Máy massage mặt chống lão hóa FC90

1. Giới thiệu thiết bị
Nhờ công nghệ ion đa chức năng, FC 90 Pureo Ionic Skin Care là
sản phẩm lý tưởng giúp làm sạch, chăm sóc da mặt và chống lão
hóa. Đầu máy có thể được sạc với ion dương hoặc âm. Phản ứng
điện hóa khiến các ion tích điện này đi xuống các lớp sâu hơn của
da hoặc di chuyển từ các lớp sâu trong da lên bề mặt da.
Desincrustation (Làm mềm, nhũ hóa bã nhờn trong nang
lông):
Các thành phần tích điện âm trong Sữa rửa mặt được dẫn truyền
sâu vào da với sự hỗ trợ của các ion âm. Ở đó, chúng làm mềm
các bã nhờn, sau đó, bã nhờn được hút lên trên bề mặt da bằng
điện tích dương trên đầu máy.
Chống lão hóa bằng Điện chuyển ion (iontophoresis):
Khi đầu máy mang điện tích âm, các chất chống lão hóa tích điện
âm trong Kem cấp nước chuyên sâu cho da mặt (Advanced
Hydro Lift Cream) sẽ được đẩy từ đầu máy vào sâu trong da - nơi
mà các chất chống lão hóa có thể phát huy tối đa tác dụng.
Chức năng nóng và lạnh:
FC 90 cũng có chức năng nóng và lạnh. Chức năng nóng giúp thư
giãn da mặt và thúc đẩy tuần hoàn. Từ đó, mang lại cho làn da
của bạn cảm giác mịn màng. Chức năng lạnh có khả năng giảm
sưng tấy trên da mặt, se khít lỗ chân lông và cải thiện độ đàn hồi
của da.
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Mô tả thiết bị:
1. Đầu máy
2. Màn hình LED
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3. Nút Nguồn
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4. Nút Ion âm
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5. Nút Ion dương
6. Nút chức năng Nóng
7. Nút chức năng Lạnh
2. Lưu ý an toàn
• 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.
Giữ hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này và để người dùng
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
giao cho người dùng khác.
• Chỉ sử dụng thiết bị cho cá nhân, không sử dụng cho mục đích
dịch vụ.
• 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.
• 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.

