
 

 

1. Một số lưu ý trước khi sử dụng 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. 

 Chỉ sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử 

dụng của nhà sản xuất. 

 Kiểm tra điện áp nguồn điện trước khi kết 

nối sử dụng sản phẩm. 

 Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng, nếu 

có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng thì không sử 

dụng sản phẩm. 

 Không tháo rời, tự sửa chữa thiết bị. Bạn 

có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây tai nạn 

trong nhà. 

 Không sử dụng sản phẩm thay thế cho việc 

điều trị y tế, nó chỉ dành cho việc massage 

điều trị tại gia đình. 

 Không sử dụng thiết bị cho trẻ em. 

 Không sử dụng thiết bị trong khi lái xe, 

bạn có thể gây tai nạn khi bị giật mình do 

kích ứng cơ 

 Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh sản 

phẩm. 

 Không sử dụng sản phẩm trong phòng 

tắm, dưới vòi hoa sen hoặc trong môi 

trường ẩm ướt cao. 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng 

sản phẩm: Máy điện châm Lanaform Stim 

Fit của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD 

trước khi sử dụng sản phẩm. 

      Bộ sản phẩm bao gồm:  

- Máy điện châm Stim Fit 

- 4 tấm dán keo 

- 2 dây điện cực, 1 dây sạc USB và adapter 

- Phiếu bảo hành, HDSD tiếng Anh và tiếng 

Việt. 
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 Không sử dụng sản phẩm trong lúc ngủ, 

các điện cực có thể bị dịch chuyển đến các 

vị trí không phù hợp trong lúc bạn ngủ gây 

khó chịu. 

 Không sử dụng sản phẩm trong phòng kín 

có sử dụng bình xịt hoặc trong phòng có 

sự quản lý về lượng oxy 

 Không sử dụng thiết bị trong vòng 1 tiếng 

trước hoặc sau bữa ăn, hay khi đi ngủ. Tác 

dụng kích thích hoặc massage của thiết bị 

có thể gây cản trở giấc ngủ hoặc phá vỡ  

tiêu hóa. 

 Trong lúc sử dụng, không cho phép bất kì 

một sản phẩm nào bằng kim loại tiếp xúc 

với các điện cực. Việc có kim loại tiếp xúc 

với điện cực có thể gây tăng kích ứng làm 

ảnh hưởng đến bạn. 

 Có thể sử dụng mỹ phẩm dạng gel để tang 

hiệu quả điều trị của sản phẩm. 

 

2. Thận trọng trước khi sử dụng 

 Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng 

trong các trường hợp sau: 

Nếu bạn có bệnh tim 

Phụ nữ có thai và đang cho con bú 

Nếu bạn đang sốt cao, có bệnh truyền nhiễm, 

có u ác tính hoặc bệnh cấp tính. 

Nếu bạn có da nhạy cảm 

Nếu bạn mới trải qua phẫu thuật hoặc đang 

điều trị chấn thương sau tai nạn 



 Không sử dụng sản phẩm với các thiết bị y 

tế sau: 

Thiết bị  y tế cho việc cấy ghép như máy tạo 

nhịp tim. 

Thiết bị nhân tạo cấy ghép trong cơ thể như : 

tim nhân tạo, phổi nhân tạo, … 

 Nếu cơ thể hoặc da của bạn gây phản ứng 

bất thường như tấy đỏ, đau đớn ngừng sử 

dụng sản phẩm ngay lập tức và tham khảo 

ý kiến bác sĩ. 

 Không sử dụng sản phẩm trên phần cơ thể 

bị sưng viêm hoặc phát ban. 

 Không sử dụng điện cực tại vết thương hở, 

điều này có thể gây nhiễm trùng hoặc làm 

nghiêm trọng thêm tổn thương 

. 

3. Cấu tạo sản phẩm: (sơ đồ 1) 

1. Đầu ra kết nối 

2. Nút nguồn ON/OFF 

3. Cổng USB 

4. Thân máy chính 

5. “M” -Nút chọn chế độ massage 

6. Nút chọn cường độ massge 

7. Nút tạm dừng 

8. Điều chỉnh thời gian (10 đến 60 phút) 

9. Tấm giữ điện cực 

10. Điện cực 

11. Dây điện cực 

12. Dây cáp USB 

13. Adapter 

 

 

 

 

      Màn hình: 

1. Thời gian massage 

2. Chế độ: 

a) Nhào. miết 

b)Châm cứu 

c) Đấm 

d) Nhéo, lằn 

e) Hút hơi 

f) Kết hợp 5 phương pháp trên 

3.   Cường độ massage (10 cấp) 

4.   Pin hiển thị 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         4. Hướng dẫn sử dụng 

- Chuẩn bị trước khi sử dụng:  

Kiểm tra pin, pin phải sạc đầy 

trước khi sử dụng 

 - Vệ sinh da sạch sẽ và lau khô 

trước khi sử dụng. Đặt các 

điện cực vào nơi bạn muốn 

massage sau đó kết nối với 

dây điện cực 

   

Sơ đồ hiển thị vị trí của điện 

cực (sơ đồ bên) 

 

 

 

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt điện cực theo       

đôi vào các phần cơ thể cần massage (như ví 

dụ minh họa bên cạnh) 

Lưu ý: 

 Không đặt các điện cực vào đầu. 

 Không di chuyển điện cực khi máy đang 

hoạt động. 

 

5. Hoạt động 

 Sau khi đặt điện cực vào vị trí cần massage 

đièuu trị, ấn nút ON/OFF để khởi động 

máy. 

 Máy hoạt động theo chế độ và cường độ 

mặc định là cường độ thấp nhất trong 20 

phút, do vậy : 

 Để thay đổi chế độ massage, ấn phím “M” 

cho đến chế độ bạn mong muốn. 

 Để thay đổi cường độ massage, bấm nút 

“+” hoặc “-“. 

 Để điều chỉnh thời gian bấm nút “T” để 

chọn thời gian bạn mong muốn từ 10 đến 

60 phút. 

 Bạn có thể ngừng massage bất cứ lúc nào 

bằng việc ấn nút tạm dừng. Bạn cũng có 

thể chọn chế độ massage bằng việc ấn nút 

“M” một lần nữa. 

 Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ 

cường độ thấp lần đầu tiên sử dụng , sau 

đo tang dần lên. Khi đã sử dụng quen, bạn 

có thể tăng cường độ đến mức bạn có thể 

chịu được để kích thích các sợi cơ mà 

không làm tổn thương bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thời gian massage tối ưu cho 1 vị trí là 20 

phút và 1 -2 lần/ngày. Thời gian cũng có 

thể được kéo dài hơn do nhu cầu của 

người sử dụng. Máy sẽ tự động tắt sau khi 

đạt đến thời gian bạn đã thiết lập. Nếu bạn 

muốn tiếp tục, hãy tắt máy vài giây sau đó 

khởi động lại. 

 Màn hình máy sẽ khóa trong quá trình 

hoạt động, để mở khóa màn hình ấn nút 

trung tâm – nút “tạm dừng” trong 3 giây, 

bấm một lần nữa trong 3 giây để mở khóa 

màn hình. 

6. Sạc 

Sạc thiết bị bằng adapter hoặc dây USB. 

Lưu ý: Sạc pin cho thiết bị 3 tháng/1lần nếu       

bạn không sử dụng thiết bị thường xuyên. 

 
Đại diện phân phối và bảo hành 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT 
 

 

 


