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Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản 
phẩm Máy chà da Beurer FC45 của chúng 
tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử 
dụng sản phẩm. 

Bộ sản phẩm bao gồm:  

 

, 2 pin AAA 1,5V 

+HDSD tiếng Việt, Anh, Phiếu  

1.  Giới thiệu về thiết bị 

Bạn có thể sử dụng máy chà da để chăm sóc 
làn da của mình, làm sạch da nhẹ nhàng, 
làm se khít lỗ chân lông, ngoài ra nó cũng 
giúp kích thích sự lưu thông máu. Thiết bị 
được sử dụng linh hoạt với pin sạc. 

2.  Hướng dẫn sử dụng an toàn 

Không sử dụng các thiết bị trực tiếp bên 
cạnh mắt. Da gần mắt của bạn là mỏng hơn 
và nhạy cảm hơn. 

. Trẻ
) phải được giám sát để đảm 

bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị 
như một món đồ chơi. 

Vui lòng đọc các hướng dẫn hoạt động một 
cách cẩn thận để sử dụng thiết bị một cách 
hiệu quả và an toàn nhất. 

Trước khi sử dụng, hãy chắc chắn rằng các 
thiết bị và phụ kiện không có bất cứ dấu 

hiệu hư hỏng. Nếu bạn có nghi ngờ gì, 
không sử dụng nó và liên hệ với đại lý hoặc 
một địa chỉ dịch vụkhách hàng theo quy 
định.  

: Không sử dụng thiết bị:  

• Nếu làn da của bạn bị sưng hay bị   

• Trong trường hợp bỏng, vấn đề lưu thông, 
tiểu đường, lao phổi, khối u, vết bầm tím  

• Nếu bạn đang sử dụ
Steroids. 

Nếu bạn có bấ  nghi ngờ , nên tham 
khảo ý kiến bác sĩ của bạn.  

3. . 
. 

 

    
pin 

  
 

ủ . Nếu bạn 
muốn tháo cọ sau khi sử dụng, kéo nó lên 
trên. 

: Thay cọ sau mỗi 4 tháng để đảm bảo 
kết quả tối ưu. 

. 

. 

B , không sử dụng thiết bị
ể gây kích ứng da. 

B2. Thoa gel làm sạch da mặt. 

B3. Để ết bị ữ
ẽ bắt đầu xoay. 

B4. . Có 
thể  cường độ rung động của thiết bị 
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bằng cách nhấn /OFF m
giây. 

B5. Sử dụ ể 
loại bỏ cặn, bụi bẩn và tế bào da chết trên 
da. Để đảm bảo điều trị thoả

ặ ới từ
20 giây. 

B6. Tắt các thiết bị sau khi sử dụ
ch bấm và giữ nút ON/OFF. 

B7. Rửa sạch mặt thật kỹ bằng nước để loại 
bỏ những cặn bám trên da của bạn. 

B ằng khăn và thoa kem 
dưỡng ẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chăm sóc và bảo quản 

• ạch bằng nước sau mỗi lần sử 
dụng. 

• Không để nước rớt vào khu vực công tắc ngu
 b

. 
• ảo vệ các thiết bị khỏi va đậ , bụi, 

hóa chấ ổi nhiệt độ và những nguồn 
phát nhiệt (như lò nướng, máy sưởi). 

• Làm sạch bộ phận sau khi sử dụng với khăn ẩm. 
Trong trường hợ ẩn, có thể làm ẩm khăn 
với nước xà phòng nhẹ. Không sử dụ

ẩy rử . 
• Luôn thay tất cả các pin cùng một lúc và sử 

dụng pin cùng loại. Không sử dụng pin có thể 
sạc lại. 

• , tháo pin ra khỏi 
khoang chứa pin khi không có ý định sử dụng 
lâu dài. 

• Rò rỉ hoặc hư hỏng pin có thể làm bỏng da, do 
đó, nên sử dụng găng tay bảo hộ thích hợ

. 
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