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3. Hướng dẫn sử dụng

1. Chức năng chính

• Kiểm tra thiết bị, dây cáp và nguồn điền

Với máy nhổ lông này, bạn có thể loại bỏ những
vùng lông không mong muốn một cách đơn giản
nhanh chóng và hiệu quả. Ngay cả những sợi lông
nhỏ nhất cũng dễ dàng bị lấy sạch nhờ trục nhổ uyển
chuyển. Nhíp nhổ chính xác đi kèm giúp giảm hẳn
cảm giác đau đớn khi nhổ lông ở vùng mẫn cảm.
Ngoài ra, phụ kiện tẩy da chết còn được dùng để loại
bỏ nhẹ nhàng các tế bào da chết và ngăn ngừa lông
mọc bên trong. Lưỡi cạo dùng để cạo bỏ những sợi
lông nhỏ nhất một cách đơn giản và thuận tiện.

• Cắm điện cho máy, máy phải để ở chế độ tắt trước
khi cắm điện.

Thiết bị này chỉ được sử dụng với mục đích gia dụng
không phải với mục đích thương mại.
2. Mô tả sản phẩm

• Sạc máy trong vòng 2 giờ cho lần sử dụng đầu tiên
• Nếu đèn báo dung lượng pin nhấp nháy có nghĩa là
thiết bị đang được sạc. Khi đèn sang hoàn toàn và
không còn nhấp nháy có nghĩa là thiết bị đã được sạc
xong.
• Thiết bị có thể sử dụng ngay sau đó bằng pin hoặc
bằng chế độ cắm điện.
• Khi đang sử dụng, nếu máy sắp hết pin và cần sạc,
đèn báo sẽ nhấp nháy liên tục. Để sạc máy, cắm máy
lên bệ sạc hoặc cắm trực tiếp với dây điện của máy
vào ổ cắm.
• Một lần sạc, pin sẽ sử dụng được trong khoảng 30
phút. Sau đó, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng bằng
cách cắm máy với dây điện.
• Bật máy bằng cách bấm vào công tắc, bấm thêm 1
lần nữa để tăng tốc độ.
• Lấy một tay giữ căng phần da cần nhổ để việc nhổ
lông dễ dàng hơn.

1.

Máy nhổ lông

2.

Bệ đặt và sạc máy

3.

Nhíp nhổ cơ bản

4.

Nhíp nhổ chính xác

5.

Phụ kiện tẩy da chết

6.

Lưỡi cạo

7.

Nút mở khóa giữ nhíp nhổ

8.

Khung cố định

9.

Đèn chiếu sáng

10.

Đèn báo dung lượng pin

11.

Công tắc với 2 cấp tốc độ

12.

Nắp bảo vệ

• Di chuyển thiết bị chậm rãi, nhẹ nhàng và không ấn
mạnh lên da. Cần đảm bảo giữ thiết bị thẳng đứng và
tạo thành một góc 90° với bề mặt da.
• Cẩn thận với vùng da dưới cánh tay và vùng mặc
nội y bởi đây là những vùng nhạy cảm.
• Để thay đổi nhíp nhổ, tháo phần nhíp nhổ gắn ở
thiết bị và lắp lại nhíp nhổ khác. Với phụ kiện lưỡi
cạo lông, sử dụng nấc tốc độ thứ 2 để đạt kết quả tốt
nhất.
• Không sử dụng thiết bị trên vùng da bị tổn thương,
giãn mạch máu, phát ban hay mẩn ngứa nếu không có
sự tư vấn của bác sĩ. Người có hệ thống miễn dịch
kém, tiểu đường, mắc chứng máu khó đông và suy
giảm miễn dịch cũng cần được tư vấn bác sĩ trước khi
sử dụng.
• Chức năng đèn chiếu sáng tạo điều kiện ánh sáng
thuận lợi nhất để tiến hành loại bỏ lông ở cả những
vùng khuất sáng.
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