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Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này cũng như để người
dùng khác có thể đọc và làm theo hướng dẫn.
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Kính gửi quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các phẩm chất
lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống ở các lĩnh
vực: nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa và không khí. Hãy đọc hướng dẫn sử
dụng này cần thận và thực hiện theo các thông tin có trong hướng dẫn.
Trân trọng,
Đội ngũ Beurer.
•
•
•
•

CẢNH BÁO
Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà/cho cá nhân, không sử dụng cho mục đích dịch vụ
Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh
nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách
an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
Không cho trẻ nghịch thiết bị.
Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi có người lớn giám sát.

Trọn bộ sản phẩm
– Gương trang điểm tích hợp sạc dự phòng
– 1 cáp sạc USB
– Hướng dẫn sử dụng
Giải thích ký hiệu
Cấp độ bảo vệ 3

Chỉ sử dụng trong nhà

1. Lưu ý quan trọng
ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT
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CẢNH BÁO
– Không để mặt gương tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp từ mặt trời để tránh nguy cơ gây cháy.
Thiết bị chỉ nên được sửa khi mang tới trung tâm bảo hành. Việc sửa chữa sai cách có thể gây nguy hiểm đáng kể
–
cho người dùng.
Thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ nếu không được sử dụng đúng cách hoặc bạn bỏ qua các thông tin có trong hướng
dẫn sử dụng. Do đó, luôn luôn thực hiện theo các thông tin sau đây:
– Luôn chú ý quan sát khi sử dụng thiết bị, đặc biệt là khi có trẻ nhỏ ở gần.
– Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị phủ bởi chăn hoặc gối.
– Không sử dụng thiết bị gần các khu vực có xăng hay các loại chất dễ cháy khác.
– Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô (không sử dụng trong bồn tắm hay phòng xông hơi).
Không cố lấy thiết bị khi thiết bị bị rơi xuống nước.
QUAN TRỌNG
– Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có bất cứ dấu hiệu hỏng hóc nào.
Nếu có, không sử dụng thiết bị nữa. Hãy liên hệ với đại lý bán hàng hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư
vấn.
– Không mở vỏ ngoài thiết bị.
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– Giữ thiết bị xa các vật có bề mặt sắc nhọn.
– Có thể vệ sinh thiết bị bằng vải ẩm
Lưu ý khi xử lý pin
– Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy rửa vùng bị ảnh hưởng với nước và sau
đó tới các trung tâm y tế để tiếp tục xử lý.
–
–
–
–

Bảo vệ pin để pin không bị quá nóng. Nguy cơ cháy nổ! Không ném pin vào lửa.
Không tháo rời, mở hoặc nghiền pin.
Chỉ sử dụng bộ sạc có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
Phải sạc pin đúng cách trước khi sử dụng. Luôn luôn thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản
xuất và sử dụng các phụ kiện có thông số như trong hướng dẫn sử dụng để sạc pin đúng cách.
– Sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu.
– Để pin được sử dụng lâu nhất có thể, hãy sạc đầy pin ít nhất 2 lần 1 năm.
2. Giới thiệu thiết bị
Thiết bị được trang bị đèn LED, có tác dụng hỗ trợ cho thói quen chăm sóc da và trang điểm hàng ngày của
bạn. Thết bị này có một mặt gương thường và một mặt gương phóng đại 3x. Thiết bị cũng được tích hợp một
pin dự phòng. Pin dự phòng này là một nguồn điện di động và có thể sạc lại. Bạn có thể sử dụng để sạc điện
thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác thông qua cổng USB. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể dễ dàng
mang thiết bị này khi đi du lịch.
3. Mục đích sử dụng
Chỉ sử dụng pin dự phòng của thiết bị để sạc các thiết bị di động có sử dụng pin. Thiết bị chỉ được sử dụng
cho cá nhân. Đèn của thiết bị được thiết kế với mục đích giúp bạn có thể nhìn các lớp trang điểm dễ dàng hơn
và đèn không có tác dụng chiếu sáng phòng. Chỉ nên sử dụng thiết bị với mục đích mà thiết bị được thiết kế
và theo các cách thức được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ra
nguy hiểm. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp hư hỏng thiết bị gây ra bởi việc sử
dụng không đúng cách hay bất cẩn.
4. Mô tả thiết bị
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1. Gương thường

