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Cảm ơn bạn đã chọn MÁY MASSAGE CHÂM CỨU BẤM HUYỆT BẰNG
XUNG ĐIỆN NEVATO NVE1310. Trước khi dùng, vui lòng đọc kỹ
hướng dẫn sử dụng, đặc biệt là phần thận trọng, để bạn có thể vận
hành nó một cách chính xác và hiệu quả.
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PHỤ KIỆN CÁC BỘ PHẬN

A

B

C

F

G

D

Khi mở thùng, bạn vui lòng kiểm tra các thành phần sau được Nevato
cung cấp. Nếu thiếu bất cứ phụ kiện nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi
qua hotline: 0932.568.939 hoặc truy cập www.nevato.com.vn để được hỗ
trợ nhanh nhất.

Pin AAA x 2

1 máy mới 100%

Miếng dán điện
cực x 2

Dây nối miếng dán
điện cực x 2 

Bộ đổi nguồn AC / DC
Điều khiển từ xa

Sách hướng
dẫn sử dụng

E

Bộ phận của máy Bộ phận massage
chân bằng điện cực

Bảng điều khiển /
màn hình

Bật / tắt nguồn

Ổ cắm miếng dán điện cực Ổ cắm sạc AC / DC

Điều khiển từ xa
Cường độ điện cực massage dưới

bàn chân - / +
Cường độ điện cực massage

miếng dán - / +

Nhiệt độ sưởi ấm dưới
lòng bàn chân - / +

Lựa chọn các chế độ - / +

MÁY MASSAGE CHÂM CỨU
BẤM HUYỆT BẰNG XUNG ĐIỆN

NEVATO NVE1310
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GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

VAI TRÒ:
• Máy giúp lưu thông máu tốt hơn nếu cơ bắp chân của bạn bị sưng tấy.
• Máy giúp người lớn tuổi cải thiện các chức năng về cơ bắp.
• Để giảm tạm thời các cơn đau liên quan đến các cơ bị đau và nhức ở
vai, thắt lưng, lưng, trên cánh tay và dưới chân do căng thẳng khi tập thể
dục hoặc sinh hoạt thường ngày
CÔNG DỤNG:
• Cải thiện lưu thông khí huyết
• Kích thích cơ bàn chân và bắp chân
• Giảm sưng đau, mỏi chân hiệu quả
• Kích thích phục hồi dây thần kinh bị liệt
• Giảm trừ đau nhứt và mệt mỏi toàn thân bằng miếng dán điện cực
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH:
• Sử dụng vật liệu ABS cao cấp
• 50 loại cường độ sóng điện từ với sự điều chỉnh liên tục, sẽ đáp ứng kết
quả cần thiết của bạn theo trình tự thích hợp
• Thời gian mặc định 25 phút
• Có 25 loại chế độ massage , mỗi chế độ massage có cơ chế hoạt động
khác nhau sẽ cải thiện các triệu chứng khác nhau.
• 3 loại chế độ sưởi (40 ~ 45 ~ 50 ° C) với đèn hồng ngoại
• Tất cả các chức năng có thể được vận hành bằng bộ điều khiển từ xa
rất dễ dàng sử dụng.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
• Thêm chức năng sưởi ấm để thúc đẩy quá trình lưu thông máu tốt hơn.
• Công nghệ EMS & TENS tiên tiến để giảm đau cơ.
• Sử dụng điều khiển từ xa để thao tác dễ dàng và tiện lợi.
• Màn hình LCD lớn giúp các thông số hiển thị rõ ràng hơn.

