay lập tức và 
ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
Chỉ sửa sữa thiết bị khi mang tới trung tâm chăm sóc khách 
hàng hoặc các đại lý ủy quyền.
Không tự mở thiết bị.
Không làm rơi hay để thiết bị chịu bất kỳ tác động mạnh nào. 
Giữ thiết bị xa các vật có bề mặt sắc nhọn.
Giữ túi bóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ em để tránh nguy cơ 
nghẹt thở.
Nếu da hoặc mắt của bạn tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy 
rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước và đến trung tâm y tế 
để tiếp tục xử lý.
Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo gang tay bảo vệ và lau sạch khoang 
pin bằng vải khô.
Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương tương. Không dùng pin 
sạc. Không tách, nghiền hay làm đoản mạch pin.
Luôn thay cả bộ pin cùng lúc.
Thiết bị được sử dụng để mát xa các bộ phận riêng lẻ của cơ 
thể. Nếu bạn đang sử dụng máy tạo nhịp tim, thiết bị cấy ghép 
hoặc các thiết bị hỗ trợ khác, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước 
khi sử dụng.

4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị
Vệ sinh mặt núm mát xa sau khi sử dụng bằng vải mềm, hơi ẩm. 
Nếu quá bẩn, bạn cũng có thể làm ẩm miếng vải bằng dung dịch 
xà phòng nhẹ. Không sử dụng sản phẩm làm sạch gây mòn.
Bạn cũng có thể vệ sinh mặt cọ bằng dung dịch xà phòng nhẹ và 
phải rửa thật sạch để tránh xà phòng còn sót lại trên mặt cọ. Phơi 
mặt cọ thật khô trước khi cất đi để tránh vi khuẩn sinh sôi.
Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, bụi bẩn, ẩm ướt, chất hóa học, biến 
đổi nhiệt độ lớn và không đặt gần các nguồn nhiệt cao (lò 
nướng, máy sưởi).

• Tháo bỏ túi bóng bọc thiết bị.
• Kiểm tra để đảm bảo thiết bị và pin không bị hỏng hóc.

Tháo mặt núm mát xa và tháo nắp khoang pin. Lắp 2 pin AAA 
theo vạch đánh dấu. Lắp lại nắp khoang pin và mặt núm.
3.2 Sử dụng thiết bị
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Ấn nút Nguồn như hình 1 (1 lần để bật / 2 lần để tắt)
Chọn mặt cọ và lắp chắc chắn vào thiết bị:
2. Xơ mướp: Tẩy da chết
3. Cotton: Làm sạch
Cố định các vòng nhỏ của mặt cọ vào 4 móc trên thiết bị.
4. 4 lỗ trên đế thiết bị giúp thoát nước dễ dàng.

5. Thông số kỹ thuật
Trọng lượng Khoảng 222 g

Pin 2 pin AAA LR03 1,5 V 

Kích thước 10 x 7,5 x 8,5 cm
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3. Sử dụng thiết bị
3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

Không sử dụng thiết bị trên các vùng da bị sưng, bỏng, viêm, 
vết thương hở. 
Không sử dụng thiết bị trên vùng mắt, thanh quản hoặc các bộ 
phận cơ thể đặc biệt nhạy cảm khác.
Không sử dụng thiết bị trên vùng da có các vết cắt mổ, mao 
mạch, tĩnh mạch, mụn trứng cá, vùng da nhạy cảm, mụn rộp 
hoặc các bệnh về da khác.
Không sử dụng cho phụ nữ mang thai.
Không sử dụng sau khi uống thuốc hay thức uống có cồn.

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT 
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