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2. 5IբDIJՍODÉO
#ԋDMÐODÉO

2 x CR 2032

7ԋ՛URVÈUSՐOHMԋ՛OHUՒJÿBDÉODØUIՋDÉO

max 150 kg
330 lb
24 st

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT
Trụ sở & Showroom : 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
Chi nhánh Miền Nam : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP.HCM
Chi nhánh MiềnTrung : Số 80 NguyễnThị Minh Khai, TP. Đà Nẵng
: 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Điện thoại
: 19006852
Hotline
: 024.62754193
Fax
: http://www.thietbiyte-eu.vn
Website
http:www.beurervietnam.com
Email
: info@beurervietnam.com

,IՙJÿՖOHOIBOI

.

5բÿՖOHUՁU

(JաOHVZÐOUԋUIՉUSPOHLIJDÉO

• 5SՐOH Mԋ՛OHUՒJÿBDÉODØUIՋDÉO1 50 kg
(330 lb / 24 st), .՞DDIJB 100 g (0.2 lb / 1 lb).
• 7ՍTJOI:
#ԺODØUIՋWՍTJOIUIJՉUCՏCՂOHWԻJԾNWË
NՖUÓUOԋD HJՅUOՉVDԽO
,IÙOHOIÞOHUIJՉUCՏWËPUSPOHOԋDIBZSՠB
UIJՉUCՏEԋJWÛJOԋDÿBOHDIԻZ
• #ԻPWՍUIJՉUCՏLIՑJWBÿՀQ,C՜JCԾO DIԼUIØB
IՐD DÈDCJՉOÿՔJOIJՍUÿՖMO USԋOHÿJՍOU՟
WËLIÙOHÿՅU RVÈHԽODÈD OHVՓOOIJՍU
• ,IÙOHCԋDMÐONÏQUIJՉUCՏCՂOHNՖUDIÉO
ÿՋtránh cân bị nghiêng hay lật
• Giữ túi bóng bọc thiết bị xa tàm tay trẻ em
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• ,IÙOHTՠE՜OHUIJՉUCՏDIPN՜DÿÓDIEՏDIW՜
• /ՉVDØCԼUD՞UIՁDNՁDOËPWՍWJՍDWՀOIËOI
WËTՠE՜OHUIJՉUCՏ IÍZMJÐOIՍCՖQIՀODIʅN
TØDLIÈDIIËOH hoặc các đại lý tại địa
phương
• 5SԋDLIJMJÐOIՍ,IÍZLJՋNUSBQJOWËUIBZ
UIՉOՉVDԽO UIJՉU
• $IՎTՠBTաBUIJՉUCՏLIJNBOHUJUSVOHUÉN
CԻPIËOIIPՅD DÈDÿԺJMâ՝ZRVZՊO
-ԋVâLIJYՠMâQJO
• /ՉVEBIBZNՁUUJՉQYÞDWJOԋDDIԻZSBU՟
QJO IÍZSՠBWáOHCՏԻOIIԋՙOHCՂOHOԋD
WËTBVÿØ UJDÈDUSVOHUÉNZUՉÿՋUJՉQU՜D
YՠMâ
/HVZDԊOHԺUUIՙOHVZIJՋN!
5SՇOIՑDØUIՋOVՒUQJO WËCՏOHԺU.
)ÍZDԼUHJաQJOYBUԽNUBZUSՇOIՑ
• -ՁQQJOÿÞOHÿԽVDբDEԋԊOH (+) WËÉN (-)
• /ՉVQJOCՏSÛSՎ,IÍZÿFPHBOHUBZCԻPWՍWËWՍTJOI
LIPBOHQJO CՂOHWԻJLIՔ.
• #ԻPWՍÿՋQJOLIÙOHCՏRVÈOØOH
/HVZDԊDIÈZOՔ! ,IÙOHOÏNQJOWËPMՠB.
,IÙOHTԺDIBZMËNÿPԻONԺDIQJO
•
• /ՉVLIÙOHTՠE՜OHUIJՉUCՏUSPOHNՖULIPԻOHUIJ
HJBOEËJ, IÍZUIÈPQJOSBLIՑJLIPBOHQJO.

5IԻJCՑDIVOH
• Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết
bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị
không còn sử dụng được nữa. Đưa thiết
bị tới địa điểm thu rác phù hợp hoặc các điểm tái
chế. Xử lý thải bỏ thiết bị sao cho phù hợp với
chỉ thị EC – WEEE (Chất thải điện và thiết bị
điện tử). Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ
chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho
việc xử lý rác thải.
4. BẢO HÀNH:
Sản phẩm được dán tem bảo hành chống hàng
giả, ứng dụng công nghệ điện tử SMS tiên tiến
nhất hiện nay.
Để tránh thiệt hại khi mua phải hàng không rõ
nguồn gốc trên thị trường, Công ty Hợp Phát
khuyến nghị khách hàng nên kiểm tra kĩ mặt
hàng, bao bì và kích hoạt chế độ bảo hành ngay
khi mua để kiểm tra hàng chính hãng cũng như
được hưởng hỗ trợ kịp thời trong trường hợp bảo
hành cũng như dịch vụ hậu mãi sau mua (nếu
có).
Các bước xác nhận hàng chính hãng qua tem
điện tử SMS
Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác
thực

• $IՎTՠE՜OHMPԺJQJODáOHMPԺJIPՅDUԋԊOHÿԋԊOH
• -VÙOUIBZDáOHMÞDDԻCՖQՏO

Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn
KBH _ [Mã số xác thực] gửi 8055 ( phí
1000đ / 1SMS )
VD : KBH BEU717905224554 gửi 8055

• ,IÙOHTՠE՜OHQJOTԺD
• ,IÙOHUIÈPSJ UÈDIIBZOHIJՊOQJO
5IԻJCՑQJO
• 1IԻJUIԻJCՑQJOÿÍIՉUIPËOUPËOUԺJDÈDIՖQUIV
SÈDDIVZÐOE՜OH DÈDÿJՋNUÈJDIՉIPՅDNBOHUJ
DÈDÿԺJMâCÈOMՇÿՓÿJՍO#ԺOUIԻJUIբDIJՍOUIԻJCՑ
UIFPRVZÿՏOID՝BQIÈQMVՀU
• 1JODI՞BDÈDDIԼUÿՖDIԺJÿԋ՛D
đÈOIEԼV CՂOHDÈDNÍTBV
1b1JODI՞BDIÖ
$E1JODI՞BDÈUNJ
)H1JODI՞BUI՝ZOHÉO
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Kết quả tin nhắn trả về cho người kích hoạt :
Mã không hợp lệ
Mã 717905224554 khong hop le.
Lien he Beurer: 1900 6852 đe tim
hieu nguon goc hang hoa.

Mã được kích hoạt hợp lệ
Cam on Quy khach da mua SP
chinh hang Beurer. SP có Serial:
717905224554 duoc bao hanh
tren toan quoc. Chi tiet BH quy
dinh tai: www.beurer.vn hoac
LH: 1900 6852
Mã không chính xác
Tin nhan sai cu phap. Quy
khach se duoc hoan cuoc cho
tin nhan nay. Ho tro
1900561548 (cuoc cuoc goi
duoc tinh theo quy dinh cua
mang chu thue bao).
Mọi chi tiết xin liên hệ với Hotline: 1900 6852

