FJ-2000
Hướng dẫn
vận hành

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm

Điện áp

Công suất

Thời gian định mức

Cấp độ an toàn

Tổng trọng lượng

10

10

FJ-2000

AC220-240V

50Hz/60Hz

AC110-120V

60Hz

120W

15 phút

Loại I

90KG

Trọng lượng tịnh

110KG

Kích thước

120x76x 120CM

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Để đảm bảo
sản phẩm có thể mang đến cho bạn sự phục vụ tốt hơn, xin vui lòng
đọc kỹ cuốn cẩm nang hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm.
Khi đọc cần đặc biệt lưu ý các chỉ dẫn an toàn. Bảo quản cuốn cẩm
nang này thật tốt để tham khảo sau này.
Ghi chú: công ty chúng tôi có quyền thực hiện thêm những cải
tiến về thiết kế sản phẩm mà không cần thông báo cho khách hàng.
Vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn.

Sự cố bất thường và Bảo trì
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Nguyên nhân / Cách
xử lý

Các sự cố

•Kiểm tra xem phích cắm đã được cắm
chắc chắn hay chưa và công tắc nguồn đã
được bật hay chưa.
Ghế massage không bật.

•Kiểm tra xem dây nguồn có hỏng hay không.
Thiết bị điều khiển không hoạt động
và không có tín hiệu hiển thị.

.

•Thay cầu chì nếu cầu chì bị hỏng.

•Hết thời gian định mức.
•Thời gian hoạt động quá lâu và nhiệt độ
quá nóng. Máy sẽ tắt để bảo vệ mạch điện.
Ghế massage ngừng hoạt động đột ngột.

•Sử dụng trở lại sau khi ngắt nguồn điện
nửa tiếng.
• Thay cầu chì nếu cầu chì bị hỏng.

Tiếng ma sát của vỏ thiết bị máy
Tiếng ma sát của ván ép và vỏ
Tiếng động cơ khi máy đang hoạt động
Âm thanh của túi khí khi đang sử dụng
Tiếng“kaka” khi bơm và xả túi khí

Những tiếng động này là do sự chuyển động cơ
học gây ra.

• Trong trường hợp có bất kỳ sự bất thường nào khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp và họ
sẽ cử nhân viên có chuyên môn đến để sửa chữa sản phẩm cho bạn. Đừng bao giờ tự mình
sửa chữa.
• Hãy tắt nguồn điện và liên hệ ngay với nhà cung cấp khi bạn phát hiện có khói hay bất kỳ mùi bất
thường nào trong quá trình sử dụng sản phẩm này.
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Mẹo sử dụng

Thận trọng
• Không sử dụng sản phẩm này với mức điện áp không đúng theo tiêu chuẩn.
• Sản phẩm phải được sử dụng với ổ cắm điện ba lõi kèm thiết bị được nối đất tốt.
• Thay dây nguồn đã bị hỏng bằng một cái khác có cùng thông số kỹ thuật hoặc liên hệ với các đại lý để
nhờ thay giúp.
• Để đảm bảo an toàn của bạn, vui lòng không sử dụng các sản phẩm có vỏ bọc da hoặc vỏ bọc vải bị
hỏng.
• Để đảm bảo an toàn của bạn, tuyệt đối không dùng tay để ấn vào cánh tay mô phỏng hoặc cho tay vào lớp
vải bọc của cánh tay mô phỏng.
• Để tránh làm thiết bị điều khiển gặp sự cố, không cho nó tiếp xúc với nước và độ ẩm.
• Tuyệt đối không được ngồi trên các bộ phận của ghế như tựa lưng, tay vịn và vị trí massage chân để
tránh mọi tai nạn.
• Rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài.
•

Nhiệt độ con lăn có thể tăng lên khi sử dụng trong thời gian dài, vì vậy người sử dụng nhạy cảm với nhiệt cần thận trọng khi
sử dụng sản phẩm.

