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Kính gửi 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, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, 
mát-xa và không khí. Hãy đọc hướng dẫn này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này và để người 
dùng khác có thể đọc và làm theo các thông tin có trong hướng dẫn.
Trân trọng. 
Đội ngũ Beurer.

• 1 lược gỡ rối ion HT 10
• Hướng dẫn sử dụng
• 2 pin AAA 1.5V

CẢNH BÁO

• Nguy cơ nghẹt thở bởi túi bóng bọc thiết bị. Giữ túi bóng xa khỏi tầm tay trẻ em.
• Trước khi sử dụng, kiểm tra thiết bị và phụ kiện để phát hiện các trường hợp hư hỏng. Nếu xuất hiện

một vài dấu hiệu, không sử dụng thiết bị, hãy mang tới cửa hàng bán lẻ hoặc bộ phận chăm sóc
khách hàng.

• Không sử dụng thiết bị gần hoặc trong nước
• Không nhúng thiết bị vào trong nước hay các loại chất lỏng khác. Đảm bảo không để thiết bị bị ẩm

ướt
• Không cho trẻ nghịch thiết bị.
• Cất giữ thiết bị xa tầm với của trẻ em
• Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm thể chất, giác quan, tinh thần hoặc những người

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.

Lược gỡ rối ion HT 10

1. Giới thiệu thiết bị
Gỡ rối tóc của bạn một cách dễ dàng với lược gỡ rối ion HT 10. Chức năng ion có thể bật tắt dễ dàng
giúp tạo độ bóng và mềm mượt cho mái tóc đồng thời mang đến vẻ ngoài tự nhiên mà chau chuốt kỹ
lưỡng. Khi chức năng ion hoạt động, lược sản sinh ra các ion âm chống lại hiện tượng tĩnh điện trên
tóc, ngăn tóc khỏi bị tích điện và dính vào nhau.
2. Trọn bộ sản phẩm

3. Mục đích sử dụng
Thiết bị này chỉ được thiết kế để chải tóc của con người. Không sử dụng thiết bị trên động vật! Không
sử dụng thiết bị trên tóc tổng hợp. Chỉ sử dụng cho cá nhân, với mục đích mà thiết bị được thiết kế và
theo cách thức được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. Sử dụng không đúng cách có thể gây nguy hiểm.
Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra bởi sử dụng không đúng cách hoặc
bất cẩn.
4. Lưu ý an toàn

• Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với chất lỏng chảy ra từ pin, hãy rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước 
và tới trung tâm y tế để tiếp tục xử lý.
• Nghẹt thở nguy hiểm! Trẻ nhỏ có thể nuốt và sặc pin. Cất giữ pin ngoài tầm tay của trẻ nhỏ.
• Lắp pin đúng đầu cực (+) và (-)

Lưu ý khi xử lý pin
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• Luôn thay cả bộ pin cùng lúc
• Không sử dụng pin sach
• Không tháo rời, mở hoặc nghiền pin.

Lược gỡ rối ion HT 10

5. Mô tả thiết bị

Nút ion

Đèn báo họat động Đầu ra ion  Đầu chảiNút mở khóa

6. Hướng dẫn sử dụng lần đầu
Lắp pin
1. Ân nút mở khóa. Tháo nắp khoang pin bằng cách nâng

nắp về phía trước.
2. Lắp pin đi kèm vào khoang pin. Đảm bảo lắp đúng đầu 

cực
3. Đóng nắp khoang pin cẩn thận.
7. Vận hành thiết bị
Chải tóc
1. Để kích hoạt chức năng ion, nhấn nút ion. Đèn báo hoạt động bắt đầu
sáng lên. Các ion âm được phát ra qua đầu ra ion giúp chống lại hiện
tượng tĩnh điện trên tóc, ngăn tóc khỏi tích điện và dính vào nhau. Bộ
phận tạo ion tích hợp bên trong sẽ tạo ra tiếng rít êm, bạn có thể nghe
thấy ở đầu ra ion.

Lưu ý
Hãy đảm bảo tóc khô khi chải tóc cùng với chức năng ion. Chức năng ion chỉ có tác dụng trên tóc 
khô.
Tác động tạo mềm mượt có thể giảm nếu tóc bạn xoăn, ngắn, sử dụng nhiều hóa chất hoặc hư tổn.

2. Chải tóc từ chân đến ngọn. Lặp lại thao tác để tóc được mềm mượt
hơn. Để loại bỏ các nút rối ở ngọn tóc, giữ chặt tóc và chải ngọn cho đến
khi chúng hết rối. Không kéo từ chân tóc.
3. Để tắt chức năng ion sau khi chải tóc, hãy nhấn nút ion. Đèn báo hoạt
động sẽ tắt.

8. Bảo trì và vệ sinh
THẬN TRỌNG

• Đảm bảo không để nước nhỏ vào trong thiết bị. Nếu điều này xảy ra, hãy tháo pin và chỉ
sử dụng lại khi thiết bị đã khô hoàn toàn.

• Để tránh làm hỏng thiết bị, hãy tháo pin ra khỏi thiết bị trước vệ sinh
• Bảo vệ thiết bị khỏi các tác động mạnh, ẩm ướt, bụi bụi, hóa chất, biến

đổi nhiệt độ cao và các nguồn nhiệt (lò nướng, lò sưởi).
• Làm sạch thiết bị sau khi sử dụng bằng vải mềm, hơi ẩm. Nếu quá bẩn, hãy làm ẩm vải

bằng dung dịch xà phòng nhẹ để vệ sinh. Không sử dụng các chất làm sạch gây mài mòn.
9. Thải bỏ
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.
Phải thải bỏ pin đã hết tại các hộp thu gom chuyên dụng, các điểm tái chế hoặc mang 
tới đại lý đồ điện tử. Bạn phải thực hiện thải bỏ theo quy định của pháp luật.
Pin chứa các chất độc hại được đánh dấu bằng các mã sau:
Pb = Pin chứa chì,
Cd = Pin chứa cát mi,
Hg = Pin chứa thủy ngân.
10. Thông số kỹ thuật

• Bảo vệ loại II• Mã: HT10
• Pin: 2 pin 1.5 V AAA  • Trọng lượng: khoảng 90 g
• Kích thước: 12.0 x 7.4 x 5.4 cm

• Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo găng tay bảo vệ và vệ sinh khoang pin bằng vải khô
• Bảo vệ để tránh pin bị quá nóng
• Nguy cơ nổ! Không ném pin vào lửa
• Không sạc hay làm đoản mạch pin
• Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi khoang pin
• Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương




