FJ-4000 MASSAGE CHAIR
OPERATION INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in
order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more
attention to some important safety warning and keep this manual book properly for
future use.
Note: Our Company reserves the right to revise the design and description of this
product without any further notice. Please refer to the actual color of this product.
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Safety and maintenance

Safety and maintenance

1.Important Safety Warning.
·Don’t allow children to touch moveable part of this product.
·Please use well-grounding power supply suited to this product.
·Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or
Damage to the product.
·Please operate this product according to this manual instruction.
·Don’t use accessories which are not recommended.
·Don’t use this product outdoors.
·Please read this manual instruction carefully before operation.
·Any other usage that is not listed in this manual instruction is forbidden.
·20 minutes of usage each time is recommended.
·Please don’t use it if the leather is broken or damaged.
·Please don’t use it if the cover or leather is damaged.
·Please don’t use it if the radiator hole is covered or blocked.
·Please don’t drop anything into this product.
·Please don’t fall asleep while using this product.
·Please don’t use it if drunk or feel unwell.
·Please don’t use it within one hour after having meal.
·Please don’t make the massage function too strong for avoiding Injury.
2. Environment for usage.
·Please don’t use it under high temperature and moist environment such as
bathroom.
·Please don’t use it immediately while the environmental temperature
changes sharply.
·Please don’t use it under heavy-dusty or caustic environment.
·Please don’t use it where there is not enough space or not good ventilation.
3. People who are not suitable to use this product.
·People who are suffering from osteoporosis are not suitable to use this product.
·People who are suffering from heart disease or carrying electronic medical
equipment such as heart pacemaker are not suitable to use this product.
·People who are suffering from fever are not suitable to use this product.
·Pregnant women or women that are in menses period are not suitable to use this
product.
·People who got injured or skin disease are not suitable to use this product.
·Children under 14-year old or people mentally unbalanced without being
Supervised are not allowed to use this machine.
·People who are told by doctor to have rest or people who feel unwell are not
suitable to use this product.
·People whose bodies are wet are forbidden to use this product.
·The appliance has a heated surface.persons insensitive to Heat must be careful
when using the appliance.

·Don’t damage the wires or change the circuit of this product.
·Don’t use wet cloth to clean the electric parts such as switch and plug.
·Be away from this product under power cut state to avoid injury if the power
comeback suddenly.
·Stop using this product while it works abnormal, and please consult local agent
immediately.
·Stop using this product if you feel unwell, and please consult health care doctor.
·This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
·Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
·If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Service
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Maintenance.
·This product should be maintained by certain appointed agents, users are
prohibited to disassemble or maintain by themselves.
·Please don’t forget to cut the power after usage.
·Don’t use this product if the socket looses.
·If this product will be left unused for long, please curl up the wires and reserve this
product in dry and dustless environment.
·Don’t reserve this product under high temperature or near fire and avoid longtime
direct sunshine.
·If the detachable cord / supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a
Hazard.
·Please clean this product by dry cloth. Don’t use thinner, benzene or alcohol.
·The mechanical components of this product are specially designed and made, it is
not necessary to be specially maintained.
·Don’t use edged res to thrust this product.
·Don’t roll or pull this product above uneven ground, it should be lifted before
moving.
·Please use it intermittently; don’t make this product work continuously for long.
6. Solution of ordinary malfunctions.
·It is nature movement voice if the motor sounds while in usage.
·If the controller can’t work normally, please check the plug and socket if they are
connected strongly and make sure the switch is turned on.
·If the rated working time is over, the product will automatically activate the poweroff button; If this product works continuously for long, the temperature protector will
make the product automatically power-off, it should be used again after half an
hour’s rest.

4. Safety.
·Check the voltage if it is suitable to the specification of this product.
·Don’t use wet hand to pull the plug.
·Don’t make water go inside this product to avoid electric shock or cause damage
to this product.
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Use safety warning

Use safety warning

Warning

Warning

·When the footrest lifting, people should not apply pressure on the footrest to avoid
the massage chair falling forward to damage the product or cause personal
injuries

·Do not strive to pull out the control cable or power cord during standby or poweronstate to avoid product damaged or electrocution accidents. Advise you unplug
the controller cable and power cord and put away after you use the chair.

Prohibit pressing

Warning
·Before sitting on the massage chair, Please make sure the massage hand cannot
place in the seat position, so as avoiding the massage hand to damage the
product or cause personal buttocks injuries.
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Warning
· When turning on the zero-gravity lying function, be sure to notice whether there
are children or pets under the massage table under the bottom of the calf and the
backrest to stay or play to avoid product damage and personal injury.
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Name and function of components

Function

1

·This product is designed with a set of four- wheel driven mechanical massage
hands that can move up and down while stretching back and forth.
·Designed with five emulation massage methods of shiatsu, kneading, flapping,
knocking, simultaneous kneading and flapping
·Set with six kinds of characterized auto massage function: comfort, ease, relax,
neck& shoulder massage, back& waist massage, fast improving experience
massage.
·Set with 1 memory function
·Manually select the type of upper body massage with the five massage point
options which include fixed position, partial position, full back, neck& shoulder,
back& waist. With three level of speeds for adjustable. In state of fixed position,
the massage ball can move up and down to adjust the massage point accurately.
In the state of tapping, shiatsu and knocking, the width between the two kneading
balls is adjustable with three levels: wide, medium and narrow.
·Air pressure massage function with three modes: full body air pressure, arms air
pressure, leg air pressure. with 3 intensity levels adjustable.
·Leg designed with roller massage function. At the bottom of foot, two pairs of
papillae on toe root rotating massage; on the arch and heel mastoid skin scraping
massage.
·The back heating function uses carbon fiber as an infrared heating source.
·The footrest can be extended to suit different leg lengths.
·set the calf and the back of a chair lift regulating function alone. The calf will be
auto separate the mechanism when it touch foreign body.
·zero space, reach the maximum space saving, and design with three auto-relining
mode.
·L shape back track fitting your body curves , can realize the zero gravity when
back down
·The chair will be reset when switch off. The massage hands will be reset as well.

2
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1.Head
2.Shoulder air bag components
3.Manual controller pocket
4.Arm air bag components
5.Seat cushion
6.Calf rest
7.Foot rest
8.Calf rest end sealing plate
9.Back cushion
10.Armrest
11.Armrest decoration
12.Side cover
13.Back cover
14.Remote controller
15.PCB box cover
16.Power cord
17.Controller cord socket
18.Switch
19.Fuse box
20.Power cord socket
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14

15

16

CONTROLLER JACK

ON/OFF

FUSE: T5AL 250V

17 18 19

06

POWER INPUT

20
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Method of usage

Method of usage

Note: The specific displays refer to the actual object of this product!