• Những người đang sử dụng các thiết bị cấy ghép y tế (ví dụ như
máy tạo nhịp tim) không được sử dụng thiết bị để tránh nguy cơ
suy giảm tác dụng của các thiết bị y tế này.
• Trước khi sử dụng, kiểm tra thiết bị và phụ kiện để phát hiện
các trường hợp hư hỏng. Nếu có, không sử dụng thiết bị, hãy
mang tới cửa hàng bán lẻ hoặc trung tâm bảo hành.
• Nếu sau khi sử dụng thiết bị, bạn cảm thấy da xấu đi, có tác
dụng phụ hoặc mẩn đỏ kéo dài, hãy ngừng sử dụng thiết bị và
tham khảo ý kiến bác sĩ.
• KHÔNG sử dụng thiết bị trên vùng da bị các bệnh cấp tính hoặc
mãn tính (bị thương hoặc kích ứng) (ví dụ như viêm da – dù có
đau hay không, da mẩn đỏ, phát ban, dị ứng, bỏng, bầm tím,
sưng tấy, các vết thương hở và đang lành).
• Chỉ sử dụng thiết bị với bộ Nguồn chính hãng.
• Không để các linh kiện điện của thiết bị tiếp xúc với nước.
Cảnh báo
• Cũng như các thiết bị điện khác, sử dụng thiết bị cẩn thận để
tránh các nguy cơ 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 nếu thiết bị bị rơi hoặc nếu nước nhỏ
vào bên trong thiết bị.
• Không sử dụng thiết bị khi có bão.
• Trong trường hợp có lỗi hoặc vận hành trục trặc, hãy tắt thiết bị
ngay lập tức và rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Không kéo dây
điện để rút phích cắm.
• Không giữ hay di chuyển thiết bị bằng dây điện. Không kẹp
hoặc xoắn dây điện.
• Giữ bộ nguồn xa bề mặt nóng.
• Đảm bảo không để bộ nguồn và dây điện tiếp xúc với nước hoặc
các chất lỏng khác.
• Không chạm vào thiết bị khi thiết bị bị rơi xuống nước. Rút
phích cắm khỏi ổ điện ngay lập tức.
• 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.
• 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 tắt thiết bị trước khi bảo quản.
• 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
3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu
Cảnh báo: Giữ túi bóng đóng bọc thiết bị tránh xa trẻ em
để tránh nguy cơ nghẹt thở.
• Lấy thiết bị ra khỏi hộp đựng và kiểm tra xem thiết bị và tất cả
các phụ kiện có đầy đủ và có bị hư hỏng không.
• Cắm giắc cắm dây điện vào đế thiết bị và cắm phích cắm vào ổ
điện.
3.2 Sử dụng thiết bị
Cảnh báo: Trước khi bắt đầu sử dụng, hãy tiến hành kiểm tra
độ nhạy cảm của da để biết da của bạn có nhạy cảm với sữa rửa
mặt và Kem cấp nước chuyên sâu cho da mặt Hydro Advanced
hay không. Để thực hiện việc này, hãy tiến hành như sau:
• Lau sạch một vùng da ở cánh tay, thoa một ít Sữa rửa mặt và
Kem cấp nước lên vùng da đã được làm sạch này, để sản phẩm
ngấm và khô.
• Nếu da không có phản ứng trong vòng 48 giờ, bạn có thể sử
dụng các sản phẩm đã được kiểm nghiệm này.
• Nếu da có biểu hiện phản ứng trong vòng 48 giờ, bạn không nên
sử dụng các sản phẩm này trên da mặt.
• Không thực hiện kiểm tra độ nhạy cảm của da quanh vùng mắt.
Bạn có thể sử dụng thiết bị để chăm sóc cũng như làm sạch da.
Trong quá trình sử dụng, giữ thiết bị sao cho tay của bạn che

cả các sọc màu crom ở cạnh thiết bị. Nếu không, mạch điện sẽ bị
hở và chức năng ion sẽ không thể hoạt động.
Phạm vi ứng dụng
Để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, bạn chỉ nên sử dụng các sản
phẩm đi kèm khi sử dụng chức năng làm sạch và chức năng
chống lão hóa, vì các sản phẩm này đã được điều chỉnh phù hợp
với việc sử dụng với thiết bị.
Bạn nên sử dụng chức năng chăm sóc chống lão hóa vào buổi
sáng và kết hợp các chức năng chăm sóc và làm sạch vào buổi
tối.
3.2.1 Chức năng chăm sóc (buổi sáng)
Làm nóng 30
giây

Nóng

Làm lạnh 30 giây

Lạnh

2 phút
2 phút
• Thoa Kem cấp nước chuyên sâu lên vùng da mặt mà bạn muốn
chăm sóc.
• Nhấn nút Nguồn trên thiết bị.
• Nhấn nút Nóng
trước và sau đó nhấn nút ion âm
. Thiết
bị hiện đang ở giai đoạn làm nóng trước trong 30 giây.
“WAITING” hiển thị trên màn hình. Ngay khi hiển thị
“WAITING” biến mất, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.
• Bây giờ, sử dụng đầu máy để mát xa nhẹ nhàng khuôn mặt theo
chuyển động tròn.
• Sau hai phút điều trị, nhấn nút Lạnh
và nút ion âm
.
Thiết bị hiện đang ở giai đoạn làm lạnh trong 30 giây.
“WAITING” hiển thị trên màn hình. Ngay sau khi hiển thị
“WAITING” biến mất, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng. Tiếp tục
mát xa trong hai phút nữa.
• Tắt thiết bị bằng cách nhấn nút Nguồn.
3.2.2 Kết hợp các chức năng làm sạch và chăm sóc (buổi tối):
Làm sạch:
Làm nóng 30 giây
Nóng Nóng
3 phút 1 phút
• Thoa Sữa rửa mặt lên mặt.
• Nhấn nút Nguồn trên thiết bị.
• Nhấn nút Nóng
trước và sau đó nhấn nút ion âm
. Thiết
bị hiện đang ở giai đoạn làm nóng trước trong 30 giây.
“WAITING” hiển thị trên màn hình. Ngay khi hiển thị
“WAITING” biến mất, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.
• Bây giờ, sử dụng đầu máy để mát xa nhẹ nhàng khuôn mặt theo
chuyển động tròn.
• Sau ba phút, nhấn nút ion dương
và tiếp tục mát xa thêm
một phút. Sau khi làm sạch da, rửa lại mặt bằng nước ấm.
Chăm sóc:
Sau khi kết thúc làm sạch, hãy tiếp tục chăm sóc da như sau:
Lặp lại quy
Làm nóng Nóng
Làm lạnh Lạnh
trình từ đầu
30 giây
30 giây
một lần
1 phút
1 phút