Các chế độ phù hợp với từng loại bệnh theo khuyến nghị của Nevato

Chế độ
1. Châm cứu đẩy
2. Châm cứu
3. Châm cứu nhào
4. Chích rút châm cứu
5. Cạo gió
6. Nắn bóp
7. Xoa bóp
8. Đẩy massage
9. Nắn bóp kết hợp đẩy
10. Châm cứu nắn bóp
11. Búa châm cứu
12. Nhào nặn
13. Vỗ mạnh
14. Dụng cụ cạo gió
15. Giác hơi
16. Hình dạng cơ thể
17. Búa gôm gai
18. Massage kết hợp
19. Đẩy
20. Đấm bóp thư giãn
21. Nắn bóp
22. Co cơ
23. Xoa bóp trị liệu bằng châm cứu
24. Châm cứu bằng ngón tay
25. Xoa bóp

Công dụng
Cao huyết áp
Chứng đau đầu
Rối loạn kinh nguyệt
Thoái hóa đốt sống cổ
Viêm khớp/ bệnh thấp khớp
Tuần hoàn máu
Đau thắt lưng
Mỏi chân
Giãn cơ
Kích hoạt cơ
Đau cổ
Đột quỵ
Táo bón
Hội chứng mệt mỏi mãn tính
Đau thần kinh tọa
Hệ thống miễn dịch
Chứng đau lưng
Đau tức ngực
Đau bụng
Giảm cân
Mất ngủ
Đau cột sống
Suy nhược thần kinh
Loãng xương
Căng thẳng

Loại
TENS
TENS
TENS
TENS
TENS
EMS
EMS
EMS

TENS
TENS
TENS
EMS

TENS
TENS
EMS
EMS
EMS

TENS
EMS
EMS
EMS

TENS
TENS
TENS
EMS



           ĐỐI TƯỢNG KHÔNG NÊN SỬ DỤNG MÁY:

Không sử dụng trong trường hợp: (chống chỉ định)

• Bạn có thai.
• Bạn có máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim cấy ghép hoặc thiết bị điện
tử cấy ghép khác, nếu có, điều này có thể gây điện giật, bỏng, nhiễu điện
hoặc tử vong.
• Bạn đang được điều trị hoặc có các triệu chứng của Huyết khối tĩnh
mạch sâu hiện có (‘DVT’)
Thời gian dài không hoạt động có thể khiến bạn có nhiều nguy cơ phát
triển Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT). DVT là một cục máu đông và
thường xảy ra trong tĩnh mạch chân sâu. Nếu một phần của DVT bị đứt
ra, nó có thể dẫn đến các biến chứng có thể đe dọa tính mạng như
thuyên tắc phổi.
Nếu bạn không hoạt động trong thời gian dài và nghi ngờ bạn có thể bị
DVT, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Để ngăn cục máu đông
tan ra, không sử dụng máy.
Trong một số trường hợp DVT có thể không có triệu chứng. Tuy nhiên,
điều quan trọng là phải nhận thức được các triệu chứng có thể bao gồm:
• Đau, sưng và đau ở một trong các chân của bạn (thường là bắp chân)
• Đau nặng ở vùng bị ảnh hưởng
• Vùng da ấm ở khu vực có cục máu đông
• Đỏ da, đặc biệt là ở mu chân, dưới đầu gối

Tham khảo ý kiến bác sĩ càng sớm càng tốt nếu bạn có bất kỳ dấu
hiệu nào của các triệu chứng trên.
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LƯU Ý LƯU Ý

           ĐỐI TƯỢNG NÊN TƯ VẤN VỚI BÁC SĨ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Cảnh báo
• Bạn nghi ngờ hoặc được chẩn đoán mắc bệnh mãn tính hoặc ung thư.
• Bạn nghi ngờ hoặc được chẩn đoán sốt.
• Bạn nghi ngờ hoặc được chẩn đoán mắc bệnh tim.
• Bạn nghi ngờ hoặc được chẩn đoán mắc chứng động kinh.
• Bạn có vết thương chậm lành.
• Bạn bị mất cảm giác ở bàn tay hoặc bàn chân.
• Bạn đã được điều trị y tế hoặc vật lý để giảm đau.
• Bạn đang được bác sĩ chăm sóc.
• Bạn đang bị chuột rút đau chân khi đi bộ.
• Bạn không chắc chắn về tính phù hợp của máy đối với bạn.
• Bạn không chắc chắn về nguyên nhân gây ra các triệu chứng của mình.
• Nếu bạn cấy ghép kim loại, bạn có thể cảm thấy đau hoặc khó chịu ở
gần bộ phận cấy ghép khi áp dụng kích thích điện, nếu điều này xảy ra,
hãy ngừng sử dụng và xin lời khuyên từ bác sĩ của bạn.
• Kích thích điện có thể có cảm giác mãnh liệt hơn khi gần cấy ghép kim
loại. Nó là an toàn để tiếp tục sử dụng miễn là không có cảm giác đau
đớn. Bạn có thể cần điều chỉnh cường độ đến mức thoải mái.
• Không sử dụng miếng dán điện cực trên đầu, mặt, vùng trước cổ hoặc
ngực của bạn.
• Có khả năng xảy ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, và trong một số
trường hợp hiếm hoi có thể tử vong do sử dụng miếng dán điện cực trên
đầu, mặt, vùng trước cổ hoặc ngực của bạn.
• Chỉ sử dụng miếng dán điện cực trên các bộ phận của cơ thể theo
chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
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LƯU Ý LƯU Ý