1.Switch power supply on

CONTROLLER JACK

Diagram of plug in

ON/OFF

FUSE: T5AL 250V

POWER INPUT

Diagram of the switch position of power supply

2.Start massage
1).Press power button, start massage.
2).Automatic shoulder position and massage acupressure point detection, waiting
for the completion of testing.
3).If there is difference with the massage balls and the actual shoulder position, you
can press the up and down button to adjust the ball to a suitable position.
Shoulder position has 10 grades adjustable. It will run automatic massage if there
is no adjustment on shoulder position within 10 seconds.

Adjust
shoulder

Display

Description

Button

Move the massage balls upward to a suitable position
Move the massage balls downward to a suitable position

t

en

m

t
us

dj

at

er

A

He

k

ac

B

Shoulder
adjust

High shoulder position
Air
Intensity

Air
pressure

suitable shoulder position

Ne
Ba ck&
ck sh
&w ou
ais lde
t r/

r

te

s
Fa

Buttock

Low shoulder position

ry

mo

Auto

Me
AUTO MODE
Speed

Width

MANUAL

Back stretch

4).Choose massage function to massage
·Memory function massage: press memory it will revert to the previous memory
massage mode after “Di”. ( Totally three memory mode, M1, M2, M3), otherwise "
DI,DI", indicating that this mode hasn’t been stored before.

Function
Memory
Massage
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Description
Memory Massage includes three modes
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Display
Memory

Method of usage

Method of usage

·Characterized auto massage
Function

Function
Description

Button

Ache relieve: Deeply massage on acupressure
points, effectively alleviate pain

Auto F1

Fatigue recovery: Depth massage, awaken body
energy

Auto F2

Comfortable: Loosen the muscles.

ter

Butt

ock

Neck
Back &shoulde
&wais
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t

H3

Auto F3

Lower back massage back and forth

H4

combine with air pressure massage to stretch the
calf ,which relieve fatigue and revitalizing

Auto F4

Massage point adjust (in fixed
spot, partial modes you can
adjust the massage position)

Fast: Experience all massage functions quickly

Auto F5

Function

Neck & shoulder: Focused on neck and shoulder
massage

Auto F7

Air
pressure
mode

Back & waist: Focused on back and waist massage

Auto F8

Intensity

Air
pressure

Air
Intensity

Shiatsu : Speed And Width
Knead & flap: Speed

With three grades adjustable

Function

Description

Button

Roller

Sole roller: sole roller switch, with 3 speed levels
available

Heating

Far infrared back heating, has warm feeling when
it start to work 3 minutes later

g
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Display

·Other manual function
Function

Description

Button

Calf rise

Calf rest lifting button, press this button, calf rest lifting slowly,
stop when release it

Calf drop

Calf rest decline button, press this button, calf rest decline
slowly, stop when release it

Knock: Speed And Width

Backrest
rise

Backrest lifting button, press this button, backrest lifting slowly,
stop when release it

Speed

Three Grades Speed Adjustable

Backrest
drop

Backrest decline button, press this button, backrest decline
slowly, stop when release it

Width

Three Grades Width Adjustable

Technique

Flap: Speed And Width
Knead: Speed

Width

Display

Display

Three air pressure modes (full body, arms and
legs ) for lower body

·Other manual function

He
a

Description

Massage hand move down

Description

Button

·Upper body manual massage
Button

Massage hand move up

·Air pressure function massage

Auto F6

Buttock: Focused on buttock massage
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Speed

H1
H2

Note: Auto The massage includes four kinds of auto modes: ache relieve, fatigue
recovery, comfort and stretch.
The massage includes two kinds of auto modes: shoulder and back & waist

Function

H0

Small area (partial area) massage back and forth
Overall massage back and forth

Back
Stretch

Stretch: The calf-rest and back-rest lifting together,

Fas

Fixed position (fixed spot) massage

Upper back massage back and forth

Back Stretch

Auto

Memory
Massage

Display

Description

Button

Display
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Auto lay
down mode

With three modes circulation function, when press the button,
turn into auto lay down mode.
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Method of usage

3.Turn off power, stop massage
1) Press power button during massage progress, all massage function will be stop
immediately, the backrest and footrest will return to original position automatically,
meanwhile you can set up memory function. After rated working time, all
massage functions will be finished, meanwhile you can set up memory function,
but backrest and footrest won't return to original position.
2) Memory store function: After rated working time or switch off, the hand controller
displays "Memory" and glitter（The display will prompt 1, 2, 3, if you want to store
a memory mode, just stay in this mode for two seconds until the hand controller
alarming "Di".）, remind the users whether need to store the massage mode
before turn off.
3) Cut off the power of the whole machine. Figure (Switch power off)

·Place the flat washer into the pin shaft. (chart3).
·Calf hooks install hole and rail shelf install hole should be aligned, insert the pin
with a flat washer(both sides are required to be inserted). The pins are aligned with
the screw holes for easy installation. (chart4).

CONTROLLER JACK

ON/OFF

FUSE: T5AL 250V

4

POWER INPUT

Diagram of the switch position of power supply

Power switch method map

4.Calf installation
·The install hole of rail shelf (chart 1).
·Place the isolation sleeve on both sides of the calf hook. (Outside) (chart2).

1

3

·Use the Allen wrenches lock two hexagon socket head screws. (chart5).

5

5. Head cushions and backrest pad's dismounting and use manual
·Foldable pillow pad. The users can choice the number of layer to find the best
intensity of back massage.
·Separate the head pillow to fall down to the back to reduce the intensity of back
massage.
·Backrest cushion and backrest connected byzipper (1), head cushion and
backrest pad connected by thread gluing (2)

2

Zipper

（1）
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Thread gluing

（2）

Product specification

Method of usage
6.Floor Protection
·Put the heavy massage chairs on the wood floor for a longtime may damage the floor,
so please place a carpet or other object to avoid this damage.

Model: FJ-4000
Name: Massage Chair
Rated voltage: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz
Rated power input:150W
Rated time: 20Min
Safety structure: Class I

Material introduction: PVC, PA, steel parts and electric & electron parts
MATERIAL

PU

LEATHER

Caution: Do not move the chairs with its wheels on wood floor, rough ground or in
a narrow space. Two people are required to lift the chair. During the lifting period,
take the calf sealing board and backrest cover grooves as the focal point(Please do
not lift armrest Directly.)
7.Method of movement
Press the remote button to make the calf to be lifting to the highest level, then turn
off the power switch, unplug the power wire, remote controller wire. Hold a groove
in the back plastic cover to tilt the backrest backward to a certain degree (with the
gravity center resting on the wheels), push the chair forward or backward with your
hands and finally resume the chair to the normal position in a slow and gentle
manner.

