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Cảm ơn bạn đã mua Ghế Massage FJ-5000
Trước khi sử dụng ghế, vui lòng đọc các nội dung của hướng dẫn sử dụng
và lưu lại để dùng sau này.

CHỈ DẪN AN TOÀN
Khi sử dụng ghế massage, những lưu ý cơ bản cần phải được tuân thủ để giảm thiểu
rủi ro cơ thể bị sốc điện, bỏng, hỏa hoạn hoặc bị thương. Vui lòng đọc các lưu ý dưới
đây trước khi sử dụng ghế massage.
 Hãy đảm bảo phích cắm điện được cắm vừa với ổ điện phù hợp để giảm rủi ro
đoản mạch, cháy.
 Khuyến cáo người dùng sử dụng một thiết bị ổn áp để tránh hư hại.
 KHÔNG dùng ghế massage tại các khu vực có độ ẩm cao như phòng tắm hơi,
bể bơi, nhà tắm, lỗ thông hơi…
 KHÔNG dùng ghế massage ngoài trời và tránh những khu vực có ánh sáng trực
tiếp.
 Nếu ghế đang ko được sử dụng, tắt công tắc điện, về chế độ OFF và rút phích
cắm điện của ghế massage khỏi ổ điện để tránh tất cả các hư hại nghiêm trọng
khi có sự thay đổi đột ngột về nguồn điện/điện áp.
 Không cắm/rút dây cắm điện bằng tay ướt.
 Việc giám sát từ khoảng cách gần và liên tục là cần thiết khi ghế massage được
sử dụng bên cạnh, hoặc trong khu vực gần trẻ em hoặc người khuyết tật.
 Không được để quá 1 người sử dụng ghế massage trong cùng một thời điểm.
 Ghế massage được sử dụng theo các cách đã được mô tả trong Hướng Dẫn Sử
Dụng. Không dùng các tài liệu nào khác ngoài những tài liệu được giới thiệu bởi
nhà sản xuất.
 KHÔNG đứng hoặc ngồi lên phần tựa lưng, tay vịn hoặc đệm chân để tránh tai
nạn, bị thương hoặc hư hại cho ghế.
 Tránh ngủ quên khi sử dụng ghế massage.
 Luôn giữ ghế massage sạch sẽ và không nhét bất kỳ vật gì vào trong hoặc chèn
xung quanh khoảng trống của ghế massage.
 KHÔNG di chuyển ghế massage bằng cách kéo dây nguồn.
 Đảm bảo không có trẻ em, thú cưng hoặc bất kỳ vật thể nào đằng sau hoặc bên
dưới ghế.
 Nếu bạn thấy bất kỳ vết rách hoặc vết xé trên bề mặt vải của ghế, liên hệ bộ
phận bảo hành và ngưng sử dụng ghế ngay.
 Ghế massage này được thiết kế cho việc sử dụng trong gia đình và không nên
sử dụng cho các mục đích khác.
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CHỈ DẪN AN TOÀN
 Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn không chắc chắn bạn có nên sử dụng
ghế massage này hay không.
 Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng ghế massage nếu bạn đang
mang thai, đang được điều trị y tế, sử dụng thiết bị điện tử y tế như máy tạo nhịp
tim, hoặc có tiền sử một trong các bệnh sau: có khối u ác tính, bệnh tim, đau
lưng, uốn ván hoặc cong vẹo cột sống, bệnh loãng xương hoặc bệnh cấp tính.
 Nếu bạn bị đau khi sử dụng ghế massage, nhưng sử dụng ghế ngay và tham
khảo ý kiến của bác sĩ.
 Không sử dụng chức năng massage trên bộ phận bị sưng tấy hoặc bộ phận bị
viêm của cơ thể.
 KHÔNG dùng ghế massage quá 30 phút mỗi lần.
 KHÔNG dùng ghế massage tại khu vực các sản phẩm dạng xịt đang được sử
dụng hoặc nơi nồng độ khí oxy bị kiểm soát.
 Ghế massage này không phải là thiết bị y tế, là sản phẩm được tạo ra để cung
cấp trải nghiệm massage thoải mái và không nên dùng thay thế cho liệu trình y
tế nào.
 Không vận hành thiết bị khi ống nén khí bị tắc. Giữ ống nén khí sạch, không bị
vướng tóc, lông, vụn vải hoặc các vật thể khác.
 Kiểm tra thường xuyên lớp da giáp với bộ phận làm ấm để giảm thiểu rủi ro bị
thương. Nếu tấm giữ nhiệt bị hỏng hoặc quá nóng, có thể gây bỏng cho da.
 Việc bị bỏng có thể do sử dụng không đúng cách. Ngay lập tức tắt hoạt động
ghế và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
 Bỏ các vật nhọn ra khỏi túi quần, áo và cơ thể ví dụ như chìa khóa, bút.
 Giữ trẻ em xa khỏi khu vực ghế hoạt động.
 KHÔNG ĐỂ CÁC ĐẦU CẮM BỊ ƯỚT
 KHÔNG ĐƯỢC LOẠI BỎ LỚP BỌC NGOÀI.

