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1. Trọn bộ sản phẩm:
•
•
•

1 máy mát xa có đèn hồng ngoại
2 đầu mát xa rời
Hướng dẫn sử dụng

2. Cảnh báo và lưu ý an toàn

Máy massage cầm tay có đèn 
hồng ngoại beurer MG80

•
•

Chỉ kết nối thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trên nhãn dán thiết bị
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.
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:

•

-
-

Tháo cáp thiết bị ngay khi sử dụng xong
Ngăn thiết bị tiếp xúc với nước (trừ khi làm sạch bằng vải hơi ẩm). Không để nước nhỏ vào bên 
trong thiết bị. Không nhúng thiết bị vào trong nước. Không sử dụng thiết bị trong bồn tắm, phòng 
tắm, bể bơi hoặc trong bồn chứa đầy nước. Tuy nhiên, nếu nước đã nhỏ vào bên trong vỏ, hãy rút 
phích cắm thiết bị ngay lập tức và liên hệ với đại lý ủy quyền hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng để 
xử lý .
Nên kiểm tra thiết bị và đặc biệt là dây điện xem có bất kỳ hư hỏng nào không trước mỗi lần sử 
dụng.
Nếu có lỗi trong khi đang vận hành, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

Chỉ sử dụng thiết bị với phụ kiện chính hãng
Không sử dụng thiết bị liên tục quá 20 phút để tránh thiết bị quá nóng. Để thiết bị nguội lại trước khi 
tiếp tục sử dụng.
Bề mặt của thiết bị sẽ trở nên hơi nóng trong quá trình sử dụng. Những người không nhạy cảm với 
nhiệt nên cẩn thận.
Không phủ đồ vật khác lên thiết bị khi thiết bị được bật
Giám sát thiết bị đặc biệt khi có trẻ nhỏ ở gần
Trẻ em và những người có vấn đề về thể chất, tàn tật chỉ có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát 
hoặc quen với cách sử dụng thiết bị 
Không sử dụng thiết bị cho động vật
Những người sử dụng máy tạo nhịp tim cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị và không 
được mát xa ở vùng tim. 
Không sử dụng thiết bị trên các vùng da bị sưng, bỏng hoặc bị thương Không nên mát xa tại các vùng 
như xương (ví dụ khớp, cột sống), đầu hoặc các bộ phận nhạy cảm khác của cơ thể. 
Không mát xa nếu bạn bị cảm lạnh nhiệt độ cao, giãn tĩnh mạch, huyết khối, viêm tĩnh mạch, vàng da, 
tiểu đường, mang thai, rối loạn thần kinh (ví dụ như đau thần kinh tọa) hoặc viêm cấp tính.
Trong các trường hợp này, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ. 
Không sử dụng thiết bị trên giường. Không được ngủ trong khi đang sử dụng.

-

-

A   Tay cầm không trượt
B   Công tắc trượt:
     OFF – Tắt

 M – Mát xa
     MH – Mát xa và đền hồng ngoại
C    Điều khiển (liên tục điều chỉnh tốc độ mát xa)
D   Bề mặt mát xa với đèn hồng ngoại
E   Đầu mát xa rời:
      - Đầu gai
      - Đầu 5 điểm

3. Mô tả thiết bị
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C
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D
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ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT 

Điện thoại 
Hotline  
Website

Email

: 0247.306.6889  (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM) 
: 19006852
: http://www.thietbiyte-eu.vn
  http:www.beurervietnam.com 
: info@beurervietnam.com

Trụ sở & Showroom     : 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội 
Chi nhánh Miền Nam   : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP.HCM 
Chi nhánh MiềnTrung  : 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng 

MÁY MASSAGE CẦM TAY CÓ ĐÈN 
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4. Vận hành thiết bị
Mục đích: Thiết bị chỉ được sử dụng để mát xa cơ thể con người.
Đảm bảo thiết bị đã được tắt trước khi bạn cắm phích cắm vào ổ điện. Bật thiết bị bằng cách trượt 
công tắc sang "M“ – “chỉ mát xa“ hoặc “MH“ – “mát xa với đèn hồng ngoại“.
Thiết lập tốc độ mát xa bạn muốn bằng điều khiển. 
Bạn có thể mát xa cùng hoặc không dùng đầu mát xa. Hãy chọn đầu mát xa bạn muốn và lắp vào thiết 
bị.
Cầm thiết bị bằng cả 2 tay và đặt thiết bị trên bộ phận cơ thể bạn muốn mát xa. Bạn có thể đứng, ngồi 
hoặc nằm và bạn có thể tự xoa bóp cho bản thân mình hoặc xoa bóp cho người khác. Cường độ mát 
xa có thể thay đổi bằng cách ấn mạnh hoặc nhẹ lên thân máy. Không mát xa một bộ phận cụ thể của 
cơ thể trong hơn 3 phút mà không thay đổi sang bộ phận khác. 
Sau khi sử dụng tối đa 20 phút, hãy ngắt phích cắm và để thiết bị nguội. Bảo quản thiết bị ở nơi khô 
ráo.
5. Vệ sinh thiết bị
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Sau khi thiết bị đã được ngắt phích cắm khỏi nguồn điện và để nguội, vệ sinh thiết bị bằng cách lau 
bằng vải hơi ẩm. Có thể sử dụng thêm chất làm sạch nhẹ. Tuy nhiên, đảm bảo nước không nhỏ vào 
bên trong thiết bị. Không sử dụng lại thiết bị cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn.

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 

•
•

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: http://
baohanh.beurer.vn/
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