Máy rửa mặt FCE 60

1. Giới thiệu thiết bị
Bạn có thể sử dụng máy rửa mặt FCE 60 để chăm sóc và nâng niu
làn da của mình. Với 3 đầu rửa khác nhau, bạn có thể làm sạch da
nhẹ nhàng và thông thoáng lỗ chân lông. Bên cạnh đó, sử dụng
thiết bị cũng giúp kích thích tuần hoàn trên da mặt. Nhờ hoạt động
bằng pin, thiết bị mang lại khả năng vận hành linh hoạt.
Trọn bộ sản phẩm:
- Máy rửa mặt
- Bộ sạc
- 3 đầu rửa
- Hộp đựng
- Hướng dẫn sử dụng
Mô tả thiết bị:
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1. Công tắc Nguồn
2. Mặt lắp đầu phụ kiện
3. Đế máy
4. Thân máy
5. Điểm tiếp xúc sạc
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6. Đèn báo sạc
7. Lỗ cắm sạc
8. Đầu lông mềm
9. Đầu lông cứng
10. Đầu núm

trường hợp hư hỏng. Nếu có, không sử dụng thiết bị, hãy mang
tới cửa hàng bán lẻ hoặc trung tâm bảo hành.
• Không kéo căng, xoắn hoặc gập dây điện.
• Không để dây điện tiếp xúc với các vật có bề mặt sắc nhọn.
• Không tự mở hoặc sữa chữa thiết bị. Chỉ sửa sữa thiết bị khi
mang tới trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc các đại lý ủy
quyền.
• Không để thiết bị chịu bất kỳ tác động mạnh nào hoặc làm rơi
thiết bị. Nếu có, không được sử dụng thiết bị nữa.
• Tắt thiết bị và rút phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng xong
và trước khi vệ sinh.
• Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, hãy sử dụng thiết bị
thật cẩn thận và chú ý để tránh trường hợp bị điện giật.
• Chỉ sử dụng thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ
trong hướng dẫn sử dụng.
• Không sử dụng thiết bị khi có bão đi kèm sấm sét.
• Tắt thiết bị ngay lập tức nếu thiết bị bị lỗi hoặc có hoạt động bất
thường và tháo phích cắm khỏi ổ điện. Không kéo dây điện
hoặc thiết bị để ngắt kết nối thiết bị khỏi ổ điện. Không giữ hoặc
di chuyển thiết bị bằng dây điện. Giữ dây điện tránh xa bề mặt
nóng.
• Đảm bảo không để bộ sạc, phích cắm và dây cáp tiếp xúc với
nước hoặc các chất lỏng khác.
• Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô, với tay khô. Không sử
dụng trong bồn tắm, dưới vòi hoa sen hoặc gần bồn rửa mặt đầy
nước, vv...
• Không chạm vào thiết bị khi thiết bị bị rơi xuống nước. Rút
phích cắm khỏi ổ điện ngay lập tức.
• Thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ nếu được sử dụng không đúng
cách hoặc không tuân theo các lưu ý an toàn trong hướng dẫn sử
dụng.
• Luôn chú ý giám sát khi sử dụng thiết bị, đặc biệt là khi có trẻ
nhỏ ở gần.
• Không sử dụng thiết bị khi thiết bị bị phủ bởi chăn hay gối.
• Không sử dụng gần xăng hoặc các chất dễ cháy khác
3. Sử dụng thiết bị
THẬN TRỌNG: KHÔNG sử dụng thiết bị:
• Nếu da của bạn bị sưng tấy hoặc bị kích ứng;
• Trong các trường hợp da bị bỏng, có các vấn đề về tuần hoàn, bị
bệnh tiểu đường, bệnh lao, khối u, vết bầm tím, đau dây thần
kinh sinh ba;
• Nếu đang sử dụng máy tạo nhịp tim;
• Nếu đang bị đau mà không rõ nguyên do.
Sử dụng thiết bị
• Trước khi sử dụng, đảm bảo pin đã được sạc đầy. Lần sạc đầu
tiên sẽ mất khoảng 5 giờ. Những lần sạc tiếp theo sẽ kéo dài
trong khoảng 2 giờ.
• Cắm giắc của bộ sạc vào lỗ cắm sạc trên thân máy.
• Đặt đế máy vào thân máy sao cho các điểm tiếp xúc sạc khớp
vào nhau. Đèn báo sạc nhấp nháy báo hiệu thiết bị đang trong
quá trình sạc.
• Chọn đầu rửa bạn muốn sử dụng và đính vào mặt lắp phụ kiện.
Sau đó, xoay mặt này theo chiều kim đồng hồ để cố định.
• Đầu lông cứng được sử dụng để loại bỏ vảy da và tế
bào da chết.