           KHI NÀO KHÔNG NÊN SỬ DỤNG MÁY

• Vui lòng không sử dụng thiết bị này cùng với thiết bị trị liệu khác hoặc
thiết bị điện y tế và các thiết bị tương tự.
• Vui lòng không sử dụng thiết bị ngay sau bữa ăn, đợi ít nhất 1 giờ.
• Vui lòng không sử dụng thiết bị khi bạn đang ở trong nhà tắm.
• Vui lòng không sử dụng thiết bị khi bạn đang ngủ hoặc chuẩn bị ngủ.
• Vui lòng không sử dụng thiết bị khi bạn đang lái xe, vận hành máy móc
hoặc trong bất kỳ hoạt động nào mà kích thích điện có thể khiến bạn có
nguy cơ bị thương.
• Vui lòng không sử dụng thiết bị ở những nơi ẩm ướt hoặc quá nhiều
bụi, vì điều này có thể dẫn đến hỏng hóc.

           THẬN TRỌNG

Hãy cẩn thận khi áp dụng kích thích:
• Trên những vùng da không có cảm giác bình thường - hãy cẩn thận
đừng kích thích vùng da đó quá mức. Kiểm tra các dấu hiệu kích ứng da
(mẩn đỏ), bầm tím hoặc đau. Nếu nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ
của bạn.
• Chướng bụng khi hành kinh.
• Sau các thủ tục phẫu thuật gần đây (trong vòng 6 tháng qua) vì kích
thích có thể làm gián đoạn quá trình chữa bệnh của bạn.
• Nếu bạn có khả năng bị chảy máu bên trong, chẳng hạn như sau chấn
thương hoặc gãy xương - sử dụng cường độ thấp hoặc thời gian ngắn
hơn để tránh kích thích quá mức.
• Sau một thời gian dài bất động hoặc không hoạt động - sử dụng cường
độ thấp và thời gian ngắn hơn để tránh kích thích quá mức hoặc mỏi cơ.

• Máy có thể làm giảm cảm giác đau mà thường hoạt động như một
cảnh báo về một vấn đề tiềm ẩn.
• Nếu cơn đau của bạn không cải thiện và trở nên tồi tệ hơn hoặc tiếp tục
trong hơn 5 ngày, hãy ngừng sử dụng thiết bị và nói chuyện với bác sĩ
của bạn.
• Tác động lâu dài của kích thích điện mãn tính chưa được biết.
• Sản phẩm này không dành cho những người bị suy giảm khả năng thể
chất, giác quan hoặc tinh thần, trừ khi họ được giám sát bởi người chịu
trách nhiệm về sự an toàn của họ.

