
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HIGH QUALITY & GENUINE PRODUCT 

FUJIKASHI 

USER MANUAL 

 MASSAGE CHAIR FJ-2500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CẢM ƠN 

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm của Fujikashi cho việc nâng cao sức khỏe của 

bạn và gia đình. Tất cả các sản phẩm của Fujikashi đã được kiểm tra và 

chứng nhận là an toàn và đáng tin cậy. Xin vui lòng đọc sách hướng dẫn sử 

dụng một cách cẩn thận để sử dụng, vận hành máy một cách chính xác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

 

Model No FJ-2500 

Điện áp 220-240V 

Tần suất định mức 50 - 60Hz 

Công suất tiêu thụ 150W 

Kích thước 
Đứng thẳng 1380 (L) x 780 (W) x 1150 (H) mm 

Ngả ghế 1660 (L) x 780 (W) x 820 (H) mm 

Kích thước đóng gói 1500 (L) x 800 (W) x 890 (H) mm 

Trọng lượng tịnh / Khối 

lượng 
76/84 kg 
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Bảo trì & Bảo dưỡng 

 

Làm sạch 

1. Không sử dụng búi thép, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc chất lỏng 

ăn mòn (như xăng hoặc acetone) để làm sạch sản phẩm. 

2. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. 

3. Lau sạch sản phẩm, điều khiển và dây nguồn với khăn khô. 

4. Không sử dụng vải ẩm hoặc chất tẩy rửa. 

Lưu trữ 

1. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. 

2. Lưu giữ sản phẩm ở nơi khô mát, tránh xa ánh nắng mặt trời. 

3. Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm. 

 

Nếu lớp bọc bị hư hỏng hoặc có lỗi kỹ thuật nào, vui lòng dừng sử dụng sản 

phẩm. Hãy liên lạc với nhà cung ứng ngay lập tức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục Lục 
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Chỉ dẫn an toàn 

1. Những người trong các trường hợp dưới đây nên tham khảo ý kiến của bác sỹ trước 

khi sử dụng sản phẩm: 

 Người sử dụng thiết bị y tế điện tử, gắn liền với cơ thể, VD: máy kích nhịp tim. 

 Người có bệnh tim 

 Người có bệnh nặng về cột sống. 

 Người có bệnh xương dễ gãy, đặc biệt là xương cột sống. 

 Bệnh nhân vừa được phẫu thuật xong. 

 Người đang mang thai, hoặc sau quá trình điều trị bệnh. 

 Người đang có khối u ác tính 

 Người mắc chứng loãng xương 

 Người có khuyết tật bất thường về xương cột sống 

Lưu ý: Không nên massage những phần cơ thể bị sưng hoặc viêm. 

2. Không để nước dây vào sản phẩm hoặc bắn lên bề mặt sản phẩm. 

3. Nước dây vào dây điện sẽ gây nguy hiểm. Vui lòng không để sản phẩm trong môi 

trường ẩm ướt (như nhà tắm, phòng tắm hơi hoặc cạnh bể bơi). 

4. Trước khi kết nối sản phẩm với nguồn điện, vui lòng đảm bảo điện áp của sản phẩm 

và điện áp cung ứng giống nhau. 

5. Nếu giắc cắm điện, dây nguồn hoặc sản phẩm bị hư hại, không được sử dụng sản 

phẩm. 

6. Để tránh rủi ro sốc điện, không tự ý mở vỏ ngoài của sản phẩm. 

7. Sản phẩm không dành cho người tâm thần không ổn định, khuyết tật, trừ khi có sự 

giám sát và hướng dẫn của người chịu trách nhiệm cho an toàn của họ khi sử dụng 

sản phẩm. 

8. Nếu sản phẩm hoặc dây nguồn bị hư hại, để tránh nguy hiểm, không được thử sửa 

chữa sản phẩm, việc sửa chữa cần được tiến hành bởi kỹ thuật viên/chuyên gia có 

kinh nghiệm. 

9. Trẻ em không nên sử dụng sản phẩm này. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo 

rằng chúng không đùa nghịch với sản phẩm. 

10. Nếu tiếng động lạ phát ra từ sản phẩm, hãy tắt nguồn điện và rút phích cắm ra khỏi ổ 

điện ngay. Vui lòng liên hệ đại lý phân phối gần nhất để được hỗ trợ. 

