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Kính g     ửi Quý khách hàng,  
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp 
các phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao 
chất lượng cuộc sống ở các lĩnh vực: nhiệt, trị liệu nhẹ nhàng, huyết áp/chẩn đoán về máu, cân 
nặng, mát-xa và không khí. 

Trân trọng, 
Đội ngũ Beurer 

Trọn bộ sản phẩm bao gồm:
• Đế giữ máy
• Thân máy
• 2 lõi sáp ong
• 50 miếng dán
• Hướng dẫn sử dụng

DẤU HIỆU VÀ KÍ HIỆU
Các dấu hiệu và kí hiệu sau được sử dụng trong bản hướng dẫn sử dụng này và trên bao bì sản phẩm.

CẢNH BÁO Chỉ dẫn về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe

THẬN TRỌNG  Lưu ý về các hư hại có thể có đối với thiết bị/phụ kiện

Thông tin quan trọng  

Chỉ sử dụng trong nhà.

Bảo vệ cấp độ II.

CHÚ Ý

LƯU Ý:

CẢNH BÁO

• Sản phẩm chỉ sử dụng trong nhà và cho cá nhân, không sử dụng với mục đích dịch vụ.
• Trẻ em trên 8 tuổi, người có vấn đề về thể chất, trí tuệ hoặc thiếu kĩ năng sử dụng có thể dùng

sản phẩm dưới sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng an toàn, đồng thời hiểu rõ về rủi ro có thể
xảy ra trong quá trình sử dụng.

• Không để trẻ em nghịch thiết bị.
• Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn.
• Dây cáp kết nối bị hỏng phải được thay thế bởi nhà bảo hành để tránh rủi ro.

Không được dùng thiết bị ở gần nước hoặc dùng trong vùng chứa nước 
(ví dụ: trong chậu tắm, bồn tắm, dưới vòi sen) – nguy cơ điện giật cao!   
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1. Phạm vi sử dụng
Máy wax lông sáp ong HL40 giúp loại bỏ lông cơ thể toàn diện và nhanh chóng ngay tại nhà, 
đồng thời cấp ẩm và làm cho da mềm mại hơn.
Máy dùng để thoa các lớp mỏng sáp trên da nhanh chóng và dễ dàng, không gây đau rát. Phần đế 
máy giúp hai lõi sáp ong nóng đông thời, đảm bảo quá trình tẩy lông diễn ra liên tục.
Thiết bị chỉ được dùng với mục đích đã chỉ định trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không 
chịu trách nhiệm về hư hỏng xảy ra do sử dụng không đúng cách. 
Thiết bị chỉ sử dụng trong nhà, không dùng với mục đích dịch vụ.

2. Thông tin về an toàn
Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng này. Nếu không tuân thủ theo các thông tin tại đây, có thể xảy ra 
thương tích cho người dùng và hư hại đối với thiết bị. Giữ lại hướng dẫn sử dụng này.

CẢNH BÁO
• Giữ bao bì xa tầm tay trẻ em. Bao bì có thể gây ngạt thở.
• Trẻ em sử dụng thiết bị phải có sự giám sát của người lớn.

THẬN TRỌNG
• Trước khi sử dụng, đảm bảo không có hư hỏng trên sản phẩm hoặc phụ kiện. Nếu thấy

nghi ngờ, không sử dụng sản phầm và liên hệ với nhà bán lẻ hoặc địa chỉ chăm sóc khách
hàng của công ty.

• Không kéo, vặn xoắn dây của máy.
• Không vắt dây lên trên vật sắc nhọn.
• Cắm dây vào ổ điện thích hợp.
• Tuyệt đối không tháo máy ra.
• Không để thiết bị gần vật sắc nhọn.
• Nếu làm rơi thiết bị hoặc thiết bị có hư hại, không được tiếp tục sử dụng thiết bị.
• Tắt thiết bị và ngắt kết nối khỏi nguồn điện sau mỗi lần sử dụng và trước khi làm vệ sinh.