Chú Ý:
Cân nặng của người sử dụng thường giới hạn ở mức 220 Ibs (~100kg)
Đối với những người nặng từ 220 Ibs trở lên, các hoạt động của ghế có thể gây ra tiếng
động, và lớp bọc ngoài có thể bị giãn, phai màu nhanh hơn.
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Các Bộ Phận Ghế
Ốp Đầu

Gối đầu

Loa ngoài Bluetooth
Massage hai
bên vai
Massage tay
và cánh tay

Đệm lưng

Điều khiển
mini

Ốp tay vịn

Túi điều khiển

Đệm ngồi

Massage bắp
chân

Massage bắp
chân

Massage bàn
chân

Loa ngoài Bluetooth
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Các Bộ Phận Ghế
Vị trí túi khí massage

Khu Vực Massage Vai

Khu Vực Nhiệt Lưng
Khu Vực Massage Tay và
Cánh Tay

Khu Vực Massage Túi Khí
/ Nhiệt Bắp Chân

Khu Vực Massage Túi
Khí / Con Lăn Bàn Chân

Túi Khí

Túi Nhiệt
04

Lăn Bàn Chân

Lắp đặt ghế massage
1. Vị trí lắp đặt
Hãy đảm bảo có khoảng không để có thể hạ ghế.
Ít nhất 0.2m
Khoảng 2m

Khu vực sản phẩm tiếp xúc với mặt sàn.

Ít nhất 0.3m

Khu vực tựa để chân tiếp xúc với mặt sàn.

 Không phơi ghế massage dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc nhiệt độ cao,
như trước bếp, lò sưởi, vì điều này có thể làm phai màu hoặc làm cứng lớp da
bọc.
 Đặt sản phẩm trên thảm để tránh làm hư hại mặt sàn.
 Khi đặt một tấm thảm bên dưới ghế, kích thước thảm phải phù hợp (ít nhất
52”x32”) để phủ khu vực mặt sàn tiếp xúc với ghế và khu vực tựa để chân có thể
chạm sàn, giống như hình mô phỏng bên trên.
 Nên lắp đặt ghế gần ổ điện.
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Lắp đặt ghế massage
2. Lấy tất cả các linh kiện ra khỏi 3 thùng bao gồm cả các bộ phận và phụ
kiện.
Các phần chính

Thân ghế

2 tấm ốp cạnh

Chân ghế

Phụ kiện

Chìa vặn

Dây nguồn

Vòng đệm x 2

Ốc vặn x 2

Vòng giữ x 2

3. Cắm điện và bật công tắc, ghế sẽ về vị trí thẳng đứng.
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Lắp ráp ghế massage
1.
-

Ghép 2 tấm ốp.
Lấy tấm ốp bên phải ra và đưa vào gần ghế.
Khớp, nối các đường dẫn khí C1 với C2.
Dây đèn LED: khớp, nối dây E1 với E2.
Dây nối điều khiển mini: khớp, nối dây F1 với F2.
Khớp rãnh A1 với cạnh A2. Đưa A2 vào A1, khớp nối B1 với B2.
Khớp D1 với D2. Vặn chặt với ốc và khóa Allen được cung cấp.
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Lắp ráp ghế massage
Lặp lại các bước trên để lắp tấm ốp bên trái.