•
•
•
•
•
•

Sử dụng phích cắm phù hợp với ổ cắm của sản phẩm.
Phích cắm phải được cắm hoàn toàn vào ổ cắm để tránh bị ngắt điện hoặc nguy cơ hỏa hoạn.
Rút phích cắm khi không sử dụng hoặc trước khi vệ sinh sản phẩm.
Không sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm cao.
Không sử dụng hoặc bảo quản sản phẩm ở ngoài trời hoặc khu vực có ánh nắng trực tiếp.
Trong trường hợp mất điện khi sản phẩm đang vận hành, vui lòng kéo công tắc sang vị trí
“OFF” ngay lập tức và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện để tránh làm hỏng sản phẩm khi có
điện trở lại.
• Không sử dụng ghế massage khi dây nguồn bị hỏng.
• Để tránh xảy ra tai nạn, tuyệt đối không dùng tay ướt để rút hoặc cắm phích cắm.
Người Không được dùng
• Người bị loãng xương, có khối u ác tính hoặc da lở loét không được sử dụng chiếc ghế này;
• Người bị bệnh tim không thể chịu được massage cơ và bề mặt cơ thể phải thận trọng
khi sử dụng chiếc ghế này;
• Người đang sử dụng máy điều hòa tim, các thiết bị y tế đặt bên trong cơ thể và người bị
tổn thương nội tạng hoặc vết thương trên bề mặt cơ thể chưa lành không được sử
dụng sản phẩm này;
• Người bị dị tật đốt sống hoặc bệnh viêm khớp không được sử dụng sản phẩm này;
• Trẻ em dưới 12 tuổi và trẻ sơ sinh không được sử dụng sản phẩm này; Những người
không có khả năng nhận thức, đang được chăm sóc đặc biệt, được điều trị về thể chất
và người phải nằm trên giường để nghỉ ngơi theo chỉ dẫn của bác sĩ không được sử
dụng sản phẩm này;
• Người có cơ thể hoặc tay ướt không được sử dụng sản phẩm này; Người
dùng không được sử dụng sản phẩm này trong vòng 30 phút sau khi ăn;
những người không thích hợp điều trị thể chất theo chỉ dẫn của bác sĩ;
• Ngừng sử dụng sản phẩm nếu cảm thấy đau trong quá trình sử dụng. Đến các cơ sở
y tế để được chăm sóc nếu có bất kỳ thương tích nào xảy ra trong quá trình sử dụng
sản phẩm này.
• Sản phẩm này chỉ là một loại máy massage thư giãn để sử dụng tại nhà, không phải là một
thiết bị y tế chuyên nghiệp. Vì vậy, nó không bao giờ được dùng để thay thế bất kỳ phương
pháp điều trị y tế chuyên nghiệp nào.
· Thời gian massage mỗi ngày nên là 30 phút.
· Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp bạn không chắc chắn
C
liệu ghế massage có phù hợp với bạn hay không..
Chỉ dẫn an toàn
• Để đảm bảo an toàn của bạn, không ngồi trên chân nhỏ của ghế trong quá trình
vận hành sản phẩm.
• Không cố gắng đứng trên các tay bảo vệ hoặc tựa lưng của ghế để tránh mọi tai
nạn do đổ ghế.
• Không ngủ trong khi đang massage.
• Vệ sinh ghế định kỳ và tránh không cho bất kỳ vật thể nào rơi vào ghế massage.
• Không di chuyển ghế massage bằng cách kéo dây nguồn.
• Trước khi hạ thấp phần tựa lưng hoặc chân ghế, đảm bảo không có vật thể hoặc
người nào ở bên dưới khu vực được hạ xuống.
• Kiểm tra xem có vết nứt nào trên tấm nẹp tựa lưng hay không. Vui lòng liên
hệ với trung tâm dịch vụ của chúng tôi nếu có bất kỳ sự bất thường nào.
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Hướng dẫn vận hành

Lắp đặt sản phẩm

Nút tắt / mở
Nhấn nút này để bật nguồn, nhấn lần nữa để tắt nguồn.
1

Chế độ tự động, bao gồm 5 chế độ tự động ABCDE. Nhấn nút để thay đổi
tuần hoàn.

2

Chế độ thủ công, bao gồm 4 chế độ, nhấn nút để thay đổi tuần hoàn.
Chế độ sưởi ấm. Nhấn nút để khởi động chế độ sưởi ấm, nhấn lần nữa để
tắt.

3

Đây là phím trừ thời gian, mỗi lần nhấn sẽ giảm 5 phút, và phạm vi điều
chỉnh là 5~30 minutes.

4

5

12

6

11

7

10
9

Đây là phím cộng thời gian, mỗi lần nhấn sẽ tăng 5 phút, và phạm vi điều
chỉnh là 5~30 minutes.
Chuyển động xuống. Cơ chế chuyển động con lăn đi xuống theo chế độ tự
động.
Chuyển động lên. Cơ chế chuyển động con lăn đi lên theo chế độ tự động.

8

Chế độ túi khí tự động. Nhấn để khởi động các túi khí từ chân đến vai theo
tuần hoàn.
Sơ đồ các bộ phận của sản phẩm
1. Đệm đầu

5. Chân

9. Đế cắm điện

2. Đệm lưng

6. Đế tựa tay

10. Nguồn điện

3. Tay vịn

7. Bánh xe di chuyển

11. Cầu chì

4. Đệm mông

8. Hộp điện

12. Kết nối từ xa

Độ rộng (rộng, vừa và hẹp), nút điều chỉnh cơ chế máy.
Điều chỉnh cường độ massage của sản phẩm, bao gồm ba cấp độ.
Điều chỉnh cường độ túi khí của sản phẩm, bao gồm ba cấp độ.
Phím không trọng lực. Hai cấp độ điều chỉnh.
Hạ lưng xuống. Nhấn để bắt đầu hạ lưng xuống, nhấn lần nữa để ngừng lại.
Nâng lưng lên. Nhấn để bắt đầu nâng lưng lên, nhấn lần nữa để ngừng lại.
Hạ bắp chân. Nhấn để bắt đầu hạ bắp chân xuống, nhấn lần nữa để ngừng
lại.
Nâng bắp chân. Nhấn để bắt đầu nâng bắp chân lên, nhấn lần nữa để
ngừng lại.
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Bước ba：Kết nối gối đầu và miếng bọc.
A . Gài dây khóa kéo đệm lưng và miếng bọc lại.
B . Dán gối đầu và miếng bọc đệm lưng lại bằng ren dán.

Nút tắt/mở

Heating
AUTO

Tăng thời gian

Manual

Di chuyển xuống

Bước năm：Cài đặt âm thanh đa phương tiện
Trước tiên, kết nối cổng âm thanh ở mặt sau vị trí vai với cổng phía trên miếng choàng vai, tiếp theo,
kết nối cổng âm thanh ở mặt sau đệm mông với cổng trên cuối miếng choàng vai. Kết nối đúng vị trí,
cài đặt tương tự ở bên phải và bên trái.

Di chuyển lên
Túi khí tự động

Auto Air

Điều chỉnh độ rộng

Giảm thời gian

-

+
Chế độ thủ công

Chế độ tự động
Time

Time

Chế độ sưởi ấm

Bước bốn : Kết nối đệm mông
Trước tiên, tháo đệm mông ra và đặt trên khung ghế;
Tiếp theo, kết nối đường ống và kéo đệm mông và tựa lưng lên, gài dây khóa kéo lại.
Cuối cùng, làm phẳng đệm mông và miếng bọc tựa lưng.

Width

Strength

Pressure

Bước sáu：Kết nối dây điện.