• Nhấn nút Nóng
trước và sau đó nhấn nút ion âm
. Thiết
bị hiện đang ở giai đoạn làm nóng trước trong 30 giây.
“WAITING” hiển thị trên màn hình. Ngay khi hiển thị
“WAITING” biến mất, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.
• Bây giờ, sử dụng đầu máy để mát xa nhẹ nhàng khuôn mặt theo
chuyển động tròn.
• Sau một phút mát xa, nhấn nút Lạnh
. Thiết bị hiện đang ở
giai đoạn làm lạnh trong 30 giây. “WAITING” hiển thị trên
màn hình. Ngay khi hiển thị “WAITING” biến mất, thiết bị đã
sẵn sàng để sử dụng. Tiếp tục mát xa trong một phút nữa.
• Lặp lại quá trình Nóng và Lạnh này như mô tả trên, mỗi lần một
phút. Nếu cần, hãy thoa thêm một ít Kem cấp nước nữa.
• Tắt thiết bị bằng cách nhấn nút Nguồn.
4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị
• Khi không sử dụng thiết bị, hãy bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo,
thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
• Vệ sinh thiết bị cẩn thận sau mỗi lần sử dụng bằng khăn sạch.
Nếu cần, hãy sử dụng một miếng vải hơi ẩm. Đảm bảo không
có nước nhỏ vào bên trong thiết bị trong khi vệ sinh thiết bị.
• Không sử dụng chất hoặc dung dịch tẩy rửa vì chúng có thể làm
hỏng thiết bị.
• Tuyệt đối không giữ thiết bị dưới nước, vì điều này có thể khiến
nước lọt vào bên trong và làm hỏng thiết bị.
5. Xử lý sự cố
Sự cố

Nguyên nhân

Giải pháp

Không có gì hiển Chưa cắm bộ nguồn Kiểm tra xem bộ nguồn
đã được cắm đúng chưa.
thị trên màn hình đúng cách.
thiết bị.
Nhấn nút Nguồn.
Chưa bật thiết bị.
Chức năng Nóng Dây điện bị hỏng.
và Lạnh không
Thiết bị bị hỏng.
hoạt động.

Liên hệ với bộ phận bảo
hành.

6. Thông số kỹ thuật
Mã thiết bị

FC 90

Đầu vào
Đầu ra

AC 100 – 240 V / 50~60 Hz / 0.5
A
DC 6.5 V / 2.3 A / 15.0 W

Kích thước

18.5 x 5.5 x 5.3 cm

Trọng lượng

Thân máy: khoảng 173 g
Bộ nguồn: khoảng 90 g
≤ 0.047 W

Công suất không tải

• Lau sạch đầu máy bằng khăn không xơ cho đến khi không còn
sữa rửa mặt trên đầu máy.
• Thoa Kem cấp nước chuyên sâu lên vùng da mặt mà bạn muốn
chăm sóc.
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