4. Lắp phần tựa để chân.
Nối tất cả các ống dẫn khí và dây điện (J1 với J2, K1 với K2, L1 với L2)
Chỉnh các lỗ H1 và đầu H2, luồn đầu H2 qua H1.
Khóa các đầu với vòng đệm được đính kèm.
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Lắp ráp ghế massage

Vòng đệm

5. Lắp tấm tựa lưng.
Gắn đai khóa dán ở thành ghế.
Nối dây M1 với M2.
Kéo khóa kéo trên đầu tấm tựa lưng.
Gắn đai khóa dán bên dưới tấm tựa lưng và đệm ngồi.
Kéo khóa kéo nối với tựa để chân và đệm ngồi.
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Lắp ráp ghế massage

Hoàn thành việc lắp đặt.
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Chuẩn bị trước khi sử dụng
1. Kiểm tra khoảng trống xung quanh sản phẩm.
Hãy đảm bảo không có người, vật nuôi hoặc vật thể nào xung quanh sản phẩm.

2. Hãy đảm bảo không có vật lạ trên các đường may của sản phẩm.
Trước khi ngồi lên sản phẩm, hãy đảm bảo không có vật lạ nào ở giữa hai phần.
Không đặt tay, cánh tay hoặc đầu vào giữa phần tựa lưng và vỏ bọc.
Không đặt vật nuôi lên sản phẩm (VD như da bọc, tựa lưng và tay vịn)

Tựa lưng
Nơi đặt tay
Bên trong
đệm lưng

Bộ phận massage
đùi non, bắp chân,
bàn chân
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Chuẩn bị trước khi sử dụng
3. Nguồn điện của sản phẩm
(1) Cắm chặt dây nguồn vào thiết bị.
(2) Cắm chặt đầu cắm vào ổ điện.
(3) Bật công tắc sang vị trí “I”

4. Đảm bảo con lăn massage được thu lại
Nếu con lăn massage chưa được thu lại, ấn nút ON để đưa chúng về vị trí bên trong
ghế.
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Cách sử dụng
Điều khiển mini

Ấn nút này để khởi động/dừng massage
Ấn nút này để tạm dừng massage
Ấn nút này để khởi động chương trình massage tự động

Ấn nút này để nâng ghế thẳng đứng
Ấn nút này để hạ ghế
Ấn nút này để đưa ghế về vị trí Không Trọng Lực
13

Cách sử dụng
Điều Khiển Cầm Tay

1. Nguồn
2. Thời gian
3. Tạm dừng
4. Massage Vị Trí Vai
5. Con lăn Massage đi lên
6. Con lăn Massage đi xuống
7. Tác động sâu
8. Thư giãn nhẹ nhàng
9. Chăm sóc cho người cao tuổi
10. Trẻ hóa
11. Massage kiểu Thái
12 . Thư giãn
13 . Đong đưa
14 . Toàn thân
15 . Cổ/ Vai
16 . Phục hồi
17 . Tăng/giảm độ mạnh
18 . Ngả ghế
19 . Dựng thẳng ghế
20 . Nâng tựa để chân
21 . Hạ tựa để chân
22 . Con lăn bàn chân
23 . Toàn bộ túi khí
24 . Chế độ không trọng lực
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Điều Khiển Cầm Tay