Cường độ túi khí

Cường độ massage

Hạ lưng xuống

Hạ bắp chân xuống
Zero-G
Nâng bắp chân lên

Chế độ không
trọng lực
Nâng lưng lên

Thiết bị điều khiển

TẮT/MỞ

CẦU CHÌ

NGUỒN

1. Cắm phích cắm vào ổ cắm điện, máy bật nguồn.
2. Máy bật nguồn khi bật nút “ ” và tắt nguồn khi bật nút “•”
Thận trọng: Vui lòng kết nối thiết bị điều khiển trước, sau đó bật nguồn, để tránh sự cố và
làm hư hỏng thiết bị điều khiển.
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Tính năng

Cảnh báo
1. Trong quá trình lắp đặt ghế massage, cần chừa một khoảng trống phía sau ghế tối thiểu là 50cm để đảm bảo ghế
có thể tự do ngã ra sau..

• Sản phẩm có kiểu dáng đẹp, màu sắc tươi sáng với thiết kế phù hợp cho mọi người và
chất liệu thân thiện môi trường.
• Sản phẩm được thiết kế với các bàn tay massage cơ học 4 bánh lăn thông minh và độ ồn cực thấp.

20cm
5cm

• Khung ghế hình L phù hợp với đường cong cơ thể con người giúp mang lại trải nghiệm massage tuyệt vời.
• Toàn bộ sản phẩm bao gồm 34 túi khí lắp đặt bên trong, tự do thực hiện các chức năng áp suất khí.
• Được thiết kế với 5 chương trình tự động (Phục hồi, Kéo giãn, Thư giãn, Ngủ) phù hợp với
nhiều nhóm người khác nhau.
• Ở trạng thái chức năng thủ công, có sẵn cường độ các túi khí để tự do lựa chọn, cũng như độ
rộng đầu massage, có thể tùy chọn đấm bóp toàn thân, một vùng và các điểm cố định..
• Massage túi khí được thiết kế với chức năng tắt/mở bằng một phím, massage áp suất khí có thể điều
chỉnh trên các cánh tay và chân, có sẵn ba mức cường độ massage để lựa chọn.

2. Vui lòng tắt nguồn điện trong quá trình lắp đặt ghế massage.

Hướng dẫn di chuyển sản phẩm

• Túi khí có thể được di chuyển đến vị trí thắt lưng tùy theo lựa chọn để tích hợp với các phương
pháp massage mô phỏng khác của con người, giúp massage thoải mái hơn và giảm đau cơ trên
vùng thắt lưng.
• Có thể tự do điều chỉnh các góc nghiêng của tựa lưng, dao động từ 110° ~ 165°.
• Được thiết kế với bộ điều chỉnh liên tục một động cơ duy nhất, cùng với các chức năng liên kết hai bộ phận lưng
và chân, có thể chọn bất kỳ góc nào theo sở thích cá nhân.
• Có thể tự do điều chỉnh thời gian massage theo sở thích cá nhân, cộng hoặc trừ 5 phút, cài đặt các mức
thời gian tương ứng 5, 10, 15, 20, 25 phút cho toàn bộ một lần massage.

Được thiết kế với 4 nhóm thiết bị làm nóng bằng sợi carbon trong tựa lưng, giúp tăng cường lưu thông
máu, tăng quá trình trao đổi chất và nâng cao khả năng miễn dịch. Nhiệt độ được cài đặt ở mức
45°C~50°C.

• Nâng miếng đệm dành cho chân nhỏ.
• Nghiêng tựa lưng theo một góc 30° để đảm bảo có thể tự do di chuyển ghế massage trong
quá trình di chuyển ghế.
• Thu toàn bộ miếng đệm dành cho chân nhỏ lại. Nếu không khi di chuyển các miếng đệm thu
lại có thể gây thương tích cho con người..
• Không di chuyển ghế massage khi có người đang ngồi trên ghế.
• Mặt sàn có thể bị hư hỏng trong quá trình di chuyển ghế. Vì vậy cần đặt một tấm thảm trên sàn
trước khi di chuyển ghế.
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