             CHÚ Ý

• Không đứng trên máy. Chỉ sử dụng khi ngồi xuống.
• Chỉ sử dụng thiết bị cho mục đích đã định.
• Không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ quá cao.
• Không làm đổ chất lỏng lên thiết bị hoặc các phụ kiện của nó.
• Không làm quá tải ổ cắm điện.
• Để thiết bị này xa tầm tay trẻ em.
• Máy có thể được sử dụng bởi nhiều người, hãy đảm bảo thiết bị được
làm sạch sau mỗi lần sử dụng.
• Chỉ sử dụng máy với miếng dán điện cực, dây và phụ kiện được cung
cấp hoặc mua từ nhà sản xuất.
• Kiểm tra miếng dán điện cực, dây và cáp định kỳ để phát hiện hư hỏng.
• Không mở máy hoặc tự sửa chữa. Điều này sẽ làm mất hiệu lực bảo
hành của bạn và có thể gây hại nghiêm trọng.
• Trong trường hợp không chắc máy của bạn bị trục trặc, hãy ngắt kết
nối nó khỏi nguồn điện và liên hệ với đại lý được ủy quyền của bạn.
• Máy đã vượt qua các bài kiểm tra bắt buộc đối với EMI, nó vẫn có thể bị
ảnh hưởng bởi lượng khí thải quá mức hoặc có thể gây nhiễu cho các
thiết bị nhạy cảm hơn.



• Đảm bảo thiết bị đã được tắt sau khi sử dụng.
• Rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện ngay sau khi sử dụng và
trước khi vệ sinh.
• Bảo quản thiết bị ở nơi sạch sẽ và khô ráo.

             PHẢN ỨNG NGƯỢC

• Kích ứng da và bỏng bên dưới điện cực đã được báo cáo khi sử dụng
máy kích thích cơ được hỗ trợ.
• Nếu bạn gặp các phản ứng bất lợi, hãy ngừng sử dụng máy và nói
chuyện với bác sĩ của bạn.
• Sản phẩm phải được sử dụng đúng cách, như được giải thích trong
sách hướng dẫn này, để tránh bất kỳ tai nạn nào.

LƯU Ý HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Không sử dụng hơn 6 chế độ mặc định trong 30 phút (hoặc tương
đương 180 phút) mỗi ngày. Điều này có thể dẫn đến mỏi cơ.
Khuyến nghị sử dụng máy massage châm cứu bấm huyệt bằng
xung điện Nevato NVE1310 trong 20-30 phút mỗi ngày

THỜI GIAN SỬ DỤNG

BƯỚC 1: THIẾT LẬP LẦN ĐẦU TIÊN
A. Tháo tất cả các bộ phận khỏi thùng carton:
• Bộ đổi nguồn AC/DC
• Máy
• Miếng dán điện cực
• Dây nối miếng dán điện cực
• Điều khiển từ xa
• Pin AAA x 2
Xem phụ kiện trang 3 để giúp xác định các bộ phận

Gợi ý: Bộ đổi nguồn AC / DC được cung cấp trong một hộp nhỏ, có nhãn màu
trắng hộp nằm ở một bên khi bạn mở hộp
Lưu ý: Nếu thiếu phụ kiện, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline
0932.568.939 hoặc 0905.588.939
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

B. Định vị điều khiển từ xa.
C. Xác định vị trí nắp sau của điều khiển từ xa.
D. Kéo chốt để mở nắp.
E. Lắp pin.
Đảm bảo bạn lắp pin đúng cách
với đầu phẳng đầu âm (-) được đặt
vào phía lò xo trong mỗi khe.

F. Nhấn nắp vào mặt sau của điều khiển từ xa
để đóng nó lại.
Trước khi bạn sử dụng lần đầu tiên, hãy đọc
các lưu ý trên các trang 7-11. Nếu bạn chưa
chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến   bác sĩ của
bạn trước khi sử dụng sản phẩm.

BƯỚC 2: THIẾT LẬP MÁY ĐỂ SỬ DỤNG

A. Đặt Thiết bị trên một bề mặt phẳng.

B. Tìm bộ đổi nguồn AC / DC.

C. Cắm đầu nhỏ của dây nguồn vào ổ cắm sạc
AC / DC

D. Cắm bộ đổi nguồn vào ổ cắm điện

BƯỚC 3: SỬ DỤNG BỘ PHẬN MASSAGE CHÂN BẰNG ĐIỆN CỰC

A. Vào tư thế ngồi thoải mái.
Để có kết quả tốt nhất, hãy để đầu gối và mắt
cá chân vuông góc với cơ thể.

B. Đặt máy trên sàn, bề mặt bằng phẳng.

Không được đứng trên thiết bị.
Thiết bị được thiết kế để sử dụng khi đang ngồi.