Note:During movement you must turn off the power switch first and then unplug the
power line and hand controller connecting line.
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FJ-4000 MASSAGE CHAIR
OPERATION INSTRUCTIONS

本取扱説明書を保管ください

このたびは、製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説
明書を良くお読みのうえ、正しく安全にお使いください。安全上のご注意を必ずお
読みして、⼤切に保管してください。
注:当社は、この製品の設計および説明を、予告なしに変更する権利を留保しま
す。本製品の実際の⾊を参照してください。

⽬次
安全とメンテナンス
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ユーザーに対する安全上の警告

04

名前と機能の部分

06

機能

07

使い⽅

08

製品規格
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安全とメンテナンス

1.重要な安全警告
·本製品の可動部分には⼦供が触れないようにしてください。
·本製品に適切した良好な接地電源を使⽤してください.
·怪我や製品の損傷を防ぐため、使⽤後およびクリーニングの前にプラグを抜いてくださ
い。
·本書に従って製品を操作してください。
·勧告のない部品を使⽤しないでください。
·本製品は屋外で使⽤しないでください。
·操作の前に本書をよくお読みください。
·本書に明記されていないその他の使⽤⽅法は禁⽌です。
·１回20分の使⽤を進めます。
·⽪膚が損傷している場合は、本製品を使⽤しないでください。
·カバーや⽪膚が損傷している場合は、本製品を使⽤しないでください。
·ヒートシンク孔がカバー⼜は塞がられた場合は、本製品を使⽤しないでください。
·製品には何も置かないでください。
·本製品の使⽤中は寝ないでください。.
·飲んだり気分が悪い時には、本製品を使⽤しないでください。
·⻝後1時間以内には本製品を使⽤しないでください。
·けがを防ぐためにマッサージ機能が強すぎて設定しないでください。
2.使⽤環境
·⾼温や⾵呂場など湿気の多い環境では本製品を使⽤しないでください。
·環境の温度が急激に変化したら直ちに本製品の使⽤を中⽌してください。
·ほこりや腐⻝性のある環境では本製品を使⽤しないでください。
·⼗分なスペースや換気が悪い場合は、本製品を使⽤しないでください。
3.次の⽅は使⽤しない
·⻣粗しょう症の⽅。
·⼼臓病やペースメーカーなどの電⼦医療機器を携⾏している⽅。
·発熱がある⽅。
·妊娠中の⼥性や⽉経中の⼥性。
·負傷している⽅や⽪膚疾患を抱えている⽅。
·4歳未満の⼦供または精神障害⽅。
·医師が休憩が必要と指定した⽅⼜は体調不良を感じている⽅。
·体が濡れた⽅。
·本製品の表⾯は加熱されます。熱に敏感の⽅は本製品の使⽤に注意してください。
4.安全
·電圧が本製品の技術仕様に適合しているか確認してください。
·濡れた⼿で電源プラグを抜かないでください。
·感電や製品の破損を防ぐため、本製品の内部に⽔が浸⼊しないようにしてください。
·電源コードを傷つけたり、本製品の回路を変えたりしないでください。
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安全とメンテナンス

ユーザーに対する安全上の警告

·スイッチやプラグなどの電気部品の掃除には、濡れた布を使⽤しないでください。
·電源が切れた場合には、電源が突然に復旧されるときに怪我しないため、本製品との距
離を保ちください。
·異常な動作に気付いた場合は、本製品の使⽤を中⽌し、販売店に連絡してアドバイスを
受けてください。
·体調が悪いときは本製品の使⽤を中⽌し、医師に相談してください。
·本製品は⾝体的、感覚的または精神的能⼒が低下している⽅⼜は経験および知識が不⾜
している⽅（⼦供を含む）には適していません。安全の責任者によって使⽤⽅法を監
督し、指導する場合を除く。
·⼦供を管理し、本製品で遊ばさないでください。
·電源コードが破損した場合は、危険を避けるために、製造元、サービスプロバイダまた
は同等の資格のある者により交換する必要があります。

警告
·脚を起こすときは、椅⼦が前⽅に倒れて製品が損傷したり怪我をしたりするのを
防ぐために、⾜置きを押さないでください。

Prohibit pressing

5.保守
·本製品は特定代理店により保守する必要があり、使⽤者は分解したり保守したりしない
でください。
·使⽤後に電源の切りを忘れないでください。
·コンセントが緩んでいる場合は、本製品を使⽤しないでください。
·本製品を⻑期間に使⽤しない場合は、乾いた埃のない環境で保管してください。
·本製品を⾼温または⽕災に近づけて保管しないでください。また⻑時間にわたり直射⽇
光を避けてください。
·電源コードが破損した場合、危険を避けるために、製造元、サービスプロバイダまたは
同等の資格のある者により交換する必要があります。
·本製品を乾いた布で拭いて、希釈剤、ベンゼン、アルコールは使⽤しないでください。
·本製品の機械部品は特別に設計、製造されますので、特別なメンテナンスは不要です。
·本製品には鋭利なものを使⽤しないでください。
·本製品を粗い地⾯で転がしたり引っ張ったりしなく、持ち上げて移動ください。
·本製品を⻑時間に連続に使⽤しないでください。

警告
·マッサージチェアに座る前に、⼿すりが製品に損傷を与えたり、使⽤者に臀部を
傷つけたりしないように、⼿すりがシートの上に乗らないようにしてください。

6.⼀般的な問題の解決策
·使⽤中にエンジンが⾳を発するときは普通の⾳です。
·操作器が正常に動作しない場合は、プラグとコンセントが正しく接続されているか、ス
イッチがオンになっているか確認してください。
·定格動作時間を超えると、本製品は⾃動的に電源オフボタンを有効にします。本製品を
⻑時間に連続に使⽤すると、熱保護装置が⾃動的に製品の電源を切るので、30分後に
再度使⽤してください。
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名前と機能の部分

ユーザーに対する安全上の警告

1

警告
·製品の損傷や電気事故を防ぐために、チェアーの横や椅⼦の上に⽴っているとき
にコントロールコードや電源コードを引っ張らないでください。チェアーを使⽤
した後は、コントロールケーブルと電源コードを抜いて保管してください。

2
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3
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5