25. Nhào
26. Vỗ
27. Miết vỗ
28. Shiatsu massage kiểu Nhật
29. Vỗ.
30. Lăn
31. Độ rộng
32. Độ mạnh
33. Tốc độ
34. Điểm
35. Từng phần
36. Vai
37. Cánh tay
38. Chân massage
39. Cường độ túi khí
40. Nhiệt bắp chân
41. Nhiệt thắt lưng
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Cách sử dụng
Mô tả chương trình
1. Nguồn điện
 Khởi động và dừng tất cả các chức năng của ghế massage.
 Ấn một lần. Điều khiển sẽ sáng và ghế sẽ ở trạng thái chạy chậm.
 Ấn một lần nữa, tất cả các chức năng của ghế sẽ dừng lại và các con lăn
massage sẽ trở về vị trí ban đầu.
2. Thời gian
 Điều chỉnh khoảng cách giữa những lần massage.
 Thời gian mặc định cho tất cả các chức năng massage là 15 phút.
 Mỗi lần ấn nút sẽ thay đổi khoảng thời gian 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20 phút.
3. Tạm dừng
 Tất cả các chức năng massage sẽ dừng tạm thời.
 Ấn một lần và biểu tượng Pause sẽ chớp sáng.
 Các chức năng massage và bộ đếm thời gian sẽ tạm dừng.
 Ấn một lần nữa để tiếp tục quá trình massage, đồng hồ đếm ngược cũng sẽ tiếp
tục.
4-6. Điều chỉnh & Vị trí Vai
Ấn nút “Shoulder position” để kích hoạt chức năng xác định vị trí vai và đường cong
lưng. Ấn lại để dừng chức năng này.
Ấn để chọn vị trí con lăn massage khi có tiếng “beep” báo hiệu trong 10 giây.
Thả nút khi đạt đến vị trí thích hợp.
Lưu ý: chức năng này có thể được sử dụng trong massage từng khu vực.
Chương trình massage tự động toàn cơ thể
7. Tác động sâu
8. Trấn tĩnh
9. Chăm sóc người già
10. Trẻ hóa
11. Massage kiểu Thái
12. Thư giãn
13. Đong đưa (thời gian mặc định 30 phút. Massage trong 15 phút và nghỉ
trong 15 phút.)
14. Toàn cơ thể
15. Cổ/Vai
16. Hồi phục
Lưu ý: Khi người dùng khởi động chương trình tự động, máy sẽ quét và điều chỉnh
chiều dài lưng ghế một cách tự động.
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Cách sử dụng
17. Độ mạnh
Nút điều chỉnh độ mạnh cho chức năng nhào (5 mức độ sẵn có)
Nhấn “+” để tăng độ mạnh tới Lv5.
Nhấn “-” để giảm độ mạnh xuống Lv1.
18/19. Ngả ghế / Dựng ghế thẳng
Ấn để ngả ghế nằm ngang hoặc đưa ghế về trạng thái ban đầu.
20/21. Nâng / Hạ tựa để chân
Phím điều chỉnh góc tựa để chân
Ấn phím khác để kích hoạt chức năng điều chỉnh, ấn lần nữa khi tựa để chân đạt
tới vị trí bạn mong muốn.
22. Con lăn bàn chân
Ấn phím này để kích hoạt massage con lăn lòng bàn chân, ấn lần nữa để dừng con
lăn.
23.Toàn phần khí
Ấn phím này để kích hoạt chức năng massage túi khi.
Độ mạnh của túi khí toàn cơ thể có thể được chỉnh lại bằng phím “Intensity” sau khi
kích hoạt chế độ túi khí đầy đủ.
24. Không trọng lực
Ấn nút này để khởi động vị trí không trọng lực 1. Ấn lần nữa để khởi động vị trí
Không trọng lực 2. Ấn lần 3 để ngừng chức năng Không trọng lực.
Lưu ý: Không trọng lực không có sẵn trong chương trình tự động “Kiểu Thái”.
Phím chọn Tùy Chỉnh
25. Nhào
Phím Bắt đầu/Dừng chức năng Nhào – 5 mức độ mạnh có thể điều chỉnh.
Nhấn nút này để kích hoạt nhịp độ của chế độ Nhào 1, massage toàn bộ lưng với
độ mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ Nhào 2.
26. Vỗ
Phím Bắt đầu/Dừng chức năng Vỗ - 3 mức độ rộng, 5 mức độ tốc độ có thể điều
chỉnh.
Ấn phím này để kích hoạt nhịp độ của chế độ Vỗ 1, massage toàn bộ lưng với độ
mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ Vỗ 2.
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Cách sử dụng
27. Kiểu massage Thụy Điển
Phím Bắt Đầu / Dừng chức năng massage kiểu Thụy Điển – 5 mức độ tốc độ có thể
điều chỉnh.
Nhấn nút này để kích hoạt nhịp độ của chế độ massage kiểu Thụy Điển 1, massage
toàn bộ lưng với độ mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ massage kiểu
Thụy Điển
28. Shiatsu
Phím Bắt đầu/Dừng chức năng Shiatsu - 3 mức độ rộng, 5 mức độ tốc độ có thể điều
chỉnh.
Ấn phím này để kích hoạt nhịp độ của chế độ Shiatsu 1, massage toàn bộ lưng với độ
mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ Shiatsu 2.
29. Đập
