
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Máy massage xung điện trị liệu
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Liệu pháp trị liệu bằng xung điện tại nhà đơn 
giản hơn

Nhỏ gọn 
Dễ sử dụng
• 4 nút
• 2 bước
• Chọn chế độ
• Chọn cường độ
Đủ năng suất trị liệu cho nhiều cơn đau 
• 5 chế độ
• 10 cường độ khác nhau
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Tắt máy. Lắp pin
Đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn và 
sử dụng đúng máy xung điện trị liệu này

BƯỚC 1
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Cắm dây vào phần bên dưới của máy và mỗi đầu dây còn 
lại được gắn với một miếng dán. 

BƯỚC 2
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BƯỚC 3

Kiểm soát và đánh giá mức đau trước và sau trị liệu (1à mức 
đau nhẹ đến 10 mức đau nhất). Đặt 2 miếng dán cách chỗ 
đau ít nhất 2,5cm. Không xếp chồng lên nhau. Để miếng 
dán trên vùng da sạch, khô và không bị thương tổn.
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BƯỚC 4

Ấn nút nguồn
Ấn p(lên) hoặc q(xuống) để chọn 1 trong 5 chế độ
Không kết hợp được các chế độ với nhau.
Ấn nút Set Start (Cài đặt / Khởi động) để chọn chế độ. 
Máy sẽ bắt đầu liệu trình tại mức cường độ 1.

1
2

2

3

3

1
Chế độ

Ấn nút nguồn

Ấn nút 
Cài đặt/Khởi động
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BƯỚC 5

Ấn nút p(lên) để tăng cường độ. Thiết lập cường độ cho 
cơn đau của bạn. Có đến 10 cường độ khác nhau

Cường độ

Cường độ
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Đèn chế độ được chọn sẽ sáng, đèn cường độ massage 
sáng, đèn pin yếu sáng, đèn miếng dán nhấp nháy nếu 
(các) miếng dán rơi ra.

ĐÈN DỄ ĐỌC
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Bạn thấy thế nào?
Thiết kế 3 chế độ để giảm đau tại các vùng cụ thể. Thiết kế 
2 chế độ massage để thư giãn cơ bắp. Bạn có thể chỉ sử 
dụng 1 chế độ tại một thời điểm. Cài đặt trước các chế độ 
khác nhau cho cảm giác massage khác nhau như vỗ nhẹ, 
râm ran hoặc thậm chí là co bóp cơ nhẹ.  

Tùy chỉnh chế độ trị liệu
1. Chọn chế độ
2. Chọn cường độ:
Luôn khởi động với cường độ thấp và tăng dần. Nếu không 
có cảm giác thoải mái, giảm cường độ và/hoặc thay đổi chế 
độ. Nếu cảm giác này yếu đi hoặc biến mất, tăng cường độ. 
Nếu dùng chung máy massage xung điện này, mỗi người sẽ sử 
dụng riêng các miếng dán để phòng tránh lây chéo.
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Kiểm soát cơn đau của bạn ít nhất là 15 phút

Bắt đầu với một lần massage kéo dài 15 phút.
Luôn tắt máy khi miếng dán vẫn còn dính.
Dừng trị liệu nếu cơn đau giảm hoặc không còn đau. Ấn 
nút Nguồn để tiếp tục trị liệu thêm 15 phút.

1 lần điều trị

Thời gian trị liệu tối đa cho 1 
lần trong 1 vùng đau

Số lần điều trị tối đa trong 
một ngày cho một vùng đau

Tự động tắt sau 15 phút 
trị liệu

30 phút cho 2 lần trị liệu

3 lần trong 1 ngày
(30 phút x 3 lần)
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Miếng dán dễ vệ sinh và sử 
dụng được nhiều lần

Cách bảo quản 
miếng dán 

Thử nghiệm chứng minh rằng 
mỗi miếng dán sử dụng được 
đến 150 lần. Dùng nước xả dưới 
vòi để rửa sau 15 lần dùng. Để 
khô ngoài không khí trước khi 
bảo quản.

Để bảo quản miếng 
dán, đặt mặt dính của 
miếng dán vào mỗi mặt 
của phần giữ miếng 
dán màu trắng. Bọc dây 
xung quanh.

Đặt miếng dán xuống
Phần giữ miếng dán
Đặt mặt dính của dán lên
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Hướng dẫn đặt miếng dán
(để trị liệu tối ưu)

Đặt các miếng dán trên mỗi phía bị đau.
Phải sử dụng HAI MIẾNG DÁN.
Đặt các miếng dán cách chỗ đau ít nhất 2,5cm.
Không xếp chồng các miếng dán.
Không xịt, bôi thuốc hoặc kem lên da hoặc miếng dán. 
Không dùng chung miếng dán
Không di chuyển miếng dán sang vị trí khác khi máy 
vẫn bật
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Tùy chỉnh với 5 chế độ
Mỗi chế độ có thể sử dụng cho bất kỳ chỗ đau nào 

Sử dụng bất kỳ chế độ nào làm bạn dễ chịu

Tay/Vai Phần lưng dưới

Xoa bóp Ổn định Chân/Bàn chân
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KHÔNG sử dụng với một thiết bị y tế được cấy ghép hoặc 
gán vào, hoặc trên trẻ em, người mang thai, người không 
có khả năng biểu lộ cảm xúc hoặc người không thể tự vận 
hành được máy này.

TAY
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KHÔNG sử dụng trên đầu, mặt, miệng,  cổ, cổ họng, vết 
thương hở, vùng da phát ban, nổi mụn, vùng thương tổn 
bị ung thư hoặc vùng da không có cảm giác bình thường. 

VAI
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KHÔNG đặt các miếng dán trên vùng ngực hoặc gần tim.  

VAI
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KHỚP XƯƠNG
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PHẦN LƯNG DƯỚI
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PHẦN LƯNG DƯỚI

Đặt các miếng dán trên cơ lưng, chứ không phải cột sống 
để đảm bảo trị liệu tối ưu.
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PHẦN LƯNG DƯỚI

CHÂN (HÔNG/BẮP ĐÙI)

Đặt các miếng dán cách nhau ít nhất 2,5cm. 
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CHÂN (BẮP CHÂN)

KHÔNG đặt các miếng dán trên các bắp chân của cả hai 
bên cùng một lúc.
Lông chân có thể làm giảm khả năng dính của miếng dán. 
Nên cạo lông chân trước khi đặt miếng dán.
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CHÂN (MẮT CÁ CHÂN)

KHÔNG đặt các miếng dán dưới lòng bàn chân của cả hai 
bên cùng một lúc.
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Omron chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe 
như: Máy đo huyết áp, Máy đo đường huyết, Máy xông mũi 
họng, Nhiệt kế điện tử, Máy massage, Cân sức khỏe, Máy đo 
lượng mỡ cơ thể,… sử dụng chuyên dụng trong bệnh viện, 
cũng như trong gia đình. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết 
thêm chi tiết.  