10
6
11
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1.まくら

8

2.ショルダーマッサージバッグ
3.コントロールバッグ
4.エアバッグマッサージアーム
5.シートクッション
6.タイトルカーフマッサージ

警告
·無重⼒シートモードがオンになっているときは、怪我をしたり製品を損傷したり
することがないように、椅⼦の後ろや⾜の下に⼦供やペットがいないことを確認
してください。

7.⾜をマッサージする
13

8.ふくらはぎマッサージの関節
9.バッククッション

14

10.⼿すり
11.装飾⽤⼿すり
12.クラッディング

15

13.スナップバック
14.コントロール
15.エンジンの組み⽴て

16

16.電源コード
17.制御ワイヤーソケット
CONTROLLER JACK

ON/OFF

FUSE: T5AL 250V

POWER INPUT

18.スイッチ
19.ヒューズボックス

17 18 19

20
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20

20.電源コードソケット

機能

使い⽅

·本製品は前後に伸ばしながら上下に動かせるように4つの⾞輪の機械的なマッ

Note: The specific displays refer to the actual object of this product!

サージのハンドセットで設計されています。
·⽇本⾵指圧マッサージ、練りマッサージ、タッピング、ノッキング、撫と組み合
わせたタップの５つマッサージ⽅法で設計されています。
·痛みの軽減、快適、気楽、デモ、上半⾝、下半⾝の6つの⾃動マッサージ機能が
含まれています。
·本製品は1メモリ機能を搭載しています。
·上半⾝の⼿動マッサージは⽇本⾵指圧マッサージ、練りマッサージ、タップ、
ノッキング、撫と組み合わせたタップの５つマッサージ⽅法で、全部、⼀部、固
定スポット、上の背中、下の背中5つのオプションがあります。それぞれ⽅法は3
つの速度レベルがあります。固定スポットや⼀部のマッサージ状態でマッサージ
スポットを正確に調整するために、マッサージハンドを上下に動かすことができ
ます。タッピング、本⾵指圧、ノッキングのマッサージ状態でつのバルーンの幅
を幅広、中、狭の３つレベルで調整することができます。

Adjust
shoulder

·空気圧によるマッサージ機能は3つのレベルがあります：全⾝ガスマッサージ、
腕の圧⼒マッサージ、ふくらはぎの圧⼒マッサージと3つのオプションの強度レ
ベル。

t

en

tm

us

·⾜部はローラーマッサージ機能で設計されています。⾜の裏の下で、2対のマッ

dj

r

te

·⾜と背もたれを⽀えることは調整可能です、そして⾃動モードはより良いユー

Buttock

s
Fa

·あと振れ⽌めが落とされるとき、このプロダクトは椅⼦を前⽅に滑らせることに
よって壁のスペースを節約するように設計されています。

er
Me

AUTO MODE
Width

MANUAL

Back stretch
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ry

mo

Auto

Speed

ザーの好みに合うように落ちます。

at
Air
Intensity

Air
pressure

Ne
Ba ck&
ck sh
&w ou
ais lde
t r/

·⾚外線熱源として炭素繊維を⽤いたヒートバック機能
·⾜の⻑さはさまざまな⾜の⻑さに対応するように延⻑できます

A

He

k

ac

B

サージでつま先のノブを回します。ベンドとヒールのマッサージ
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使い⽅

1.電源を⼊れる

·特定⾃動マッサージ

CONTROLLER JACK

ON/OFF

FUSE: T5AL 250V

POWER INPUT

電源スイッチの位置図

電源プラグ差⼊れ

特性

ボタン

機能

Auto

痛みの軽減：鍼治療のポイントまで深くマッ
サージし、効果的に痛みを軽減します。
疲労を軽減します：ディープマッサージ、体
にエネルギーをもたらす。
快適：筋⾁をリラックス。

2.マッサージの開始
1)電源ボタンを押すとマッサージチェアが、⾃動的に下がり、マッサージが始まり
ます。
2)⾃動的に肩と指圧スポットを検索し、テストが完了するまでに待ちます。
3)マッサージボールと実際の肩の位置にズレがある場合は、適切な位置に調整でき
ます。肩の位置には10レベルでの調整が出来ます。10秒以内に肩の位置を調整
しないと、⾃動的に実⾏されます。ON

特定自動
マッサージ
Fas

ter

Butt

ock

ボタン

筋⾁を伸ばす：⾜と椅⼦の背中を同時に休
め、ふくらはぎをリラックスさせるために空
気圧マッサージを組み合わせ、疲労を軽減
し、よりさわやかな感覚をもたらします。
すばやく：すべてのマッサージ機能をすばや
く体験してください。

表示
Auto F1
Auto F2
Auto F3

Auto F4

Auto F5

お尻：お尻のマッサージに焦点を当てる。

Auto F6

⾸と肩：⾸と肩のマッサージに焦点を当てる。

Auto F7

背中と腰：背中と腰のマッサージに焦点を当
てます。

Auto F8

表示

説明

マッサージボールを適切な位置に上に移動します

Neck
Back &shoulde
&wais
r/
t

マッサージボールを適切な位置に下に移動します

Auto
注：マッサージプログラムには4つの⾃動モードがあります。痛みの軽減、疲
労、快適さ、筋⾁の弛緩です。
Nec
Bac k&sh
k&w ould
aist er/

肩の調

肩の⾼い位置
肩の適切位置

マッサージプログラムには2つの⾃動モードがあります：肩と背中と腰。

·上半⾝の⼿動マッサージ

肩の低い位置

機能

マッサージボールの調整

ボタン
速度と幅
速度

4)マッサージ機能の選択
メモリーマッサージ機能「上半⾝/M1」または「"下半⾝/M2」のボタンを3秒間
に押し続け、「Ｍ１」または「Ｍ２」メモリーマッサージ機能を⼊⼒しすると、前
回のメモリマッサージモードに替わります。
機能

メモリー
マッサージ

ボタン
ry

mo

Me
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技術

速度と幅
速度
速度と幅

表示

速度

Memory

幅

Speed

調整可能速度の３つレベル

Width

調整可能幅の３つレベル
25
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使い⽅

機能

使い⽅

説明

ボタン

Back Stretch

背中の伸
ばし

表示

固定スポットのマッサージ(fixedspot)

H0

1部の前後のマッサージ(partialarea)