Phím Bắt đầu/Dừng chức năng Đập - 3 mức độ rộng, 5 mức độ tốc độ có thể điều
chỉnh.
Ấn phím này để kích hoạt nhịp độ của chế độ Đập 1, massage toàn bộ lưng với độ
mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ Đập 2.
30. Lăn
Phím Bắt đầu/Dừng chức năng Lăn - 3 mức độ rộng có thể điều chỉnh.
Ấn phím này để kích hoạt nhịp độ của chế độ Lăn 1, massage toàn bộ lưng với độ
mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ Lăn 2.
Lưu ý: Chức năng này không thể thực hiện trong chức năng massage điểm “Spot”.
31. Độ rộng
Khi thực hiện chức năng Vỗ, Đập, Shiatsu hoặc Rolling, mỗi lần nhấn nút này có thể
thay đổi độ rộng massage theo vòng “Hẹp > Trung Bình > Rộng”.
32. Độ mạnh
Khi chức năng Nhào được thực hiện, mỗi lần nhấn nút sẽ có thể thay đổi độ mạnh
massage theo vòng “Lv1 > Lv2 > Lv3> Lv4> Lv5”.
33. Tốc độ
Khi thực hiện chức năng Vỗ, Đập, Shiatsu hoặc Rolling, mỗi lần nhấn nút này có thể
thay đổi độ rộng massage theo vòng “Lv1 > Lv2 > Lv3> Lv4> Lv5”.
34. Massage Điểm
Ấn nút này để kích hoạt Massage Điểm khi chế độ massage cơ bản tiếp tục ở vị trí
cuối cùng. Ấn lần nữa để tiếp tục chức năng massage toàn lưng.
35. Massage từng phần
Ấn nút này để giữ chế độ massage ban đầu trong phạm vi 3.14”. Ấn lần nữa để tiếp
tục chức năng massage toàn lưng.
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Cách sử dụng
Cài đặt Massage Túi Khí
36. Vai
Ấn nút này để kích hoạt massage túi khí vai. Ấn lần nữa để dừng chức năng này.
37. Cánh Tay
Ấn nút này để kích hoạt massage túi khí tay và cánh tay. Ấn lần nữa để dừng chức
năng này.
38. Tựa để chân
Ấn nút này để kích hoạt massage túi khí tựa để chân. Ấn lần nữa để dừng chức năng
này.
39. Độ mạnh túi khí
Khi thực hiện chức năng massage túi khí, mỗi lần nhấn nút này có thể thay đổi độ
mạnh massage theo vòng “Lv1 > Lv2 > Lv3> Lv4> Lv5”.
40. Nhiệt bắp chân
Ấn nút này để kích hoạt nhiệt bắp chân. Ấn lần nữa để dừng chức năng này.
Lưu ý: Trong chương trình tự động, ấn nút này có thể bật/tắt chức năng nhiệt bắp
chân.
41. Nhiệt thắt lưng
Ấn nút này để kích hoạt nhiệt thắt lưng. Ấn lần nữa để dừng chức năng này.
Lưu ý: Trong chương trình tự động, ấn nút này có thể bật/tắt chức năng nhiệt thắt
lưng.
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Cách Vệ Sinh và Bảo Dưỡng
1. Làm sạch lớp da tổng hợp
Lau da bọc bằng vải khô mềm.
 Không lau sản phẩm với hóa chất như xăng, cồn,
chất pha loãng.
 Khi sử dụng sản phẩm làm sạch vải da (vải sạch)
bán trên thị trường, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng.
 Nếu vải da tổng hợp quá bẩn, lau bằng cách sau:
(1) Đặt một miếng vải mềm vào nước hoặc pha 3% 5% chất tẩy rửa trung tính với nước ấm rồi vắt
khô.
(2) Lau bề mặt vải da với vải mềm.
(3) Lau chất tẩy rửa với một mảnh vải đã được giặt
với nước sạch và vắt khô.
(4) Lau lại với vải mềm, đã vắt khô.
(5) Để bề mặt lớp da khô tự nhiên.
 Nếu vết bẩn khó tẩy, ngâm miếng bọt biển vào
chất tẩy rửa trung tính và lau vết bẩn.
 Không được sấy bề mặt sản phẩm bằng máy sấy.
 Bề mặt da tổng hợp có thể được nhuộm
bằng màu nhuộm vải, vì vậy, cần cẩn thận
khi lau sản phẩm với vải bò hoặc vải màu.
 Bề mặt da tổng hợp có thể làm đổi màu, vì
vậy phần tiếp xúc với tóc nhuộm nên được
che bằng khăn.
2. Lau các bộ phận bằng nhựa
(1) Đặt một miếng vải mềm vào nước hoặc
chất tẩy rửa trung tính có pha nước
nóng, vắt ráo và lau các bộ phận nhựa.
Không lau sản phẩm với hóa chất như chất
pha loãng, xăng, cồn.
(2) Lau với một miếng vải mềm đã được giặt
nước sạch và vắt ráo.
Vắt khô vải trước khi sử dụng để lau điều
khiển.
(3) Để các bộ phận nhựa khô tự nhiên.
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Xử Lý Vấn Đề
Dưới đây tóm tắt các vấn đề phổ biến nhất bạn có thể gặp phải với sản phẩm. Nếu
bạn không thể giải quyết vấn đề với các thông tin này, vui lòng liên hệ người bán hoặc
trung tâm bảo hành sản phẩm.
Nếu vấn đề không được liệt kê dưới đây, vui lòng thử các cách sau:
1.
2.
3.
4.

