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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Máy rửa mặt đầu cọ Beurer FC48 

1. Giới thiệu 

Máy rửa mặt đầu cọ Beurer FC48 cung cấp cho bạn làm sạch da mặt nhẹ nhàng, 

sạch sâu lỗ chân lông. Máy rửa mặt đầu cọ không chỉ làm sạch; nó cũng cải thiện 

lưu thông tuần hoàn cho khuôn mặt. 

 

2. Sản phẩm nguyên chiếc bao gồm 

 1 x Máy rửa mặt đầu cọ FC48 

 1 x đầu cọ cho mọi loại da 

 1 x đầu cọ cho da nhạy cảm 

 1 x tài liệu hướng dẫn sử dụng 

 2 x AAA 1,5 V pin 

 

 

 

 

3. Mô tả thiết bị 

 

 

4. Bắt đầu sử dụng 

4.1 Lắp đầu cọ 

 Lắp chặt một đầu cọ lên trên phần gắn kèm ở đầu của thiết bị. 

 Nếu bạn muốn tháo đầu cọ sau khi sử dụng, kéo đầu cọ lên. 

LƯU Ý: Thay thế các đầu cọ 4 tháng một lần để đảm bảo kết quả tối ưu. 

4.2 Lắp pin 

 Giữ thiết bị theo chiều ngang và, trên máy rửa mặt, xoay phần dưới cùng của 

nắp khoang chứa pin ra phía trước và tháo nó ra. 

 Lắp các pin vào khoang chứa pin. Đảm bảo khi lắp pin đúng theo cực (+/-). 

 Sau đó đóng nắp khoang chứa pin cẩn thận. Quay phần phía sau về vị trí ban 

đầu để đóng nắp khoang chứa pin. 

 

 

 

 



 

 

5. Hoạt động 

1. Làm ẩm đầu cọ với nước. Không bao giờ sử dụng thiết bị với một đầu cọ khô 

vì điều này có thể gây kích ứng da. 

2. Bôi gel làm sạch lên da mặt của bạn. 

3. Để bật thiết bị, nhấn giữ nút Bật/Tắt trong một giây. Máy rửa mặt đầu cọ sẽ 

bắt đầu xoay vòng. 

4. Thiết bị có hai cài đặt tốc độ nhanh và chậm. Sau khi bật thiết bị, đầu tiên đầu 

cọ sẽ xoay vòng ở tốc độ chậm. Để chuyển đổi giữa cài đặt tốc độ nhanh và 

chậm, nhấn giữ nhanh nút bật/tắt. 

5. Sử dụng nút xoay vòng, chọn mức xoay vòng bạn muốn. Thiết bị có xoay 

vòng tròn (1 chiều) để làm sạch khuôn mặt nhẹ nhàng và xoay vòng dao động 

đổi chiều (2 chiều) để làm sạch mặt hoàn toàn. 

6. Bây giờ đưa thiết bị nhẹ nhàng trên khuôn mặt của bạn và làm sạch da mặt 

bằng cách sử dụng các chuyển động đều để loại bỏ dư lượng chất cặn, bụi bẩn 

và tế bào da chết. Để đảm bảo trị liệu thoải mái, không sử dụng máy rửa mặt 

đầu cọ xoay quá chặt vào da. Trị liệu từng phần da cho tối đa chỉ trong 20 

giây. 

7. Tắt thiết bị sau khi sử dụng. Để tắt thiết bị, nhấn và giữ nút Bật/Tắt trong một 

giây. 

8. Rửa mặt thật kỹ bằng nước để loại bỏ bất kỳ dư lượng nào trên da. 

9. Vỗ nhẹ lau da của bạn khô bằng khăn và sau đó thoa kem dưỡng ẩm bằng 

cách sử dụng các cử động vòng tròn đều. 

GHI CHÚ Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn sử dụng máy rửa mặt 

hàng ngày trong một phút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bảo dưỡng và làm sạch 

 Trước khi làm sạch thiết bị, kéo đầu cọ lên và ra khỏi thiết bị. Rửa sạch đầu 

cọ kỹ lưỡng bằng nước sau mỗi lần sử dụng. 

 Đảm bảo không có nước xâm nhập vào thiết bị cầm tay. Nếu điều này xảy ra, 

chỉ sử dụng lại thiết bị cầm tay khi đã khô hoàn toàn. 

 Bảo vệ thiết bị cầm tay khỏi bị va đập, ẩm ướt, bụi, hóa chất, dao động nhiệt 

độ đã đánh dấu và các nguồn nhiệt gần đó (lò nướng, lò sưởi). 

 Làm vệ sinh thiết bị sau khi sử dụng bằng vải mềm, hơi ẩm. Trong trường 

hợp bẩn nhiều hơn bạn cũng có thể làm ẩm vải với nước xà phòng nhẹ. 

Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch mài mòn. 

 

7. Các phụ kiện thay thế và bộ phận hao mòn 

Các phụ kiện thay thế bộ phận hao mòn: Đầu cọ 
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