H1

1部の前後のマッサージ

H2

上背の前後のマッサージ

H3

下背の前後のマッサージ

H4

マッサージスポットの調整（固定ス
ポット、1部モードでマッサージ位
置の調整が可能です）

上移動のマッサージ
下移動のマッサージ

3.電源を切る、マッサージを⽌める
1）マッサージ中に電源ボタンを押すと、すぐにすべてのマッサージ機能が⾃動的
に停⽌し、背もたれと⾜掛けが⾃動的に元の位置に戻ります。メモリ。定格動
作時間が過ぎると、すべてのマッサージ機能は完了しますが、メモリ機能を設
定できますが、背もたれと⾜掛けは元の位置に戻りません。
2）メモリ保存機能：定格操作時間後または電源を切った後、ハンドヘルド制御装
置は「メモリ」を表⽰して点灯し、マッサージモードを保存する必要があるか
どうかを確認するようにユーザに促します。オフかどうか（マッサージモード
を保存する場合は、画⾯に1,2,3と表⽰されます。コントロールハンドが「Di」
と表⽰するまで2秒間この状態を維持してください。）
3)マシン全体の電源を切る写真(電源切り)

·エアーマッサージモード
機能
圧⼒モード
強さ

説明

ボタン
Air
pressure

Air
Intensity

表示

下半⾝の３つの圧⼒モード（全⾝、腕や⾜）

CONTROLLER JACK

POWER INPUT

電源コードのプラグの抜き

4.フットレストの設定

説明

ボタン

He

at

in

g

ローラー
ヒート
アップ

FUSE: T5AL 250V

３つの調整可能モード

·他の⼿動機能
機能

ON/OFF

電源スイッチ位置図

表示

シングルローラー:シングルローラーのボタン、
3つのスピードレベルが利⽤可能
⾚外線ヒーターは、動作開始の3分間後に暖か
いと感じます。

·鉄製の棚⽳（図1）
·左右の別のスロットをレッグレストフックの2つの壁（外側）に差し込みます（図2）

·他の手動機能
機能

説明

ボタン

他の手
動機能

脹脛の上下を押し続けると、脹脛が徐々に上がり、放すとき
に⽌まります。
脹脛レストを押し続けると、脹脛が徐々に上がり、放すとき
に⽌まります。

背もた
れの上下

背もたれのリフトボタンを押し続けると、背もたれが徐々に
上がり、放すときに⽌まります。
背もたれのダウンボタンを押し続けると、背もたれが徐々に
下がり、放すときに⽌まります。

横になる
自動モード

循環機能の３つモードで、このボタンを押すと横になる⾃動
モードに替わります。
26
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使い⽅

使い⽅

·クッションをジャッキにかけます。（図3）
·レッグレスト⽤のクランプとブラケットは揃えてください。コネクタをシールリン
グ（両側）に取り付けます。ネジ部付きの接続フックは取り付けが簡単です（図4）。

6.フロア保護
マッサージチェアが重いため、⽊製の床に置くと、床に損傷を与える可能性があり
ますので、傷を防ぐために、マット⼜は他の物の上に置いてください。

3

4

六⻆ネジの頭2本を固定するには、六⻆レンチを使⽤します（図5）。

注:荒い⽊製の床や地⾯⼜は狭い場所にチェアを移動しないで下さい。その場所に
移動する必要がある場合は２⼈で持ち上げてください。持ち上げている間に、脹脛
パッドと背もたれを⽀持点にしてください（ハンドパッドを直接持ち上げないでく
ださい）。

7.移動⽅法
すべてのワイヤが地⾯から離れていることを確認し、背もたれを⼀定のレベルまで
傾ける。（重⼒の中⼼をホイールにしてください）チェアを前後に動かして、ゆっ
くりに通常位置に移動してください。

5

5. 解体や枕、背中クッションの使⽤
·枕を使⽤すると、⾸と肩の練りマッサージ強度を下げることがあります。需要を
合わせて枕の必要の有無を確認ください（枕の使⽤をお勧めます）。背中クッショ
ンと背もたれはジッパーでつながっています(1)。枕と背中クッションはマジック
テープでつながっています（2）。
ジッパー

マジックテープ

注:電源を切って、電源コードと操作器のコードを抜いてから移動してください。
（1）
28

（2）
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製品規格

モデル: FJ-4000
名称: マッサージチェア
定格電圧: 110-120V ̴ 60 Hz
220-240V ̴ 50Hz/60Hz
定格⼊⼒電⼒: 150W
安全構造: タイプ1

材質:PVC、PA、鉄鋼部品、電気・電⼦部品。

材料

PU

DA

30

生地

木材

FJ-4000 MASSAGE CHAIR
OPERATION INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Cảm ơn Quý Khách đã mua sản phẩm này. Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn
sử dụng này trước khi vận hành để biết cách sử dụng đúng sản phẩm. Xin đặc biệt
lưu ý đến một số cảnh báo an toàn quan trọng và cất giữ kỹ tài liệu này để sau này
có thể sử dụng.

MỤC LỤC
An toàn và bảo dưỡng

02

Cảnh báo an toàn cho người dùng

04

Tên và chức năng các bộ phận

06

Chức năng

07

Cách sử dụng

08

Quy chuẩn sản phẩm

15

An toàn và bảo dưỡng
1. Cảnh Báo An Toàn Quan Trọng
·Không cho trẻ chạm vào phần có thể chuyển động của sản phẩm này.
·Sử dụng nguồn nối đất tốt phù hợp với sản phẩm này.
·Rút phích cắm ra sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh để tránh bị sốc điện hoặc
làm hư hỏng sản phẩm.
·Vận hành sản phẩm theo đúng tài liệu hướng dẫn này.
·Không sử dụng các phụ kiện không được khuyến nghị.
·Không sử dụng sản phẩm này ngoài trời.
·Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành.
·Bất kỳ cách sử dụng nào khác không được liệt kê trong tài liệu hướng dẫn này
đều bị cấm.
·Mỗi lần nên sử dụng trong tối đa 20 phút.
·Không sử dụng máy nếu phần da lót bị hư hỏng.
·Không sử dụng máy nếu phần vỏ bọc ngoài bị hư hỏng.
·Không sử dụng máy nếu lỗ tản nhiệt bị bao phủ hoặc bị chặn.
·Không thả bất cứ vật gì vào trong sản phẩm.
·Không ngủ khi đang sử dụng sản phẩm.
·Không sử dụng máy khi đang say hoặc cảm thấy không khỏe.
·Không sử dụng máy trong vòng một giờ đồng hồ sau khi ăn.
·Không để chức năng massage quá mạnh để tránh bị tổn thương.
2. Môi trường sử dụng
·Không sử dụng máy ở nhiệt độ cao hoặc trong môi trường có độ ẩm lớn như
phòng tắm.
·Ngưng sử dụng máy ngay khi nhiệt độ môi trường thay đổi mạnh.
·Không sử dụng máy trong môi trường nhiều bụi hoặc ăn da.
·Không sử dụng máy nếu không có đủ không gian hoặc điều kiện thông gió tốt.
3. Những người không thích hợp sử dụng sản phẩm này.
·Những người mắc bệnh loãng xương không thích hợp sử dụng sản phẩm này.
·Những người mắc bệnh tim hoặc đang mang các thiết bị y tế điện tử như máy tạo
nhịp tim không thích hợp sử dụng sản phẩm này.
·Phụ nữ mang thai hoặc đang trong thời kỳ kinh nguyệt không thích hợp sử dụng
sản phẩm này.
·Những người đang bị thương hoặc mắc các bệnh về da không thích hợp sử dụng
sản phẩm này.
·Trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người mắc bệnh thần kinh không thể kiểm soát không
được sử dụng máy này.
·Người đang được bác sĩ chỉ định cần nghỉ ngơi hoặc người đang cảm thấy không
khỏe không thích hợp sử dụng sản phẩm này.
·Khi cơ thể đang ướt không được sử dụng sản phẩm này.
·Thiết bị có một bề mặt được gia nhiệt. Người người không nhạy cảm với nhiệt
phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.
4. An toàn
·Kiểm tra điện áp xem có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm này hay
không.
·Không dùng tay đang ướt để rút phích cắm điện.