Tắt sản phẩm và rút phích cắm điện.
Chờ khoảng 60 phút.
Cắm điện và khởi động lại sản phẩm.
Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ người bán hoặc trung tâm bảo hành
sản phẩm.
Vấn Đề

Sản phẩm không
hoạt động

Sản phẩm dừng
hoạt động

Sản phẩm dừng
hoạt động

Nguyên Nhân
Sản phẩm không được cắm
điện đúng chỉ dẫn.
Sản phẩm vừa dừng thời
gian hoạt động tự động và đã
chuyển sang chế độ tạm
ngừng.
Bạn có thể đã sử dụng sản
phẩm liên tục trong 45 phút
và chế độ bảo vệ tránh sản
phẩm quá nóng đã tự động
kích hoạt.

Khuyến Nghị
Đảm bảo điện áp của sản phẩm
tương thích với điện áp nguồn
điện và cắm điện lại lần nữa. Hãy
đảm bảo ổ điện hoạt động bình
thường.
Nếu bạn muốn tiếp tục massage,
ấn nút Power một lần nữa.

Rút phích cắm của sản phẩm và
để sản phẩm giảm nhiệt trong 60
phút trước khi sử dụng lại.

Sản phẩm không
hoạt động

Sản phẩm bị quá tải

Giảm tải cho sản phẩm và khởi
động lại

Sản phẩm có
nhiệt độ cao bất
thường

Sản phẩm có thể bị sử dụng
quá lâu.

Tháo phích cắm và để sản phẩm
giảm nhiệt trước khi sử dụng lại.

