
Đai chống gù lưng
XIXA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Màn hình hiển thị

Đặc trưng Sản phẩm

Cách để sạc pin

Phụ kiện trong hộp

Các biện pháp phòng ngừa

Thông số sản phẩm

Vui lòng đọc kĩ trước khi sử dụng

Độ đếm chính xác

Cách sử dụng
Cách cài đặt góc

1  Hiển thị Góc
Chế độ bình thường - hiển thị góc hiện tại
Chế độ cài đặt - hiển thị góc nhắc nhở tùy chỉnh

Trong lần đầu tiên sử dụng, bạn có thể cài đặt góc lưng tùy theo nhu cầu
của bạn (mặc định của nhà sản xuất là 25 độ). Phương pháp cài đặt như sau:
1. Ở trạng thái tắt máy, nhấn và giữ nút cài đặt góc       trong 1 giây để vào cài đặt 
góc màn hình như trong hình  1
2. Nhấn nhanh nút cài đặt góc       để tăng góc, nhấn nhanh nút chuyển        để giảm
góc.
3. Sau khi đặt góc, nếu không thao tác nào thêm thì trong 3 giây, cài đặt góc sẽ 3. Sau khi đặt góc, nếu không thao tác nào thêm thì trong 3 giây, cài đặt góc sẽ 
tự động thoát ra.

1. Thiết kế với hai nút bấm, hỗ trợ bấm nhanh và giữ lâu.
2. Sử dụng cảm biến vị trí ba trục, và công nghệ thông minh  AI, giúp nhận dạng 
chính xác người đeo đúng hoặc sai tư thế.
3. Khi phát hiện người mặc đang sai tư thế, thì đai sẽ rung lên để nhắc nhở.
4. Tự do đặt góc nhắc nhở rung. Người dùng có thể đặt góc (phạm vi 5-50 độ) tùy 
theo tuổi và thể trạng.
5. Số lượng những lần tư thế xấu sẽ được ghi lại. Chip điều khiển chính của Flash có 5. Số lượng những lần tư thế xấu sẽ được ghi lại. Chip điều khiển chính của Flash có 
bộ ghi nhớ và dữ liệu sẽ không bị mất khi hết pin hoặc đã tắt.

① Nút cài đặt góc
② Nút chuyển đổi
③ Màn hình hiển thị
④ Cổng sạc
⑤ Khóa điều chỉnh
⑥ Dây đeo đàn hồi

Kết nối cáp sạc với cổng sạc của sản phẩm để sạc.
Trong khi sạc, biểu tượng sạc       sẽ nhấp nháy. Sạc đầy, biểu tượng       này 
sẽ luôn sáng.
Lưu ý rằng nó không thể được bật trong khi sạc.

Bộ chỉnh tư thế được làm bằng vật liệu an toàn và đã vượt qua các thử nghiệm dị 
ứng da nghiêm ngặt, để bạn có thể tự tin mặc nó. Do sự khác biệt của từng cá 
nhân, nếu bạn cảm thấy không khỏe khi mặc nó, xin vui lòng ngừng đeo nó và 
tham khảo ý kiến của   bác sĩ.
Đai đeo chống gù lưng Xixa không thấm nước được nên bạn cần tránh tiếp xúc 
thiết bị này với chất lỏng.
Không sử dụng hóa chất, chất tẩy rửa hoặc chất tẩy để  làm sạch.

1 * Bộ chỉnh tư thế thông minh   1 * Cáp sạc USB    1 * Hướng dẫn sử dụng

Người sử dụng có thể ghi lại số lần bạn bị gù lưng hoặc tư thế xấu (tối đa -um 999 
lần). Nếu bạn muốn xóa giá trị bản ghi, thì có thể làm theo bước hướng dẫn sau:
1. Ở trạng thái bật nguồn, nhấn và giữ nút cài đặt góc       trong 1 giây, giá trị đếm sẽ
trở về 0, và màn hình sẽ hiển thị như trong Hình 1

Tên sản phẩm: Bộ điều chỉnh tư thế thông minh
Chất liệu:  ABS + PC + Nylon
Mẫu: M15
Kích thước: 110 * 80 * 15mm
Trọng lượng: 80g
Điện áp đầu vào: 5V 1A
Thời gian sạc:  Khoảng 1,5 giờThời gian sạc:  Khoảng 1,5 giờ
Giao diện sạc: MICRO-USB

Nhấn và giữ nút nguồn        trong 1 giây để bật hoặc tắt.

2  Hiển thị giá trị tư thế sai
3  Hiển thị dung lượng pin
4  Hiển thị chế độ nhắc nhở

Biểu tượng SET sẽ chỉ được hiển thị 
khi đã thiết lập góc nhắc nhở.

Sau 30 giây khởi động, nếu không có bất kì thao tác hoạt động nào, thì độ 
sáng màn hình sẽ tự động giảm và vẫn còn sáng mờ để tiết kiệm pin.
Bộ đai chống gù lưng được trang bị chức năng tắt máy tự động, sẽ tự động 
tắt sau 8 giờ khởi động.

chiều dài của đai chống gù lưng 
có thể được điều chỉnh theo độ 
tuổi và hình thể của người dùng

 Vui lòng sử dụng cáp sạc đặc biệt đi kèm với gói để 
sạc. Đồng thời,lau khô cổng sạc trước khi sạc.
Vui lòng sử dụng bộ sạc không nhỏ hơn 5V 1A hoặc 
USB. Nếu sử dụng không đúng thông số sạc của bộ 
sạc thì có thể gây ra các vấn đề như sạc chậm và 