đó vẫn đang được sạc. Sau khi pin dự phòng đã được sạc đầy, tất cả 4 đèn tình trạng pin sẽ cùng sáng.
3. Để ngừng sạc, tháo cáp sạc khỏi thiết bị hoặc ấn nút kích hoạt 2 lần. Để bắt đầu sạc lại, kết nối cáp sạc vào
thiết bị hoặc ấn nút kích hoạt.
Sạc điện thoại thông minh bằng thiết bị
Để sạc thiết bị di động (ví dụ như điện thoại thông minh) bằng thiết bị này, thực hiện
như sau: Kết nối điện thoại với thiết bị bằng cáp sạc đi kèm như hình bên. Quá trình
sạc sẽ tự động bắt đầu. Thiết bị sẽ tự động tắt sau khi pin trên điện thoại được sạc đầy.
Nếu bạn sử dụng iPhone, hãy kết nối điện thoại với thiết bị bằng cáp
Lightning (không đi kèm với thiết bị).
Đèn LED trên thiết bị
Đèn LED sẽ tự động bật khi bạn mở thiết bị và tự động tắt khi bạn gập thiết bị lại.
6. Thải bỏ
Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị không còn sử dụng được
nữa. Đưa thiết bị tới địa điểm thu rác phù hợp hoặc các điểm tái chế. Xử lý thải bỏ thiết bị sao cho phù
hợp với chỉ thị EC – WEEE (Chất thải điện và thiết bị điện tử).
Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải.
Bạn bắt buộc phải làm điều này
theo quy định của pháp luật.
Pin chứa các chất độc hại được đánh dấu bằng các chữ cái sau:
Pb = Pin chứa chì, Cd = Pin chứa catmi, Hg = Pin chứa thủy ngân.
7. Thông số kỹ thuật
Mẫu:

BS 39

Trọng lượng:

Xấp xỉ 130 g

Kích thước:

Xấp xỉ Ø 91 x 19 mm

Pin:

Lithium polyme, 3000 mAh

2. Gương phóng đại 3x

7

1

3

5

6

3. Cổng sạc nhỏ

Tương thích với:

4. Cổng USB
5. Đèn tình trạng pin

Vòng đời sử dụng
pin:

6. Nút kích hoạt đèn tình trạng pin

Chiếu sáng:

7. Đèn LED

Điều kiện vận chuyển:

8. Cáp sạc
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5. Vận hành thiết bị
Sạc pin dự phòng của thiết bị
Sạc đầy pin dự phòng của thiết bị trước khi sử dụng lần đầu (trong khoảng 4 tiếng). Để sạc pin dự phòng, thực
hiện như sau:
1. Lắp đầu USB của cáp sạc đi kèm vào cổng USB trên máy tính đã được bật.
2. Lắp đầu còn lại của cáp sạc vào cổng sạc nhỏ trên thiết bị
Trong khi đang sạc, đèn tình trạng pin sẽ biểu thị dung lượng pin hiện tại. Một đèn = 25%,
hai đèn = 50%, ba đèn = 75%, bốn đèn = 100%.
Nếu một đèn trong bốn đèn tình trạng pin nháy, mức dung lượng pin tương ứng với đèn nháy
2

Máy tính bảng, máy tính bàn, điện thoại thông minh và các thiết bị dùng sạc khác với cổng
USB
500 lần sạc

Thời gian sạc:

Xấp xỉ 4 h

Một dải đèn LED có 11 đèn LED
Nhiệt độ: 20°C tới 40°C;
Độ ẩm: Tối đa 80%

Điều kiện cất giữ:

Nhiệt độ: 20°C tới 55°C;
Độ ẩm: Tối đa 85%

Điều kiện vận hành:

Nhiệt độ: 20°C tới 45°C;
Độ ẩm: Tối đa. 85%
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