Có tiếng động
trong sản phẩm

Việc này là bình thường, và
Tiếng ồn gây ra bởi các phần
không có nghĩa rằng sản phẩm bị
cơ học bên trong.
lỗi.
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Chỉ Dẫn Nối Đất
Sản phẩm này phải được nối đất. Nếu sản phẩm bị hư hỏng hoặc lỗi, việc nối đất sẽ
làm giảm việc bị giật điện. Sản phẩm này được trang bị một dây nguồn gắn thiết bị có
dây dẫn nối đất và phích cắm nối đất. Phích cắm phải được cắm vào ổ điện tương
thích, được lắp đặt và nối đất đúng cách.
Việc kết nối ko đúng cách dây dẫn nối đất có thể gây sốc điện. Hãy kiểm tra với một
thợ điện hoặc kỹ thuật viên có chuyên môn nếu sản phẩm này ko vừa với ổ điện, hãy
nhờ thợ điện có chuyên môn lắp ổ điện tương thích.
Sản phẩm này sử dụng điện áp thông thường 220V và có dây cắm nối đất giống hình
mô phỏng bên dưới. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm được kết nối với ổ điện có thông số
giống với dây cắm. Không cần sử dụng thiết bị kết nối với sản phẩm này.

Ổ Điện Nối Đất

Hộp cắm điện nối đất
Đầu cắm nối đất
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Thông Số Kỹ Thuật
Mô Tả

Chi Tiết

Model No.

FJ-5000

Điện áp định mức

220-240V

Tần số định mức

50/60Hz

Tiêu thụ điện năng

220W

Khoảng thời gian

5/10/15/20/25/30 phút

Thời gian sử dụng tối đa

30 phút
Thẳng đứng: 62.6’’x33.1’’x49.2’’

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

Ngả: 74.8’’x33.1’’x36.2’’
Khối lượng: Khoảng 264.6 Ibs

Cân nặng

Trọng lượng tịnh: Khoảng 216.1 Ibs
Dây điều khiển: 59.0’’

Chiều dài dây

Dây nối nguồn: 70.9’’
Nhiệt độ môi trường: 32-95oF

Điều kiện hoạt động tốt

Độ ẩm tương đối: 20-80RH
Nhiệt độ lưu kho: 23-95oF

Điều kiện lưu kho

Độ ẩm lưu kho: 20-80RH

Bộ phận an toàn

Được trang bị với nguồn nhiệt và nguồn
điện

Cân nặng người dùng tối đa

220Ibs
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Báo Cáo Chỉ Số Phơi Nhiễm Phóng Xạ FCC
Chỉ Số Phơi Nhiễm Phóng Xạ FCC: (thiết bị di động)
Thiết bị này tuân thủ theo định mức phơi nhiễm phóng xạ FCC, lập ra cho môi trường
không được kiểm soát. Để tránh khả năng vượt quá hạn mức chỉ số phơi nhiễm FCC,
không nên đứng gần ăng-ten hơn 20cm (8 inch) trong suốt quá trình hoạt động.
Báo Cáo Chỉ Số FCC
1. Thiết bị này tuân thủ Mục 15 của Điều luật Chỉ số FCC. Cụ thể như sau:
(1). Thiết bị này không gây ảnh hưởng có hại và
(2). Thiết bị này phải tiếp nhận bất kỳ tác động nào nhận được, kể cả những tác
động có thể gây ra hoạt động không mong muốn
2. Những thay đổi hoặc sửa đổi không được chấp thuận một cách rõ ràng bởi bên
chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của
người dùng.
Thiết bị này đã được kiểm tra và cho thấy tuân thủ những giới hạn cho thiết bị điện tử
cấp độ B, chiểu theo Mục 15 của Điều luật Chỉ số FCC. Những giới hạn này được đặt
ra nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước những ảnh hưởng có hại khi lắp đặt trong
khu vực dân cư. Thiết bị này hoạt động, sử dụng và có thể có năng lượng phóng xạ
thường xuyên và nếu không được lắp đặt và sử dụng đúng chỉ dẫn, có thể gây nhiễu
sóng truyền radio. Tuy nhiên, cũng không đảm bảo rằng việc nhiễu sóng sẽ không xảy
ra trong việc lắp đặt thông thường. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng radio hoặc tivi (có
thể thấy khi bật/tắt thiết bị), hãy thử chỉnh lại bằng một trong các cách sau:
- Xoay hoặc chỉnh lại vị trí của ăng-ten thu sóng.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và đầu thu.
- Kết nối thiết bị với ổ điện có cầu chì khác với ổ điện đang kết nối với đầu thu.
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