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MÁY TRỊ LIỆU DA MẶT
FC100 

Máy hút trứng cá FC100 là một thiết bị 
chăm sóc da mặt chuyên nghiệp với công 
nghệ mài da vi mô. Thiết bị với lớp phủ 
sapphire chất lượng cao giúp nhẹ nhàng 
loại bỏ tế bào chết  và công nghệ hút chân 
không đáng chú ý đóng vai trò không thể 
thiếu trong việc cải thiện cấu trúc da và 
tăng cường lưu thông máu. Việc điều trị 
bằng máy hút trứng cá FC100 cũng kích 
thích tái tạo tế bào biểu bì cho da mặt, góp 
phần tạo nên làn da tươi sáng và mịn màng 
hơn cho người sử dụng. 

1. Mô tả thiết bị.

1. Gương
2. Đầu hút mụn nhỏ với lớp

phủ sapphire, thích hợp cho
việc điều trị chính xác các
khu vực nhỏ (ví dụ như ở
mũi)

3. Đầu hút mụn lớn với lớp phủ
sapphire, thích hợp cho làn
da nhạy cảm

4. Đầu hút mụn với lớp phủ
sapphire thô, thích hợp cho
việc điều trị chính xác các
khu vực có nhiều mụn lớn

5. Hộp lưu trữ với bộ
lọc đơn

6. Thiết bị cầm tay
7. Hiển thị cường độ

điều trị (từ 1-5)
8. Nút tăng/giảm (+/-)

cường độ điều trị
9. Nút mở hộp đựng

thiết bị (Open)
10. Nút ON/OFF
11. Ống hút

2. Hướng dẫn sử dụng an toàn

Không được sử dụng các thiết bị: 

• Trên vết thương hở
• Tại vùng mắt hoặc miệng hay trên bất kỳ

phần nào khác của cơ thể ngoài khuôn
mặt.

• Nếu bạn đang bị bệnh da (ví dụ như mụn
rộp,  ung thư da hay tim mạch)

• Nếu bạn đang bị kích ứng da hoặc  cháy
nắng

• Nếu bạn đang dùng thuốc có chứa
steroid hay thuốc làm loãng máu

• Nếu bạn có dấu hiệu xơ cứng động
mạch, bị bệnh tiểu đường hoặc rối loạn
hệ miễn dịch.

• Chỉ sử dụng các thiết bị
ắm, phòng 

xông hơi). 
• ết bị đã bị ngập 

trong nước. Ngắt kết nối các bộ chuyển 
đổi nguồn điện ngay lập tức. 

• ết bị ất 
kỳ tác độ . 

• Không kẹp hoặ ồn. 
• Đảm bảo rằng các bộ chuyển đổi nguồn

điện cáp và đường ống không tiếp xúc
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với nước, hơi nước hoặc các chất lỏng 
khác. 

3. Hướng dẫn sử dụng.
• Kết nối thiết bị với

nguồn điện chính
• Bấm nút Open để

mở thiết bị

• Lắp bộ lọc duy nhất
vào đầu ống hút

• Kết nối đầu còn lại
của ống hút với  thiết
bị cầm tay

• Lắp đầu hút mà bạn
muốn sử dụng trên
đỉnh của thiết bị cầm
tay.

• Nhấn nút ON / OFF
để bật thiết bị. Màn
hình hiển thị cường
độ bắt đầu sáng lên.
Bạn đang ở mức độ
thấp nhất.

• Bắt đầu điều trị ở cấp độ thấp nhất. Đặt
thiết bị cầm tay trên khuôn mặt và di
chuyển nhẹ nhàng trên da. Không di
chuyển thiết bị trên một khu vực của
khuôn mặt nhiều hơn 1 lần.

• Điều chỉnh cường
độ điều trị bằng
cách nhấn nút (+/-)

4. Vệ sinh và bảo quản
• Không để thiết bị tiếp xúc với nước hoặc

các chất lỏng khác 

• Khử trùng các đầu hút bằng chất khử trùng
tiêu chuẩn sau mỗi lần sử dụng. 

• Thay đổi bộ lọc đơn sau mỗi lần sử dụng.
• Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi,

hóa chất, nhiệt độ dao động đáng kể, và 
những nguồn phát nhiệt (lò nướng, máy 
sưởi). 

5. Thông số kỹ thuật.

Tên sản phẩm FC100 

Nguồn điện định mức 12 V - 600mA 

Kích thước Ø 45 x 16 cm 

Trọng lượng ~869 g 
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