2. Lưu ý an toàn
• Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích được mô tả rõ trong hướng
dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các
trường hợp hư hỏng gây ra do sử dụng sai cách hay bất cẩn.
• Chỉ sử dụng thiết bị 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 được hướng dẫn sử
dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
• Giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
• Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ các lưu ý an toàn.
Việc không tuân thủ các thông tin dưới đây có thể dẫn đến
thương tích cho người sử dụng hoặc thiệt hại về mặt vật chất. • Đầu lông mềm được sử dụng để làm sạch và chăm
sóc những vùng da phẳng như cổ, trán và những vùng
Giữ hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này và để người dùng
da lồi lõm như mũi.
khác có thể đọc và làm theo các thông tin có trong hướng dẫn.
Đảm bảo đặt hướng dẫn sử dụng cùng với thiết bị khi chuyển • Bạn có thể sử dụng đầu núm cùng với gel làm sạch
giao cho người dùng khác.
như bước cuối cùng trong liệu trình chăm sóc da mặt
• Giữ túi bóng bọc thiết bị xa trẻ em để tránh nguy cơ nghẹt thở.
nếu da bạn bị nhờn hoặc bạn có thể sử dụng nó trên
QUAN TRỌNG
trán và mũi nếu da bạn thuộc loại hỗn hợp.
• Trước khi sử dụng, kiểm tra thiết bị và phụ kiện để phát hiện các • Bật thiết bị bằng nút Nguồn. Nhấn lại nút Nguồn để tăng cường

độ rung của thiết bị.
• Thoa gel rửa mặt lên mặt và sử dụng các đầu phụ kiện bạn
muốn để làm sạch da theo chuyển động tròn, đều để loại bỏ bã
nhờn, bụi bẩn và tế bào chết trên da.
• Sau quá trình làm sạch này, hãy thoa nước hoa hồng (toner) như
bình thường để loại bỏ hết bã nhờn trên da.
• Lau khô da bằng khăn và sau đó, thoa kem dưỡng ẩm theo
chuyển động tròn đều.
• Tắt thiết bị bằng cách nhấn công tắc Nguồn một hoặc hai lần.
• Để tháo đầu phụ kiện, hãy xoay đầu phụ kiện ngược chiều kim
đồng hồ.
CẢNH BÁO
• Những người có làn da nhạy cảm có thể gặp các trường hợp như
sưng tấy hoặc kích ứng da khi sử dụng thiết bị. Nếu cần, hãy
kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng trên vùng da ít nhạy cảm hơn
như ở mặt dưới cánh tay. Khi mới bắt đầu sử dụng, chỉ dùng
thiết bị trong một thời gian ngắn để giảm thiểu nguy cơ phản
ứng.
• Không sử dụng thiết bị trực tiếp trên vùng da gần mắt vì vùng
da này mỏng và nhạy cảm hơn.
• Không ấn mạnh các đầu phụ kiện lên da vì điều này sẽ làm
chậm quá trình di chuyển và có thể làm tổn thương nếu da thuộc
dạng nhạy cảm.
4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị
• Tắt thiết bị và ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh.
• Chỉ vệ sinh thiết bị theo phương thức được ghi rõ trong hướng
dẫn sử dụng. Không để nước nhỏ vào bên trong thiết bị.
• Không vệ sinh thiết bị trong máy rửa chén.
• Không sử dụng chất làm sạch gây mòn hoặc bàn chải cứng để
vệ sinh thiết bị.
• Để đảm bảo vệ sinh, bạn nên rửa kỹ các đầu phụ kiện trong
nước ấm cùng với dung dịch làm sạch phù hợp sau mỗi lần sử
dụng. Sau đó, rửa kỹ lại bằng nước sạch.
• Lau đế và thân máy bằng khăn ẩm. Không sử dụng dung dịch
làm sạch hoặc bàn chải cứng để vệ sinh các bộ phận này. Vệ
sinh tất cả các bộ phận kỹ lưỡng trước khi đóng gói và bảo
quản.
• Bảo quản thiết bị trong hộp đựng ban đầu.
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