31

32

An toàn và bảo dưỡng

Cảnh báo an toàn cho người dùng

·Không để nước thấm vào bên trong sản phẩm này để tránh bị điện giật hoặc làm
hư hỏng sản phẩm.
·Không làm hư hỏng dây điện hoặc thay đổi mạch điện của sản phẩm này.
·Không dùng vải ướt để lau chùi các bộ phận điện như công tắc và phích cắm.
·Giữ khoảng cách với sản phẩm này trong trường hợp cắt điện để tránh bị tổn
thương khi điện có lại đột ngột.
·Ngừng sử dụng sản phẩm này nếu thấy hoạt động bất thường và vui lòng đến đại
lý tại địa phương ngay để được tư vấn.
·Ngừng sử dụng sản phẩm này nếu cảm thấy không khỏe và vui lòng tham khảo ý
kiến bác sĩ.
·Thiết bị này không thích hợp cho những người (trong đó có trẻ em) bị suy giảm
năng lực thể chất, giác quan hay tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức,
trừ khi được giám sát và hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người có trách
nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
·Trẻ em phải được giám sát và không được phép chơi đùa với sản phẩm này.
·Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay mới bởi nhà sản xuất, đại lý cung cấp
Dịch vụ hoặc những người có trình độ kỹ thuật tương đương để tránh nguy hiểm.
5. Bảo dưỡng
·Sản phẩm này cần được bảo dưỡng bởi một số đại lý được chỉ định, người sử
dụng không được tự mình tháo rời hay bảo dưỡng.
·Đừng quên tắt nguồn sau khi sử dụng.
·Không sử dụng sản phẩm này nếu ổ cắm bị lỏng.
·Nếu sản phẩm này để lâu không sử dụng, vui lòng cuộn dây điện lại và bảo quản
sản phẩm này trong môi trường khô ráo và không bụi.
·Không bảo quản sản phẩm này ở nhiệt độ cao hoặc gần nguồn lửa và tránh tiếp
xúc trực tiếp với ánh nắng quá lâu.
·Nếu dây/dây nguồn (có thể tháo rời) bị hỏng thì phải được thay mới bởi nhà sản
xuất, đại lý cung cấp dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương để
tránh nguy hiểm.
·Vệ sinh sản phẩm này bằng vải khô, Không sử dụng chất pha loãng, benzen hay
cồn.
·Các bộ phận cơ khí của sản phẩm này được thiết kế và chế tạo đặc biệt, không
cần phải bảo dưỡng đặc biệt.
·Không dùng vật sắc bén thọc vào sản phẩm này.
·Không lăn hoặc lôi kéo sản phẩm này trên mặt đất gồ ghế, nên nhấc lên trước khi
di chuyển.
·Sử dụng từng hồi, không để sản phẩm này hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Cảnh báo
·Khi tựa để chân đang nâng lên, không nên đè lên tựa để chân để tránh ghế đổ về
phía trước, gây hư hại sản phẩm hoặc làm bị thương.

Cảnh báo an toàn
cho người dung

Cảnh báo
·Trước khi ngồi lên ghế massage, vui lòng đảm bảo tay vịn không đè lên ghế ngồi,
để tránh tay vịn làm hư hại sản phẩm hoặc gây tổn thương vùng mông cho người
dùng.

6. Giải pháp đối với các trục trặc thông thường
·Nếu động cơ phát ra tiếng động trong lúc sử dụng thì đó chỉ là âm thanh chuyển
động bình thường.
·Nếu thiết bị điều khiển không thể hoạt động bình thường, vui lòng kiểm tra phích
và ổ cắm xem có chúng đã được cắm chặt hay chưa và đảm bảo công tắc đã bật.
·Nếu quá thời gian hoạt động định mức, sản phẩm này sẽ tự động kích hoạt nút
tắt nguồn; Nếu sản phẩm này hoạt động liên tục trong thời gian dài, thiết bị bảo
vệ nhiệt sẽ làm sản phẩm tự động tắt nguồn, nên sử dụng trở lại sau khi để máy
nghỉ nửa tiếng.
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Cảnh báo an toàn cho người dùng

Tên và chức năng các bộ phận
1

Cảnh báo
·Không được cố kéo dây nối điều khiển hoặc dây nguồn trong khi đứng cạnh hoặc
khi ghế đang bật để tránh làm hỏng sản phẩm hoặc tai nạn về điện. Bạn nên rút
dây nối điều khiển và dây cắm nguồn và cất đi sau khi sử dụng ghế.

2
9

3
4
5

10
6
11
7

12
1. Đệm Đầu

8

2. Túi khí massage vai
3. Túi đựng điều khiển
4. Túi khí massage cánh tay
5. Đệm ngồi
6. Tựa massage bắp chân

Cảnh báo
·Khi bật chế độ ghế nằm không trọng lực, hãy đảm bảo không có trẻ em hoặc vật
nuôi ở sau lưng ghế hoặc dưới tựa để chân để tránh làm bị thương hoặc làm hư
hại sản phẩm.