CẢNH BÁO: Nguy cơ điện giật

Tuân thủ các chỉ dẫn sau:
 • Chỉ dùng thiết bị với nguồn điện đã được chỉ định.
 • Tuyệt đối không sử dụng thiết bị khi có hư hỏng rõ ràng trên thiết bị hoặc bất kì phụ

kiện nào.
 • Không dùng thiết bị khi trời mưa bão.
Tắt thiết bị ngay khi có trục trặc và ngắt kết nối khỏi nguồn điện. Không kéo dây hoặc 
kéo máy để ngắt kết nối khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không cầm hoặc giữ thiết bị bằng 
cách nắm dây sạc. Không để dây tiếp xúc với bề mặt nóng.
Không để thân máy, phích cắm và dây tiếp xúc với nước hoặc bất kì chất lỏng nào. 
Chỉ sử dụng thiết bị với các điều kiện:
• Dùng trong phòng khô ráo.
 • Sử dụng khi tay khô ráo.
 • Không dùng dưới vòi hoa sen, trong bồn tắm hoặc gần bể nước đầy.
 • Không dùng trong bể bơi, bể nước xoáy hoặc phòng tắm hơi.
 • Không dùng ngoài trời.

Tuyệt đối không chạm vào thiết bị đã rơi vào nước. Ngay lập tức ngắt kết nối khỏi nguồn 
điện.

Cũng như mọi thiết bị điện khác, phải cẩn trọng khi sử dụng thiết bị để tránh bị điện giật.
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CẢNH BÁO: Sửa chữa thiết bị
 • Chỉ nhân viên của nhà phân phối mới được tiến hành sửa chữa thiết bị. Sửa chữa sai có

gây nguy hiểm đáng kể cho người sử dụng. Liên hệ nhà phân phối khi thiết bị có hỏng
hóc.

• Nếu dây của máy bị hỏng, liên hệ nhà phân phối.
• Để đặt hàng các bộ phận thay thế (lõi sáp, miếng dán), liên hệ nhà phân phối.
CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy nổ
Thiết bị có thể phát nổ nếu sử dụng không đúng cách hoặc không theo hướng dẫn sử dụng.

3. Mô tả thiết bị
1. Đế máy
2. Chốt cắm sạc máy
3. Nắp bảo vệ đế máy (bên trong chứa 1 lõi sáp ong)
4. Thân máy
5. Đèn báo
6. Hiển thị mức sáp còn lại trong lõi
7. Nắp bảo vệ thân máy
8. Lõi sáp ong (2 lõi)
9. Công tắc On/Off

4. Vận hành
• Dỡ bỏ bao bì.
• Kiểm tra thiết bị, nguồn điện vào và dây cáp.
• Kết nối thiết bị với nguồn điện. Lúc này thiết bị phải tắt.
• Dẫn dây cáp cẩn thận để không bị vấp vào dây.
• Nhấn công tắc On/Off để bật thiết bị.
• Đặt thân máy vào đế, cho lõi sáp còn lại vào ngăn riêng biệt ở bên dưới nắp bảo vệ đế.
• Khi hai lõi sáp đang được làm nóng, đèn báo nhấp nháy, khi hoàn tất quá trình làm nóng (sau

khoảng 25-30 phút), đèn sáng ổn định.
• Ngay khi lõi sáp đã nóng, lăn phần đầu của thân máy đến khi đầu lăn có thể xoay linh hoạt.
• Nếu đây là lần đầu bạn sử dụng máy wax, xin xem kĩ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn.
• Để quen với việc wax lông và đảm bảo không bị dị ứng, nên bắt đầu với một vùng nhỏ ở ống

chân, rồi đợi 24 giờ trước khi tiến hành quy trình tẩy lông.
• Trước khi tẩy lông, da phải sạch và khô.
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Do đó:
• Không để thiết bị ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt khi có trẻ em ở gần thiết bị.
• Không dùng thiết bị khi có vật khác che phủ, ví dụ chăn hoặc gối.
• Không dùng thiết bị gần xăng, dầu hoặc vật liệu dễ cháy.

THẬN TRỌNG: Thải bỏ thiết bị
Thải bỏ thiết bị riêng biệt, không bỏ chung với rác thải sinh hoạt.