C. Đặt cả hai chân trần lên bộ phận massage
chân bằng điện cực. Đảm bảo rằng bạn cởi bỏ
tất cả giày dép, bao gồm tất, vớ.
D. Hãy thoa cao xoa bóp vào lòng bàn chân
để tăng việc kích thích điện.

Mẹo: Thoa cao xoa bóp Nevato vào lòng bàn chân trước khi sử dụng có thể
giúp cải thiện việc kích thích điện.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

E. Nhấn nút "ON/OFF" trên máy hoặc điều
khiển từ xa để bật.
Sẽ nghe thấy một tiếng bíp và bảng điều
khiển cài đặt sáng lên.
Để tắt máy bất kỳ lúc nào trong quá trình
hoạt động, nhấn nút "ON/OFF" trên máy
hoặc điều khiển từ xa.

F. Nhấn nút "TIME" để cài đặt thời gian.
Thời gian mặc định là 25 phút. Có thể đặt
hẹn giờ lên đến 60 phút.

G. Nhấn nút "MODE (+/-)" để chọn các chế
độ mát xa khác nhau. 
Có thể đặt chế độ từ 1-25

Gợi ý: Vì lý do an toàn, cường độ sẽ trở về 0 trong khi thay đổi các chế độ.

H. Nhấn nút "SOLE (+/-)" để cài đặt cường
độ kích thích dưới bàn chân.

I. Nhấn nút "BODY (+/-)" để cài đặt cường
độ của miếng dán điện cực.

Có thể đặt cường độ từ 1-50.

J. Nhấn nút "HEATING (+/-)" để cài đặt chế
độ sưởi. Có thể đặt 25 chế độ khác nhau.
Có thể sử dụng các nút trên bảng điều
khiển hoặc điều khiển từ xa.
Nhấn nút HEATING (+) để tăng nhiệt độ.
Nhấn nút HEATING (-) để giảm nhiệt độ.
Có 3 chế độ sưởi (40 ~ 45 ~ 50 ° C)

K. Nhấn nút IR LED để mở đèn hồng ngoại. 

Nhắc nhở: Đèn hồng ngoại có tác dụng xuyên nhiệt tốt để cải thiện và thúc đẩy
lưu thông máu .
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nếu bạn cảm thấy đau hoặc khó chịu:
• Bỏ một hoặc cả hai bàn chân ra khỏi bộ phận massage chân bằng
điện cực để ngừng kích thích.
• Nhấn nút "SOLE (-)" để giảm cường độ của bộ phận massage chân
bằng điện cực 
• Nhấn nút "BODY (-)" để giảm cường độ của miếng dán điện cực.

L. Màn hình hiển thị thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược sau vài phút.

M. Khi hết thời gian, màn hình hiển thị thời gian đọc (00) và bạn sẽ
nghe thấy ba tiếng bíp.

N. Máy sẽ tự động tắt

BƯỚC 4: SỬ DỤNG MIẾNG DÁN ĐIỆN CỰC

Mỗi máy đi kèm với hai cặp có thể tái sử dụng (tối đa 20 - 30 lần)
Miếng dán điện cực có thể được sử dụng để cung cấp kích thích điện
đến đầu gối, vai, lưng hoặc cánh tay.

KHÔNG được sử dụng miếng dán điện cực trên đầu, mặt, vùng
trước cổ hoặc ngực.

Có khả năng xảy ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và
trong một số trường hợp đẫn đến tử vong:
• Khi sử dụng miếng dán điện cực trên đầu, mặt hoặc vùng
trước cổ có thể gây đóng đường thở, khó thở hoặc
ảnh hưởng xấu đến nhịp tim hoặc huyết áp.
• Việc đưa dòng điện vào lồng ngực có thể gây ra rối loạn
nhịp tim của bạn, có thể gây chết người.
• Chỉ sử dụng miếng dán điện cực trên các bộ phận của cơ
thể theo chỉ dẫn trong hướng dẫn này.

KHÔNG ĐƯỢC ĐẶT LÊN NHỮNG ĐIỂM SAU ĐÂY:
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

A. Chọn khu vực bạn muốn áp dụng kích thích điện. Nếu bạn muốn
điều trị hai khu vực cùng một lúc, áp dụng một cặp miếng đệm cơ thể
cho mỗi diện tích.

