
 

 

1. Chức năng cơ bản: 

- Massage rung có thể điều chỉnh cường độ 

- Có đèn hồng ngoại 

- Tay cầm có thể tháo rời. 

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

- Kiểm tra điện áp của nguồn điện và thiết bị. 

- Không sử dụng thiết bị quá 10 phút trên 1 

vùng cơ thể, nên sử dụng chỉ tối đa 20 phút 

trong 1 lần sử dụng.  

- Tắt để làm mát thiết bị ít nhất 30 phút sau mỗi 

lần sử dụng. 

- Tắt thiết bị khi cắm vào hoặc rút ra khỏi 

nguồn điện. 

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

kì mang thai. 

- 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 bị bệnh tiểu đường 

• Bạn đang có những cơn đau chưa rõ 

nguyên nhân. 

- Không để các thiết bị bị tắc bởi tóc, xơ, bụi… 

      Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng 
sản phẩm: Máy massage cầm tay Lanaform 
Multi Mass của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ 
HDSD trước khi sử dụng sản phẩm. 

Bộ sản phẩm bao gồm: 

- Máy massage cầm tay Lanaform Multi. 

- Adapter. 

- 2 phụ kiện massage đi kèm. 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt, 

Phiếu bảo hành sản phẩm. 

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

 

3. Hướng dẫn sử dụng: 

 

 

 

 

 



- Trước khi kết nối thiết bị với nguồn điện, chắc 

chắn rằng thiết bị đang ở trạng thái tắt. 

- Tùy chọn các chức năng: 

+ M: Chỉ massage 

+ M+H: Massage với đèn hồng ngoại 

Bạn có thể sử dụng thêm 2 phụ kiện đi kèm 

trong quá trình massage. 

+ Massage nhẹ nhàng, thông thường ( Hình 8) 

+ Massage bấm huyệt (Hình 9) 

Để chọn cường độ massage: từ từ xoay nút điều 

chỉnh từ “Lo” đến “Hi”. 

- Để bỏ tay cầm và chỉ sử dụng đầu massage: 

+ Bấm đồng thời vào 2 nút theo hình, sau đó lặp 

lại vỏ bọc thiết bị.  

+ Điều chỉnh dây cho phù hợp với bàn tay và sử 

dụng massage thoải mái cho các vị trí trên cơ 

thể. 

+ Để massage phần lưng, nên lắp lại tay cầm. 

 

4. Làm sạch thiết bị: 

- Tắt và ngắt thiết bị ra khỏi nguồn điện, để vài 

phút trước khi lau chùi. 

- Làm sạch bằng khăn ẩm, mềm. Không để nước 

và các chất lỏng khác tiếp xúc trực tiếp vào 

thiết bị. 

- Không nhúng nó vào thiết bị để làm sạch. 

- Không sử dụng bàn chải, các chất tẩy rửa để 

làm sạch máy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đại diện phân phối và bảo hành 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT 
 

 

 

 