LƯU Ý
• Lõi sáp chứa 50ml sáp - đủ cho một chân và một vài lần wax nhẹ nhàng sau đó. Khi đã

quen, lượng sáp sử dụng sẽ đỡ tốn hơn.
• Để đảm bảo vệ sinh tối đa, đầu lăn sáp và lõi sáp chỉ nên sử dụng cho một cá nhân, nếu cá

nhân khác sử dụng máy phải thay mới hoàn toàn. Điều này nhằm tránh xảy ra nhiễm trùng
hoặc viêm da.

• Không tẩy lông ngay sau khi tắm, phải đợi khoảng 2 giờ để đảm bảo da không bị kích ứng.
• Nếu muốn tắm nắng trong vòng 24 giờ sau khi tẩy lông, bảo vệ da bằng kem chống nắng.

Máy wax lông sáp ong HL40
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• Lăn sáp lên da theo chiều lông mọc, đảm bảo đầu lăn di chuyển được linh hoạt. Cầm máy một
góc nghiêng 45o để sáp không bị chảy ra ngoài.

• Đặt máy lại trên đế máy giữa các lần sử dụng để sáp duy trì độ nóng và không bị chảy ra ngoài.
• Miếng dán phải được đặt lên da ngay sau khi lăn sáp. Đặt miếng dán theo chiều lông mọc, bao

phủ toàn bộ vùng da đã lăn sáp để dính được tốt nhất với sáp.
• Dùng tay còn lại nâng giữ vùng da, lột miếng dán dứt khoát ngược chiều lông mọc và song song

với bề mặt da.
• Mỗi miếng dán có thể được dùng vài lần trong mỗi lần wax lông. Dùng càng nhiều, miếng dán

càng dính chặt với lông.
• Khi đã dùng hết lõi sáp trong máy, thay thế bằng lõi sáp còn lại để tiếp tục quá trình wax lông. Lấy

lõi sáp ra khỏi ngăn chứa ở phần lưng đế máy (cẩn thận tránh bỏng), lắp vào máy để sử dụng.
THẬN TRỌNG
• Chỉ sử dụng lõi sáp của nhà sản xuất, theo chỉ dẫn đã được nêu trong hướng dẫn.
• Không sử dụng máy trên vùng da nhạy cảm như lông mày, chàm, mụn cơm, vết thương hở,

vết bỏng, ...
• Thiết bị không phù hợp sử dụng với bệnh nhân tiểu đường, giãn tĩnh mạch hoặc có vấn đề

tuần hoàn, dễ bị nhiễm trùng.
• Không dùng sáp trên vùng da kích ứng hoặc vùng da đã bôi các chất khác.
• Không dùng sáp trên da mặt, bên ngoài và bên trong tai, đầu ti, trên vùng da dị ứng, có vết

thương hở hoặc cháy nắng.
• Nếu vẫn còn sáp dính trên da sau khi tẩy lông, cần dán lại miếng dán, miết chặt và giật tiếp. Ngoài

ra sáp thừa có thể được lau sạch với giấy thấm dầu.
• Nếu bạn muốn sử dụng lại máy wax, đun sáp tới khi sáp lỏng. Cầm máy dốc xuống để sáp chảy ra

đầu lăn. Nếu sáp không chảy hoàn toàn, lăn đầu lăn của máy lên miếng dán cho tới khi đầu lăn
xoay được linh hoạt.

• Sau khi đã hoàn tất, đặt thân máy trở lại trên đế và để sáp nguội. Luôn đặt thân máy hướng lên để
sáp không bị chảy ra ngoài.

5. Bảo dưỡng và bảo quản
CẢNH BÁO
 • Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh.
 • Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách đã được hướng dẫn. Tuyệt đối không để nước hoặc chất lỏng rơi

vào thiết bị.
 • Chỉ sử dụng lại thiết bị khi đã khô hoàn toàn.
 • Không rửa thiết bị bằng máy rửa chén.
 • Không dùng bàn chải cứng hoặc chất tẩy rửa mạnh.

Trước hết, ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện, để nguội thiết bị. Lau sạch với vải mềm hơi ẩm.

6. Bộ phận thay thế và phần hao mòn

Số hiệu mặt hàng và/hoặc số hiệu đặt hàng
2 lõi sáp + 50 miếng dán 577.01*

Liên hệ nhà phân phối để biết thêm chi tiết.
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