Các vị trí mẫu được hiển thị bên dưới:

B. Gắn các đầu của miếng dán điện cực vào
dây nối. Nếu đang sử dụng cả hai cặp của
miếng dán điện cực, hãy lặp lại bước này
cho các miếng dán điện cực còn lại.

Nhấn các đầu nối cho đến khi không còn
khoảng cách giữa 2 đầu dây.
Để lại khoảng trống có thể gây mất kết nối.

C. Cắm đầu kia của dây nối vào một trong
các ổ cắm miếng dán điện cực.
Nếu đang sử dụng cả hai cặp miếng dán
điện cực, lặp lại bước này cho các miếng
dán điện cực còn lại.

D. Chỉ sử dụng lần đầu: tháo lớp lót nhựa
từ miếng dán điện cực, bằng cách bóc nó
ra cẩn thận.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

E. Nhấn miếng dán điện cực lên các khu
vực bạn muốn áp dụng kích thích điện, như
được hiển thị trên trang 20, nhẹ nhàng
nhấn mặt dính với da.

F. Nhấn nút "ON/OFF" trên bảng điều khiển
hoặc điều khiển từ xa để bật máy.
Bạn sẽ nghe thấy một tiếng bíp và bảng điều
khiển cài đặt sáng lên.
Để tắt thiết bị bất kỳ lúc nào trong quá trình
hoạt động, chỉ cần nhấn nút "ON/OFF". 

G. Nhấn nút "TIME" để cài đặt thời gian sử
dụng. Bạn có thể sử dụng các nút trên bảng
điều khiển hoặc điều khiển từ xa.
Thời gian mặc định là 25 phút. Bạn có thể đặt
hẹn giờ lên đến 60 phút.

H. Nhấn nút "MODE (+/-)" để chọn các chế
độ mát xa khác nhau.
Bạn có thể đặt chế độ từ 1-25.

I. Nhấn nút "BODY (+/-)" để cài đặt cường
độ của miếng dán điện cực.
Cảm giác ngứa ran hoặc thay đổi trong khu
vực bạn đang cung cấp kích thích điện đến  
là bình thường.
Nếu bạn đang sử dụng cả hai cặp miếng
dán điện cực, nút "BODY (+/-)" sẽ điều
khiển cường độ cho cả hai cặp miếng dán
điện cực.

Nếu bạn cảm thấy đau hoặc khó chịu:
• Nhấn nút "BODY (-)" để giảm cường độ của miếng dán
điện cực.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

J. Khi nhấn "TIME" để cài đặt thời gian, màn
hình hiển thị sẽ bắt đầu đếm ngược trong
quá trình sử dụng.
K. Khi hết thời gian cài đặt, màn hình sẽ hiển
thị (00) và bạn sẽ nghe thấy ba tiếng bíp và
máy sẽ tự động tắt.

L. Nhẹ nhàng bóc miếng dán điện cực ra
khỏi da.
M. Đặt mặt dính của miếng dán điện cực
xuống lớp lót nhựa ban đầu.

O. Rút các dây nối ra khỏi máy

BƯỚC 5: SỬ DỤNG MIẾNG DÁN ĐIỆN CỰC VÀ BỘ PHẬN MASSAGE
CHÂN BẰNG ĐIỆN CỰC CÙNG LÚC

• Làm theo các bước để sử dụng miếng dán điện cực
• Sau đó làm theo các bước để sử dụng bộ phận massage chân bằng
điện cực
Không áp dụng miếng dán điện cực vào cẳng chân khi sử dụng bộ
phận massage chân bằng điện cực vì điều này có thể khiến các cơn co
thắt cơ trở nên khó chịu.