7. Massage bàn chân
8. Khớp nối phần massage

13

bắp chân
14

9. Đệm lưng
10. Tay vịn
11. Trang trí tay vịn

15

12. Ốp cạnh
13. Ốp lưng
14. Điều khiển

16

15. Ốp động cơ
16. Dây nguồn
CONTROLLER JACK

ON/OFF

FUSE: T5AL 250V

17 18 19

POWER INPUT

20

17. Ổ cắm dây nối điều khiển
18. Công tắc
19. Hộp cầu chì
20. Ổ cắm dây nguồn
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Chức năng

Cách sử dụng

·Sản phẩm này được thiết kế với một bộ bàn tay massage cơ học trên bốn bánh xe
có thể chuyển động lên xuống khi đang kéo giãn tới lui
·Được thiết kế với năm loại phương pháp massage mô phỏng là massage kiểu
Nhật (shiatsu), nhồi (kneading), vỗ (tapping), gõ (knocking), xoa bóp kết hợp vỗ
(kneading and tapping).
·Được cài đặt 6 loại chức năng massage tự động: thoải mái, thả lỏng, thư giãn, cổ
và vai, lưng và eo, trải nghiệm nhanh.
·Sản phẩm này được cài đặt với 1 chức năng bộ nhớ.
·Massage tùy chọn đối với phần thân trên cơ thể với năm điểm tùy chọn: massage
điểm cố định, massage từng phần, massage toàn lưng, cổ và vai, lưng và eo. Với
năm phương pháp massage mô phỏng là massage kiểu Nhật (shiatsu), nhồi
(kneading), vỗ (tapping), gõ (knocking), xoa bóp kết hợp vỗ (kneading and
tapping). Mỗi phương pháp massage có ba cấp tốc độ có thể điều chỉnh. Trong
trạng thái massage điểm cố định, các con lăn massage có thể chuyển động lên
xuống để điều chỉnh điểm massage một cách chính xác. Trong trạng thái vỗ,
massage kiểu Nhật và gõ, độ rộng giữa hai quả bóng nhồi có thể điều chỉnh với ba
cấp độ: rộng, vừa và hẹp.
·Chức năng massage bằng áp suất khí có 3 cấp độ: massage áp suất khí toàn
thân, massage áp suất khí cánh tay, massage áp suất khí bắp chân và 3 mức
cường độ tùy chọn
·Phần chân được thiết kế với chức năng massage con lăn. Dưới lòng bàn chân,
hai cặp massage xoay hình núm ở ngón chân; massage miết chỗ uốn cong và gót
chân
·Chức năng làm nóng lưng sử dụng sợi carbon làm nguồn nhiệt hồng ngoại
·Tựa chân có thể được mở rộng để phù hợp với độ dài chân khác nhau
·Khi tựa lưng được ngã xuống, sản phẩm này được thiết kế để kiết kiệm không
gian tường bằng cách cho ghế trượt về phía trước.
·Đỡ chân và tựa lưng có thể điều chỉnh, và chế độ tự động ngã xuống để phù hợp
hơn với sở thích của người sử dụng.

Note: The specific displays refer to the actual object of this product!
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Cách sử dụng

Cách sử dụng

1.Bật nguồn điện

·Massage tự động đặc trưng
Chức năng

CONTROLLER JACK

Hướng dẫn cắm điện

ON/OFF

FUSE: T5AL 250V

Hiển thị

Giảm đau: Massage sâu vào các điểm huyệt,
giảm đau một cách hiệu quả.

Auto F1

Giảm thiểu mệt mỏi: massage sâu, mang lại
nguồn năng lượng cho cơ thể

Auto F2

Thoải mái: Thả lỏng các cơ

Auto F3

Giãn cơ: Tựa để chân và lưng ghế nâng lên cùng
lúc, kết hợp giữa massage áp lực khí để giãn bắp
chân, giảm thiểu mệt mỏi và mang lại cảm giác
sảng khoái hơn.

Auto F4

Nhanh chóng: Trải nghiệm tất cả các chức năng
massage một cách nhanh chóng.

Auto F5

Mông: Tập trung massage mông

Auto F6

Cổ và vai: Tập trung vào massage cổ và vai

Auto F7

Lưng và eo: Tập trung vào massage phần lưng
và eo.

Auto F8

POWER INPUT

Sơ đồ vị trí công tắc nguồn
Auto

2.Bắt đầu massage
1) Nhấn nút mở nguồn, ghế massage tự động ngả xuống, và bắt đầu massage.
2) Tự động dò tìm vị trí vai và điểm huyệt massage, đợi cho hoàn thành việc kiểm
tra.
3) Nếu có sự sai lệch giữa các quả bóng massage và vị trí vai thực tế, bạn có thể
điều chỉnh nút lên xuống đến vị trí thích hợp. Vị trí vai có 10 cấp độ có thể điều
chỉnh. Nếu không có sự điều chỉnh vị trí vai trong vòng 10 giây, nó sẽ tự động
chạy. O

Chương
trình
massage
tự động
Fas

ter

Butt

ock

Nút

Đặc tính

Nút

Hiển thị

Mô tả
Di chuyển bóng massage lên vị trí thích hợp

Neck
Back &shoulde
&wais
r/
t

Di chuyển bóng massage xuống vị trí thích hợp
Lưu ý: Auto Chương trình massage bao gồm 4 chế độ tự động: giảm đau, giảm thiểu
mệt mỏi, thoải mái và giãn cơ.
Nec
Bac k&sh
k&w ould
aist er/

Điều chỉnh vị
trí con lăn vai

Vị trí vai cao
Vị trí vai thích hợp

Chương trình massage bao gồm 2 chế độ tự động: Vai và Lưng&Eo
Massage tùy chọn thân trên

·Massage tùy chọn thân trên

Vị trí vai thấp

Chức năng

Nút

Điều chỉnh bóng Massage
Shiatsu : Tốc độ và độ rộng
Quỳ và vỗ: Tốc độ

4) Lựa chọn chức năng massage
·Massage chức năng bộ nhớ nhấn nút này, ghế sẽ chuyển sang chế độ massage
trước chế độ “DI”. (Tổng cộng 3 chế độ ghi nhớ: M1, M2, M3), nếu không “DI” sẽ
biểu thị cho chế độ chưa được lưu trước đó.
Chức năng
Chương trình
massage được
ghi nhớ

Nút

Mô tả
ry

mo

Me

Chương trình massage được ghi nhớ bao
gồm 3 chế độ

Kỹ thuật

đấm bóp: Tốc độ
Đánh: Tốc độ và độ rộng

Hiển thị
Memory

Tốc độ
Độ rộng

39

Vỗ: Tốc độ và độ rộng

Speed

Width

Ba Mức Tốc Độ Có Thể Điều Chỉnh
Ba Mức Độ Rộng Có Thể Điều Chỉnh
40

Hiển thị

Cách sử dụng
Chức năng

Cách sử dụng
Đặc tính

Nút

Back Stretch

Kéo giãn
lưng

Hiển thị

Massage vị trí cố định (fixed spot)

