
 

 

1. Chức năng cơ bản: 

- Massage rung với 10 động cơ  

- 5 chế độ massage cài sẵn, kết hợp với các vùng 

massage khác nhau 

- 3 mức độ massage 

- 4 vùng massage (vai, lưng, thắt lưng, chân) 

- 1 chức năng nhiệt tại 2 vùng 

- Tự động tắt sau 15 phút. 

2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm: 

Thiết bị này chỉ dành cho xoa bóp lưng của 

người sử dụng. Nó không thể thay thế điều trị y 

tế. Không sử dụng các thiết bị massage nếu có 

những lời cảnh báo sau đây áp dụng cho bạn. 

Cảnh báo 

Sử dụng các thiết bị massage này bị cấm trong 

các trường hợp sau đây: 

• Không sử dụng với trường hợp người điều trị 

có những thay đổi do bệnh tật hoặc bị thương 

trong khu vực massage (ví dụ như vấn đề đĩa 

nệm, vết thương hở) 

• Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ trong thời 

kì mang thai và trên động vật 

• Không sử dụng trong khi bạn ngủ 

• Không sử dụng thiết bị trong khi sử dụng các 

chất làm giảm thời gian phản ứng (ví dụ như 

thuốc giảm đau, rượu) 

• Không bao giờ sử dụng thiết bị quá 15 phút 

(do nguy cơ quá nóng) và để thiết bị tự làm mát 

ít nhất 15 phút trước khi sử dụng tiếp. 

• Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn nếu bạn 

không chắc chắn các thiết bị massage là thích 

hợp cho bạn.  

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng 
sản phẩm Đệm massage toàn thân 
Lanaform Massage Mattress  của chúng tôi, 
vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng 
sản phẩm. 
Bộ sản phẩm bao gồm: 

- Đệm massage. 

- Adapter. 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt, 

Phiếu bảo hành sản phẩm. 

------------------------------------------------------------- 
 

 

• Thiết bị này không dành cho người dùng (bao 

gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay khả 

năng tinh thần.Trẻ em phải được giám sát để 

đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị 

như một món đồ chơi. 

Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử 

dụng các thiết bị massage nếu: 

• Bạn bị một căn bệnh nghiêm trọng hoặc đang 

hồi phục từ một cuộc phẫu thuật. 

• Bạn đang được trang bị máy tạo nhịp tim, 

hoặc các thiết bị cấy ghép khác 

• Bạn đang có những cơn đau chưa rõ nguyên 

nhân. 

Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả trong 

các hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không 

chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra như là kết 

quả của việc sử dụng thiết bị cho những mục 

đích không phù hợp hoặc bất cẩn. 

Cũng giống như bất kỳ thiết bị điện khác, thiết 

bị massage này phải được xử lý thận trọng và 

sự quan tâm để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật. 

Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động 

như sau: 

• Chỉ sử dụng với điện áp định mức. 

• Không bao giờ sử dụng thiết bị khi có giông 

bão. Trong trường hợp một lỗi hoặc trục trặc, 

tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối từ 

nguồn điện. 

• Không bao giờ kéo cáp điện hoặc trên thiết bị 

để ngắt kết nối cung cấp điện từ nguồn điện ổ 

cắm. 

 



• Sửa chữa các thiết bị chỉ nên được thực hiện 

bởi người có trình độ chuyên môn. Sửa chữa 

không đúng có thể gây nguy hiểm người sử 

dụng. Trong trường hợp sửa chữa, xin vui lòng 

liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi 

hoặc một đại lý ủy quyền. 

• Nếu các đơn vị cung cấp điện hoặc dây điện bị 

hỏng, phải được thay thế kịp thời bởi một đại lý 

ủy quyền. 

 Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh 

sáng mặt trời. 

 Không sử dụng thiết bị khi nó bị gấp hoặc 

cuộn lại. 

 Không sử dụng thiết bị quá 15 phút trong 1 

thời điểm. 

3. Hướng dẫn sử dụng: 

Đệm massage toàn thân Lanaform có hệ thống 

dây đai cho phép đặt đệm massage thẳng đứng 

trên một chiếc ghế phù hợp với một khu vực 

ngồi và tựa lưng (ghế, sofa, giường, sàn nhà 

hoặc vị trí tương tự). Hãy chắc chắn rằng lưng 

ghế (lớp bảo vệ ghế) đủ cao, sau đó dán dây 

đai lại. 

Thiết bị điều khiển:  

1. Nút On/Off 

2. Chế độ massage 

3. Mức độ massage 

4. Chức năng nhiệt 

5. Hiển thị mức độ massage đã chọn 

6. Hiển thị chế độ massage đã chọn 

7. Chọn vùng massage 

8. Massage lưng dưới 

9. Massage lưng trên 

10. Massage vai 

- Cắm các dây kết nối với nguồn điện, bật 

On/Off để bắt đầu hoặc dừng lại. 

  - Đệm massage toàn thân Lanaform rất dễ sử 

dụng, cho phép bạn lựa chọn: 

 + Một chế độ mát xa nhất định so với năm chế 

độ về cung cấp (Phím 2). 

 + Một trong ba cấp độ khác nhau của cường độ 

rung (Phím 3). 

 + Các chức năng nhiệt (Phím 4). 

+ Một hoặc nhiều bốn lĩnh vực massage cho 

phù hợp với nhu cầu và / hoặc mong muốn 

của bạn (Phím 7, 8, 9, 10). 

 

4. Bảo quản 

- Đặt sản phẩm trong hộp để ở nơi khô ráo. 

- Tránh tiếp xúc với các cạnh nhọn và các vật 

thể có thể xuyên qua bề mặt vải. 

- Ngắt kết nối nguồn điện và để vài phút trước 

khi muốn vệ sinh. 

- Không dùng nước và chất lỏng khác tiếp xúc 

với sản phẩm. 

- Không sử dụng các chất tẩy rửa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đại diện phân phối và bảo hành 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT 
 

 

 