BƯỚC 6: VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

A. Nhấn nút "ON/OFF" và tắt máy.
B. Lau bộ phận massage chân điện cực bằng khăn ẩm mềm. Không làm
sạch bằng hóa chất.
C. Không nhúng máy vào nước hoặc đổ nước trực tiếp vào máy.
D. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và không có bụi.
E. Đặt miếng dán điện cực lên tấm phim. (Đừng vứt phim đi trong lần
đầu sử dụng)
F. Bảo quản miếng dán điện cực ở nơi khô ráo và thoáng khí.
G. Không cần phải tháo miếng dán điện cực khỏi dây nối để bảo quản.

Thay thế miếng dán điện cực
Miếng dán điện cực có thể tái sử dụng cho tối đa 20-30 lần. Nếu miếng
dán điện cực bắt đầu mất tính kết dính, hãy xoa một vài giọt nước vào bề
mặt. Có thể mua miếng dán điện cực thay thế qua hotline: 0932.568.939
hoặc website: www.nevato.com.vn
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CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

LÝ DOLỖI CÁCH KHẮC PHỤC

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Máy đang bật (đèn
chiếu sáng trên
Màn hình LED)
nhưng không cảm
thấy Kích thích điện
thông qua bàn chân.

Không đặt cả hai
bàn chân trần trên
miếng đệm chân

Đảm bảo rằng đôi chân
của bạn trần và mỗi chân 
 được đặt trên mỗi bộ
phận massage chân bằng
điện cực cùng một lúc.
Tiếp tục tăng cường độ lên
đến mức tối đa (của máy là
50) cho đến khi bạn cảm
thấy sự kích thích.

Bàn chân của bạn
có thể khô.

Dưỡng ẩm cho lòng bàn
chân của bạn để cải thiện
độ dẫn điện và kích thích.
Hãy thử một lần nữa với
mức cường độ cao hơn
cho đến khi cảm nhận
được sự kích thích

Bạn có thể mất
nước.

Uống nhiều nước trước khi
và sau khi sử dụng thiết bị.
Thiết bị sử dụng cơ thể
của bạn để tạo ra điện.
Nếu cơ thể của bạn ít
ngậm nước hơn (dưới
60%) thì kích thích có thể ít
hơn.

LÝ DOLỖI CÁCH KHẮC PHỤC

Máy đang bật (đèn
chiếu sáng trên
Màn hình LED)
nhưng không cảm
thấy Kích thích điện
thông qua bàn chân.

Mức cường độ có
thể ở mức cài đặt
quá thấp.

Đây là một thiết bị rất an
toàn.
Tiếp tục tăng mức cường
độ hướng tới 50 cho đến
khi bạn cảm thấy sự kích
thích. Bạn có thể thấy
rằng bạn phải tăng mức
cường độ như bạn làm
quen với liệu pháp.
Mục đích không phải là để
đạt được mức 50 nhưng
để tìm một mức cài đặt
thoải mái cho bạn.

Nếu, đã thử tất cả
giải pháp trên, bạn
vẫn không thể cảm
thấy kích thích:

Đánh giá thiết bị bằng
cách đặt một tay trên cả
bộ phận massage chân
cùng một lúc (Phần cuối
của gót chân là dễ dàng
nhất) và bắt đầu tăng mức
cường độ cho đến khi bạn
có thể cảm nhận được sự
kích thích. Nếu bạn có thể
cảm thấy sự kích thích qua
bàn tay của bạn thì thiết bị
vẫn hoạt động. Nếu đến
mức 50 bạn vẫn không
cảm thấy kích thích. Hãy
liên hệ ngay với cửa hàng.



Máy không được
thiết kế tính năng
rung

Điều chỉnh lại thời gian
thích hợp sau mỗi lần điều
trị để cho phép cơ bắp
được phục hồi.
Vào lần tiếp theo bạn nên
bắt đầu trên một cài đặt
thấp hơn (bạn có thể cảm
thấy nhẹ nhàng kích thích
điện và thoải mái), giảm
thời gian cho đến khi cơ
bắp đã thích nghi dần với
kích thích.
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LÝ DOLỖI CÁCH KHẮC PHỤC

Không có điện hoặc
đèn khi bật máy lên.

Bộ chuyển đổi AC
không bật hoặc ổ
cắm chưa có điện.
Bộ chuyển đổi
không được cắm
vào thiết bị đúng
cách.

