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POWER: Ấn nút nguồn để khởi động máy và bắt đầu chương trình 1.

MODE: Thiết bị được cài đặt mặc định ở tốc độ chậm. Ấn nút để thay đổi tốc độ và 
cường độ túi khí.

AIR INTENSITY: Túi khí massage được cài đặt mặc định ở cường độ thấp. Ấn nút để
tăng cường độ, ấn một lần nữa để trở về chế độ mặc định. Đèn chỉ báo màu xanh ở
cường độ thấp và chuyển sang màu đỏ với cường độ cao.

HEAT: Chức năng nhiệt hoạt động khi nút nguồn được bật và đèn LED sẽ chuyển sang 
màu đỏ. Ấn nút 1 lần nữa để tắt chế độ nhiệt.

Sau khi sử dụng, ấn nút nguồn để tắt máy, rút nguồn điện, để mát máy trước khi cất giữ vào nơi khô ráo.

Lưu ý: Không sử dụng máy liên tục quá 15 phút.

Lợi ích khi sử dụng máy:

 Giảm căng thẳng mệt mỏi, giảm Stress

 Tăng cường thư giãn.

 Tăng cường lưu thông máu bằng massage bấm các huyệt vị tại gan bàn chân.

Môi trường sử dụng
 Không sử dụng máy ở nơi bẩn hoặc ẩm ướt vì đó là nguyên nhân dẫn đến những sự cố hoặc chập điện.
 Không sử dụng máy ở trên giường.
 Không để máy ở nơi khiến máy có thể bị rơi vào bồn tắm và chậu rửa. Cất giữ máy ở nơi an toàn.
 Không ngồi lên máy.
 Không đặt máy ở nơi có nhiệt độ cao và bị chiếu sáng trực tiếp.

Đối tượng sử dụng
Tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng khi bạn thuộc tình trạng:
 Bệnh tim.
 Mang thai.
 Cảm thấy không được khỏe.

Không sử dụng máy trong các trường hợp sau:
 Quá 15 phút mỗi lần.
 Trẻ em sử dụng mà không có sự giám sát của người lớn.
 Trước khi đi ngủ.
 Bọc vải bị rách.
 Máy bị nước đổ vào.
 Cảm thấy đau bất thường trong quá trình massage.
 Có trục trặc bất thường khi máy đang hoạt động và khi có sấm sét.

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý CHUNG
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Vấn đề

Không hoạt động
1. C
2. Ki

Chức năng nhiệt không hoạt động Ch

Bộ điều khiển hoạt động nhưng 
máy không massage

Máy massage có th
ngu

Chức năng massage không hoạt 
động

1. B
2. K

Máy dừng đột ngột
1. Chuy
2. K

CÁC HUYỆT VỊ Ở GAN BÀN CHÂN 

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Cách khắc phục

1. Cắm dây nguồn.
2. Kiểm tra thiết bị khi dây nguồn đã được cắm.

Chức năng nhiệt sẽ chỉ được kích hoạt khi ấn nút 2 lần

Máy massage có thể bị nóng quá mức do hoạt động lâu. H
nguồn và để máy nguộn 30 – 50 phút.

1. Bật nút nguồn.
2. Kết nội lại với nguồn điện.
1. Chuyển đổi trên các ổ cắm điện.
2. Kết nối lại dây nguồn.

GAN BÀN CHÂN 

.

ấn nút 2 lần.

ể bị nóng quá mức do hoạt động lâu. Hãy tắt 
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Tên Thời gian hoạt động Công suất Nguồn điện Tiêu chuẩn quốc tế

Máy massage chân 
đa năng 15 phút 50 w AC 220V

50Hz CE

HIỂN THỊ

 Chức năng miết dọc và xoa bóp giúp thư giãn bàn chân
 Chức năng nhiệt giúp nâng cao hiệu quả massage Shiatsu và tăng cường lưu thông khí huyết.
 Massage áp suất không khí lên mọi điểm của mu bàn chân.
 Bài massage tự động kéo dài 15 phút.
 Có đèn LED.

THÔNG TIN BẢO HÀNH CHUNG

 Khi mang sản phẩm đến bảo hành, khách hàng phải có phiếu bảo hành, tem bảo hành hoặc các giấy 

tờ có liên quan còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, sửa đổi và phải còn đầy đủ.

 Không bảo hành đối với một số phụ kiện đặc biệt: ổ usb, bề mặt bằng da, dây cắm điện nguồn.

 Sản phẩm sẽ không được bảo hành nếu sử dụng không đúng quy cách, bất cẩn, để các vật sắc nhọn 

(dao, kéo…) hoặc chất lỏng rơi vào sản phẩm. Lỗi do người sử dụng gây nên như: chập cháy hay dùng 

quá tải, thiên tai, hỏa hoạn, quá công suất do nhà sản xuất quy định.

 Sản phẩm đã bị thay đổi, sửa chữa hoặc sử dụng không đúng mục đích. Sản phẩm được lắp đặt, bảo 

hành và bảo trì không theo đúng chỉ dẫn của Maxcare.

Thiết bị massage - Thiết bị y tế gia 
đình

Nhà phân phối độc quyền tại Việt 
Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y 
TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG    

Website: 

www.maxcare.com.vn

Sứ mệnh của chúng tôi là

                             ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHỎE BẠN

Maxcare là thương hiệu được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam bởi tập 

đoàn Y tế Phương Đông.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị Y tế

cho Bệnh viện đầu ngành trên khắp cả nước, Maxcare hiểu sự cần 

thiết của việc chăm sóc sức khỏe tại nhà. Với các sản phẩm chăm 

sóc sức khỏe tại nhà - thiết bị Y tế và thiết bị Massage của các hãng 

danh tiếng trên thế giới: Maxcare, Citizen, Tanita, Arkray – Nhật Bản, 

Mobicool – Thụy Điển, Maxcare mang đến sự chăm sóc Y tế tại nhà 

và tạo ra không gian riêng thư giãn cho quý khách hàng. 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
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