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GƯƠNG TRANG ĐIỂM BS69

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm 
Beurer BS69 của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ HDSD trước 
khi sử dụng sản phẩm. 

1. Lưu ý an toàn

Gương trang điểm kèm đèn chiếu sáng treo tường có tác dụng 
hỗ trợ cho thói quen chăm sóc da và trang điểm hàng ngày của
bạn. Gương có một mặt thường và một mặt khác với độ phóng 
đại 5x.  
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Chỉ sử dụng thiết bị cho các mục đích được mô tả trong  
hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách 
nhiệm về thiệt hại xảy ra do sử dụng không đúng mục đích  
hoặc bất cẩn.
Thiết bị chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình, 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 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.
Giữ trẻ em tránh xa túi bóng bọc thiết bị để tránh nguy cơ 
ngạt thở.
Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành. Sửa 
chữa sai cách có thể dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng. 
Trong trường hợp cần sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với bộ 
phận chăm sóc khách hàng hoặc đại lý ủy quyền.
Thiết bị có nguy cơ cháy nổ nếu được sử dụng không đúng 
cách. Vì lý do này, thiết bị phải được vận hành như sau:
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Khung đèn chiếu sáng
Trục xoay
Gương (mặt thường và mặt phóng đại 5x) 
Đế gương
Nút Nguồn
Lỗ cắm bộ nguồn
Phích cắm

3. Hướng dẫn sử dụng

•

•

Không cố chạm vào thiết bị nếu thiết bị bị rơi xuống nước. 
Rút phích cắm khỏi ổ điện ngay lập tức.
Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo thiết bị và phụ kiện không 
có dấu hiệu hư hỏng. Nếu có, hãy liên hệ với nhà phân phối.
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-
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Luôn chú ý giám sát thiết bị, đặc biệt khi có trẻ em xung 
quanh.
Không sử dụng thiết bị dưới chăn gối.
Không sử dụng thiết bị trong khu vực có xăng hoặc các 
vật liệu dễ cháy khác.
Chỉ sử dụng trong phòng, tại nơi khô ráo.
Đảm bảo thiết bị không tiếp xúc với nước hay các chất 
lỏng khác.

2. Mô tả thiết bị
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Tháo túi bóng bọc thiết bị và kiểm tra thiết bị xem có dấu 
hiệu hư hỏng hay không.
Cắm giắc cắm bộ nguồn vào lỗ cắm trên đế gương và cắm 
phích cắm vào ổ điện. Nút Nguồn phải ở vị trí tắt tại thời 
điểm này. Bạn có thể sử dụng mặt gương thường hoặc mặt 
phóng đại bằng cách xoay sang mặt cần sử dụng.
Bật tắt đèn sáng bằng nút trên thân gương.

5. Vệ sinh và bảo quản.

•
•

•
•
•
•
•

Tắt thiết bị trước khi vệ sinh.
Rút phích cắm ra khỏi ổ điện và để thiết bị nguội lại. Sau đó, 
lau sạch thiết bị bằng một miếng vải mềm, hơi ẩm rồi lau 
khô bằng vải mềm.
Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách thức quy định.
Không để chất lỏng nhỏ vào trong thiết bị hoặc các phụ kiện.
Không sử dụng thiết bị cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn.
Không vệ sinh thiết bị trong máy rửa chén.
Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc bàn chải cứng để 
vệ sinh thiết bị.
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Thời hạn bảo hành: 24 tháng theo chính sách bảo hành 
đăng tải tại website: http://thietbiyte-eu.vn/
Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích 
hoạt bảo hành điện tử như sau:

•

•

6. Bảo hành

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã
số xác thực

Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS  Soạn KBH _ [Mã số 
xác thực] gửi 8055 (phí 1000đ / 1SMS ) VD : KBH 
BEU717905224554 gửi 8055 
Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, 
vui lòng truy cập website: http://baohanh.beurer.vn/
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