H0

Massage tới lui một vùng nhỏ (partial area)

H1

Massage tới lui toàn bộ

H2

Massage tới lui lưng trên

H3

Massage tới lui lưng dưới
Điều chỉnh điểm massage (trong các chế
độ điểm cố định, một vùng, bạn có thể điều
chỉnh vị trí massage)

H4
Tay massage di chuyển lên
Tay massage di chuyển xuống

3.Tắt nguồn, ngừng massage
1) Nhấn nút nguồn trong quá trình massage, ngay lập tức tất cả các chức năng
massage sẽ tự động dừng lại, tựa lưng và tựa chân sẽ tự động trở lại vị trí ban
đầu, trong lúc đó bạn có thể cài đặt chức năng bộ nhớ. Sau thời gian hoạt động
định mức, tất cả các chức năng massage sẽ được hoàn tất, trong lúc đó bạn có
thể cài đặt chức năng bộ nhớ, nhưng tựa lưng và tựa chân sẽ không trở lại vị trí
ban đầu.
2) Chức năng lưu trữ bộ nhớ: Sau thời gian hoạt động định mức hoặc sau khi tắt,
thiết bị điều khiển cầm tay hiển thị “Memory” và sáng lên, nhắc người sử dụng
xem có cần lưu trữ chế độ massage trước khi tắt hay không. (màn hình sẽ hiển
thị 1,2,3 nếu bạn muốn lưu trữ chế độ massage, chỉ cần ở lại trạng thái này 2
giây cho đến khi tay điều khiển báo “Di”.)
3) Tắt nguồn toàn bộ máy. Hình ảnh (Tắt nguồn)

·Chế độ Massage Áp suất Khí
Chức năng

Nút

Chế độ áp
suất khí

Air
pressure

Cường độ

Air
Intensity

Đặc tính

Hiển thị

Ba chế độ áp suất khí (toàn thân, tay và chân)
cho phần thân dưới

CONTROLLER JACK

Đặc tính

Nút

Làm nóng

Làm nóng bằng hồng ngoại xa, có cảm giác ấm
khi nó bắt đầu hoạt động sau đó 3 phút

at

in

g

Con lăn

Con lăn đơn: nút con lăn đơn, với 3 mức tốc độ
có sẵn
He

FUSE: T5AL 250V

POWER INPUT

Sơ đồ vị trí công tắc nguồn

Rút phích cắm dây nguồn

Với ba cấp độ có thể điều chỉnh

·Chức năng tùy chỉnh khác
Chức năng

ON/OFF

Hiển thị

4. Cài đặt Tựa để chân
·Lỗ cài kệ sắt (hình 1)
·Đặt khe cắm riêng biệt ở hai bên vào hai thành của móc cài tựa để chân (phía ngoài).
(hình 2)

·Chức năng tùy chỉnh khác
Chức năng
Nâng hạ
bắp chân

Nâng hạ
tựa lưng

Chế độ nằm
tự động

Nút

Đặc tính
Nút nâng tựa bắp chân, nhấn giữ nút này, tựa bắp chân từ từ
nâng lên, dừng lại khi thả ra.

1

2

Nút hạ tựa bắp chân, nhấn giữ nút này, tựa bắp chân từ từ
hạ xuống, dừng lại khi thả ra.
Nút nâng tựa lưng, nhấn giữ nút này, tựa lưng từ từ nâng lên,
dừng lại khi thả ra.
Nút hạ tựa lưng, nhấn giữ nút này, tựa bắp chân từ từ hạ
xuống, dừng lại khi thả ra.
Với ba chế độ chức năng tuần hoàn, khi nhấn nút này,
chuyển sang chế độ nằm tự động
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Cách sử dụng

Cách sử dụng

·Đặt vòng đệm vào giắc cài. (hình 3) .
·Móc cài của tựa để chân, và giá đỡ cần được xếp thẳng hàng. Cài móc nối vào
vòng đệm (ở cả 2 mặt). Móc nối thẳng hàng với phần vít sẽ dễ lắp đặt hơn. (hình 4)

6. Bảo vệ Sàn
·Đặt ghế massage nặng trên sàn gỗ có thể làm hỏng sàn nhà, vì vậy hãy đặt một
tấm thảm hoặc vật thể khác để tránh hư hỏng này.

3

4

·Sử dụng chìa Allen khóa 2 đầu ốc vít 6 cạnh. (hình 5)
Chú ý: Không được di chuyển ghế bằng bánh xe trên sàn gỗ, mặt đất thô hoặc ở
nơi chật hẹp. Cần có hai người để nhấc ghế lên. Trong lúc nâng ghế, lấy tấm lót kín
đỡ bắp chân và các rãnh phủ tựa lưng làm điểm chịu lực. (Xin vui lòng không trực
tiếp nâng tựa tay)

7.Phương thức di chuyển
Đảm bảo rằng tất cả các dây điện đều cách mặt đất, nghiêng phần tựa lưng một
mức độ nhất định (với trung tâm trọng lực về phía các bánh xe). Đẩy ghế về phía
trước hoặc phía sau bằng tay và cuối cùng từ từ đưa ghế đến vị trí bình thường
một cách nhẹ nhàng.

5

5. Tháo dỡ và hướng dẫn sử dụng đệm đầu và tấm tựa lưng
·Gối đầu có thể gấp lại. Người dùng có thể chọn số lượng lớp layer cho phù hợp
với cường độ massage lưng.
·Tách gối đầu và di chuyển xuống lưng để giảm cường độ massage lưng.
·Đệm tựa lưng và tựa lưng được nối với nhau bằng dây kéo (1). Đệm đầu và tấm
tựa lưng được nối với nhau bằng ren dán (2).
Khóa kéo

（1）
43

Khóa dán

（2）

Lưu ý: Trong quá trình di chuyển, bạn phải tắt nguồn trước và sau đó rút dây
nguồn và dây thiết bị điều khiển
44

Quy chuẩn sản phẩm
Model: FJ-4000
Tên: Ghế Massage
Điện áp định mức: 110-120V 60 Hz
220-240V 50Hz/60Hz
Điện đầu vào định mức: 150W
Cấu trúc an toàn: Loại 1

Giới thiệu vật liệu: PVC, PA, các bộ phận thép và các bộ phận điện và điện tử.
VẬT

LIỆU

PU
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VẢI