11. Không nên sử dụng sản phẩm nếu lớp bọc bị hư hại hoặc nếu có lỗi kỹ thuật hoặc 

điện tử nào, vui lòng liên hệ đại lý phân phối gần nhất để được hỗ trợ. 

12. Chỉ nên đặt sản phẩm ở nơi thích hợp, đã được nếu trong hướng dẫn sử dụng. 

13. Không sử dụng sản phẩm trong điều kiện ẩm ướt, nhiệt độ cao hoặc cạnh các vật tỏa 

nhiệt nóng như lò nướng, bếp. 

14. Không nên bôi kem mỹ phẩm hoặc thuốc lên sản phẩm hoặc lên cơ thể trước hoặc 

trong khi sử dụng sản phẩm. 

15. Khi massage cổ hoặc gần cổ, hãy chú ý tới chuyển động của con lăn và tránh việc 

cường độ massage quá mạnh. 

16. Không tiêu hủy, gập, kéo dãn, xoắn hoặc buộc dây nguồn. Dây nguồn bị hư hại có 

thể gây ra hỏa hoạn hoặc sốc điện. 

17. Không sử dụng sản phẩm trực tiếp trên da. 

Xử lý vấn đề 

Trang sau tổng hợp các vấn đề phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải với sản phẩm này. 

Nếu bạn không thể xử lý vấn đề với những thông tin bên dưới, vui lòng liên hệ với chúng 

tôi hoặc đại lý gần nhất. 

 

 

 

  

Vấn Đề Nguyên Nhân Có Thể Xảy Ra Gợi Ý Khắc Phục 

Sản phẩm 

không hoạt 

động 

Sản phẩm không được kết nối 

nguồn điện đúng cách 

Đảm bảo điện áp trên sản 

phẩm tương thích với điện áp 

nguồn và cắm điện lại một lần 

nữa. Sau đó bật công tắc điện. 

Kết thúc chương trình massage tự 

động 15 phút và tự động chuyển 

sang chế độ tạm dừng. 

Nếu bạn muốn một đợt 

massage nữa, vui lòng ấn phím 

ON/OFF. 

Bạn có thể đã sử dụng sản phẩm 

liên tục trong hơn 45 phút và chế 

độ bảo vệ quá tải đã được kích 

hoạt. 

Rút phích cắm sản phẩm và để 

sản phẩm giảm nhiệt trong 60 

phút trước khi sử dụng lại. 

Sản phẩm chịu quá tải trọng. 
Giảm tải trọng quá tải và khởi 

động lại. 

Sản phẩm quá 

nóng 

Sản phẩm có thể đã bị sử dụng quá 

lâu. 

Rút phích cắm sản phẩm và để 

sản phẩm giảm nhiệt trong 60 

phút trước khi sử dụng lại. 

Tiếng ồn có 

thể nghe thấy 

từ sản phẩm 

Tiếng ồn được tạo ra từ các bộ 

phận cơ khí của sản phẩm.  

Điều này là bình thường và 

sản phẩm không bị lỗi. 
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Nút Massage không trọng lực 

Bằng cách nhấn nút này để mô phỏng trạng thái không trọng lực ngoài vũ trụ. 

Cơ thể sẽ ở trong trạng thái thoải mái tự nhiên. Có 3 góc. Giải tỏa căng thẳng 

về thể chất và tinh thần. 

Nút Chương trình Massage thủ công 

5 chế độ massage thủ công: Xoa bóp -> Đấm -> Kết hợp (Đấm & Bóp) -> Trị 

liệu kiểu Nhật -> Miết dọc. 

Điều chỉnh độ rộng massage 

Nhấn để điều chỉnh độ rộng cơ chế con lăn massage. Có 3 độ rộng để lựa chọn. 

Lựa chọn massage túi khí 

Nhấn để lựa chọn vị trí massage túi khí. 

 

Điều chỉnh tốc độ massage  

Nhấn để điều chỉnh tốc độ massage (3 tốc độ có thể điều chỉnh). 

Nút Massage từng phần 

Nút này chỉ có thể áp dụng với thiết lập thủ công. 

Nhấn nút này để thay đổi khu vực massage đến từng vùng massage cụ thể. 

Cường độ massage khí 

Nhấn để chọn cường độ massage áp suất khí ưa thích của bạn. Có 3 mức cường 

độ. 

Nút nâng vị trí massage 

Nhấn nút này để di chuyển cơ chế massage đi lên. Nút này có thể áp dụng cho 

massage từng phần. 