Kiểm tra ổ cắm điện
nguồn được bật và
Bộ đổi nguồn AC đã được
cắm vào thiết bị một cách
chính xác. Nếu vẫn không
hoạt động liên hệ ngay
với cửa hàng.

Sử dụng máy với
cường độ quá cao
và cơ bắp đang
làm việc quá sức.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KÍ HIỆU

Máy không rung

Chân bị đau sau khi
điều trị.

Mở đèn hồng
ngoại và đợi trong
5-10 phút

Không nóng hoặc
khó cảm thấy cảm
giác ấm.

Nếu có bất kỳ sự cố nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline
0932.568.939 hoặc website: nevato.com.vn

Giải thích các số liệu, ký hiệu, cảnh báo và các chữ viết tắt trên thiết bị

1

(Biểu tượng cho "BATCH CODE". Biểu tượng này phải
bằng số lô sản xuất và bên cạnh biểu đồ, mã lô, số
lượng và số lô, v.v.) Ví dụ: ABC123

(Biểu tượng cho "NGÀY SẢN XUẤT". Biểu tượng này
phải là bên cạnh số)
Ngày sản xuất của trang thiết bị y tế (nhãn hiệu sử
dụng phía trước ngày sản xuất)

Biểu tượng cho các cảnh báo, chú ý...

Sau khi chứng nhận CE được thông qua, nhãn hiệu
CE, như đã theo dõi. Chiều cao thẳng đứng của nó
không được nhỏ hơn 5mm, rõ ràng, bền, đánh giá
sự phù hợp CE các thủ tục được thực hiện bởi cơ
quan được thông báo, cơ quan được thông báo số
đăng ký phải là bên của dấu CE (thường trong dưới
cùng bên phải). Đường kính của dấu CE không
được nhỏ hơn hình bán nguyệt 5MM của cả hai tạo
thành, XXXX ở góc dưới bên phải là nhận dạng cơ
quan được thông báo số, chẳng hạn như ITS-0413.
Tất cả các sản phẩm y tế được bán trong Thị trường
EU phải có "ICE"

Biểu tượng cho Nhà sản xuất (thẻ "nhà sản xuất"),
thẻ phải chứa tên công ty và địa chỉ của nhà sản xuất.
Các nhà sản xuất sản phẩm, CE đại diện cho tên và
địa chỉ của nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối.

2

3

4

5
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

6

(Biểu tượng cho "BATCH CODE". Biểu tượng này
phải bằng số lô biểu tượng cho "Đại diện được ủy
quyền ở Châu Âu" (Thẻ "Cơ quan đại diện được ủy
quyền của Liên minh Châu Âu"), thẻ phải bao gồm
tên và địa chỉ công ty của công ty được ủy quyền bởi
Liên minh Châu Âu. Sản xuất và bên cạnh biểu đồ,
mã lô, số lượng và số lô, v.v.) Ví dụ: ABC123

7

10

KÍ HIỆU

8

9

11

12

13

14

Các sản phẩm thải bỏ đúng nơi quy định.

Thiết bị BF

Hướng lên trên

Dễ vỡ

Tránh nước

Xếp chồng

Số seri của thiết bị

Được bảo vệ khỏi các vật lớn hơn 12 milimét và được
bảo vệ khỏi tia nước nhỏ hơn 15 độ so với phương
thẳng đứng.

Tên sản phẩm
Máy massage châm cứu bấm

huyệt bằng xung điện

NEVATOThương hiệu

NVE1310Mã hàng

2.4KgCân nặng

49.7x19.1x43.5cmKích thước

ABS / PSChất liệu

NEVATO

Bộ sạc

5Vdc 3000mA

NVA131001

100-240Vac 50/60HZĐiện áp đầu vào

Điện áp đầu ra

Mã hàng

Điều kiện bảo quảnĐiều kiện hoạt động

0-40 C
≤80% RH
860 hPa to 1060 hPa

10-40 C
30% RH ~ 75%RH
860 hPa to 1060 hPa

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng và rất
mong dịch vụ của chúng tôi tiếp tục mang đến sự thuận tiện
và hạnh phúc cho bạn và gia đình.

Thương hiệu