Nút hạ vị trí massage 

Nhấn nút này để di chuyển cơ chế massage đi xuống. Nút này có thể áp dụng 

cho massage từng phần 

 

2. Loa Bluetooth 

Khi bật công tắc nguồn ở sau lưng ghế (đến “I”), loa Bluetooth (có thể thấy là “Music 

Station”) của ghế sẽ tự động được bật. Nhạc của thiết bị điện tử của bạn trong phạm vi có 

thể sau đó sẽ được bật thông qua kết nối Bluetooth (ghép nối với từng thiết bị điện tử 

bằng password “0000” hoặc “1234”). 

Khi tắt công tắc nguồn (về “O”), loa Bluetooth sẽ bị ngắt kết nối. 

 

3. Sau khi sử dụng 

1) Nhấn nút On/Off để vô hiệu tất cả các chức năng 

trước khi đặt bộ điều khiển từ xa vào túi đựng bộ điều 

khiển. 

2) Tắt công tắc nguồn (về “O”) nằm ở sau lưng ghế. 

3) Rút phích cắm khỏi ổ điện. 

* Không được kéo dây nguồn để rút phích cắm. 

 

 

 

18. Sản phẩm có bề mặt nóng, người không có cảm giác với nhiệt nên chú ý khi sử dụng. 

19. Thời gian sử dụng cho một người là nên trong khoảng 30 phút/ngày. 

20. Sức chứa tối đa là 100kg. Nếu quá 100kg, sẽ khiến sản phẩm hư hỏng vĩnh viễn. 

21. Luôn giữ cho sản phẩm sạch sẽ và không bao giờ gắn bất cứ vật gì vào các kẽ ghế và 

xung quanh sản phẩm. 

22. Sản phẩm được thiết chỉ sử dụng cho hộ gia đình. 

23. Không đứng, ngồi hoặc nhảy lên phần để chân khi sản phẩm đang được sử dụng để 

tránh bất kỳ tổn tương hoặc hư hỏng nào. 

24. Không cố đứng lên phần tựa lưng và tay vịn để tránh bất kỳ tổn thương nào cho 

người. 

25. Hãy tháo tất cả các phụ kiện khỏi cơ thể trước khi sử dụng. 

 

Lưu ý: 

 Sản phẩm này không được dùng cho những người bị suy giảm cảm giác vật lý 

hoặc thần kinh, hay thiếu kiến thức và kinh nghiệm, trừ khi họ được giám sát và 

hướng dẫn bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. 

 

 Nếu dây nguồn bị hư hại, bộ phần này cần được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý 

ủy quyền hoặc người đủ khả năng, nhằm tránh nguy hiểm. 

 

 Sản phẩm sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng, người nhạy cảm với nhiệt cần 

thận trọng khi sử dụng thiết bị. 

 

 Trẻ em không nên chơi đùa với sản phẩm. 

 Việc làm sạch và bảo trì không nên giao cho trẻ em làm nếu không có sự giám 

sát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường điện từ (EMF) 

Sản phẩm này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các trường điện từ (EMF).  
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MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Nhìn nghiêng 

 

                                                                              Gối đầu 

 

 

                                                                                                       Chỗ ngồi 

 

                                                                                        Phần để chân 

 

 

Nhìn từ phía sau 

 

 

 

 

 

Dây nguồn 

 

 

 
Lỗ cắm dây nguồn 

Công tắc nguồn 

Bánh xe 

 

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 

1. Mô tả chức năng của Bộ điều khiển từ xa 
Nút On/Off 
Nhấn một lần để vào chế độ chờ trước khi tiếp tục chọn chương trình 
massage Tự động hoặc thiết lập Thủ công.  Nhấn nút lần nữa để dừng chức 
năng massage hiện tại và quay trở về chế độ chờ. 
Nút tạm dừng 
Nhấn nút này để dừng các chức năng hiện tại. Nhấn nút lần nữa để tiếp 
tục hành động trước khi dừng. 
Nút Chương trình massage tự động 
Nhấn nút này để chọn 4 chương trình massage cụ thể: Toàn thân, Ngủ, Kéo 
giãn, Đong đưa. 
Nút Chế độ massage Vai & Cổ 
Massage cho vai và cổ. Sau khi nhấn nút này, chương trình massage tự 
động sẽ dừng lại. 
Nút Chế độ massage Thắt lưng & Hông 
Massage cho thắt lưng và hông. Sau khi nhấn nút này, chương trình 
massage tự động sẽ dừng lại. 
Nút Chế độ con lăn bàn chân 
Nhấn một lần để bàn chân được con lăm massage. 
 

Hẹn giờ 
Nhấn một lần để vào phiên hẹn giờ tự động 5 phút, và cứ thế tiếp tục. 
 
Nút nhiệt 
Nhấn một lần để bắt đầu massage nhiệt trên thắt lưng. 
Nút nâng phần để chân lên 
Nhấn và giữ nút này để di chuyển phần để chân lên trên. 
 
Nút hạ phần để chân xuống 
Nhấn và giữ nút này để gác vào phần để chân. 
 
Nút hạ phần tựa lưng 
Nhấn và giữ nút này để ngả vào phần tựa lưng. 
 
Nút nâng phần tựa lưng 
Nhấn và giữ nút này để dựng phần tựa lưng lên. 
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BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Nút On/Off Nút tạm dừng 
 Chương trình massage Thắt lưng & Hông 
 tự động 
 Cổ & Vai  
 Con lăn bàn chân Nút nhiệt 
 Hẹn giờ  
 Nâng phần để chân Nâng phần tựa lưng 

 Không trọng lực   
 Hạ phần để chân Hạ phần tựa lưng 
 
 
Chương trình massage 
 thủ công                                          Lựa chọn massage  
                                                                                                               túi khí 
 Điều chỉnh độ rộng  Cường độ massage khí 
 Tốc độ  

    Nâng cơ chế massage  Hạ cơ chế massage 
   

  
 

 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Các bộ phận bên trong 
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Đường ray massage 

 

Cơ chế con lăn 

massage 

 

Các túi khí bên hông 



CHUẨN BỊ SỬ DỤNG 

2. Đặt ghế ở khu vực khu vực mở 

 Cho phép không gian xung quanh ghế vừa 

đủ cho mục đích dựa ngả vào. 

 Để tránh làm hư hỏng sàn nhà và giảm 

tiếng ồn, hãy đặt một tấm thảm trải sàn ở dưới 

ghế. 

 Đảm bảo rằng không có chướng ngại vật 

nào ở trước và sau ghế. 

 Không đặt ghế ở nơi ẩm ướt hoặc sàn 

không bằng phẳng. 

 Để tránh nhiễu tín hiệu, hãy đặt ghế cách 

xa tivi hoặc đài radio 1 mét. 

Cảnh báo: 

Không được để dây nguồn ở dưới ghế, vì khi 

ghế chuyển động có thể làm hư hỏng dây 

nguồn! 

 

 

3. Di chuyển ghế 

1) Như minh họa, đẩy phần tựa lưng thấp xuống 

và nghiêng ghế lên trên bánh xe của nó thành 

góc 45o. 

2) Từ từ đẩy và di chuyển ghế đến vị trí mong 

muốn. 

3) Hạ ghế từ từ và nhẹ nhàng cho đến khi nó 

hoàn toàn nằm trên mặt đất. 

 

 

 

 

 

 

Cảnh báo: 

 Không di chuyển ghế khi có người ở trên hoặc trong khi đang sử dụng. 

 Việc di chuyển ghế có thể gây hư hỏng sàn. 

 Bảo vệ sàn như được khuyến cáo (ví dụ: tấm lót hoặc thảm trải sàn). 

 Không làm rơi hoặc thả đột ngột ghế khi đang di chuyển, điều đó có thể 

gây hư hỏng ghế. 

 Trong khi di chuyển ghế nên có hai người và quan tâm hơn nếu cần thiết. 

 

 

 

 

 

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG 

1. Tháo bỏ bao bì và lấy ghế cùng phụ tùng ra 

1) Tháo bỏ thùng carton. Lấy ghế ra. 

2) Lắp gối đầu và vỏ bọc tựa lưng. 

3) Lấy phần để chân ra, loại bỏ vật bảo vệ 

chân. 

 

 

4) Nới lỏng dây trong phần đinh tán khớp 

nối chân. Kết nối phần ống ở chân với ống 

dẫn khí của chỗ ngồi và kết nối hai đầu vào 

phích cắm. 

 

 

 

 

5) Mở bao bì phụ kiện và khóa vào chặn 

khóa chân trong gía bằng sắt ở cả hai bên 

chân. 

 

 

 

6) Nối ghế ngồi bằng khóa kéo của khớp nối chân. 

Căn chỉnh vỏ bọc ghế ngồi và bắt đầu massage. 
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