
Thiết bị gia dụng

Mục lục
Hướng dẫn sử dụng

Cám ơn quý khách đã mua 
hàng.
Trước khi sử dụng sản phẩm 
này, hãy đọc kỹ hướng dẫn 
sử dụng và sử dụng sản 
phẩm đúng cách.
Sau khi đọc, hãy giữ hướng 
dẫn sử dụng ở nơi người 
dùng sản phẩm có thể tìm 
thấy  dễ dàng. 
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Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ 
trước khi sử dụng nếu có bất kỳ vấn 
đề nào sau đây:
● Các vấn đề về tim
● Bệnh cấp tính (đau)
● Sốt
● Huyết áp bất thường
● Bệnh truyền nhiễm
● Bệnh lao
● U ác tính
● Chứng đau dây thần kinh vùng mặt
● Mang thai
● Khi đến kỳ kinh nguyệt
● Viêm da cơ địa
● Dị ứng
● Da đặc biệt nhạy cảm
● Rối loạn đông máu
● Đang điều trị nha khoa
● Bị giãn nở mao quản do điều trị 

hoocmon steroid dài hạn hoặc rối 
loạn chức năng gan

● Đang chịu ảnh hưởng của thuốc 
hoặc rượu, hoặc cực kỳ mệt mỏi 

● Đảm bảo đọc những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng, và sử dụng sản phẩm đúng cách
● Các cảnh báo được liệt kê ở đây nhằm đảm bảo sản phẩm được sử dụng đúng cách, an 

toàn và tránh gây thương tích cho người sử dụng hoặc người khác hoặc tránh gây thiệt hại 
về tài sản. Hãy chắc chắn tuân theo chỉ dẫn của các cảnh báo.

Nguy hiểm
Tuyệt đối không sử dụng cùng với 
các thiết bị điện tử y tế sau đây.
● Máy tạo nhịp tim hoặc các thiết bị điện 

tử y tế khác được cấy vào cơ thể
● Điện tâm đồ hoặc các thiết bị điện tử y 

tế có thể tháo rời khác.
Có nguy cơ làm hỏng thiết bị điện tử y tế. 

Báo động

Không sử dụng ở các khu vực sau đây.
● Các khu vực đã thực hiện phẫu thuật 

thẩm mỹ
● Nhãn cầu và mí trên
● Chấn thương
● Vùng da mặt bị hắc tố
● Bên trong miệng hoặc các vùng niêm 

mạc khác
● Khu vực bị viêm mụn trứng cá hoặc 

các mụn nhọt khác
● Những khu vực bị suy giảm cảm giác 

đau hoặc nhận thức đau
● Khu vực có kim loại, nhựa, silicone 

hoặc các vật khác dưới da
● Khu vực bị ngứa, phát ban hoặc các 

vết  khác do kích thích vật lý
● Khu vực bị viêm do trang điểm hoặc vì 

các lý do khác
● Xung quanh mắt và tai

Không sử dụng sản phẩm trên vết 
thương hoặc vùng viêm da.

Có nguy cơ bị ngắt kết nối dây 
nguồn khi sử dụng không đúng cách 
hoặc trong thời gian dài, vì vậy 
không sử dụng sản phẩm trong các 
trường hợp sau:
● Khởi động và dừng lặp đi lặp lại trong 

quá trình vận hành.
● Không cắm hết phích vào ổ cắm.
● Nếu dây nguồn bị xoắn và không gỡ lại 

đúng cách.
● Nếu chân dây nguồn hoặc bộ sạc bị 

cong hoặc bị hỏng.

Không làm hỏng dây nguồn. (Không  
xoắn, uốn cong, hoặc kéo dây quá 
mức cần thiết, không đặt vật nặng 
lên dây, không đặt gần nguồn nhiệt, 
không bó, ép dây và sửa đổi dây)
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Giữ bộ sạc khi tháo phích cắm ra khỏi ổ 
cắm.

Không quấn dây nguồn xung quanh bộ 
sạc. 

Thiết bị này không sử dụng cho những 
người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng 
về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, 
hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ 
khi họ được  giám sát hoặc hướng dẫn sử 
dụng thiết bị bởi một người chịu trách 
nhiệm về an toàn cho họ.
Bảo quản tránh xa tầm tay của trẻ, không 
để trẻ em chơi với thiết bị này.

Không sử dụng trên trẻ mới chập chững 
biết đi, trẻ nhỏ hoặc vật nuôi

Sử dụng với điện áp từ  100 đến 240V AC.

Nếu bạn cảm thấy đau hoặc khó chịu 
trong khi sử dụng sản phẩm hoặc bị các 
vấn đề về da sau khi sử dụng sản phẩm, 
hãy ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý 
kiến chuyên gia y tế.

Nếu sản phẩm phát ra tiếng ồn bất 
thường hoặc xảy ra một số bất thường 
khác, hãy ngừng sử dụng ngay.

Làm theo hướng dẫn trong tài liệu hướng 
dẫn về tần suất và thời gian sử dụng.

Khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên, hãy 
theo dõi tình trạng da.

Tháo bộ sạc ra khỏi ổ cắm khi không sử 
dụng.

Không cắm hoặc tháo bộ sạc bằng tay 
ướt.

Không rửa bằng nước. Không để sản 
phẩm trong nước hoặc tráng bằng nước.

Không thả vào trong nước. Không để 
trong nước. Không để sản phẩm bị ướt.

Không sử dụng hoặc cất bộ sạc trong 
phòng tắm hoặc khu vực có độ ẩm cao.

Không sửa đổi sản phẩm. Không tháo rời 
hoặc sửa chữa sản phẩm nếu bạn không 
phải là kỹ thuật viên sửa chữa.

Không được thay pin có thể sạc lại của 
sản phẩm này.

Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, 
vòi hoa sen, bồn rửa hoặc các bình chứa 
nước khác.
Khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm, hãy 
rút phích cắm điện sau khi sử dụng vì sử 
dụng gần nước có thể gây nguy hiểm 
ngay cả khi thiết bị đã được tắt.
Để bảo vệ thêm, cần lắp đặt thiết bị ngắt 
dòng điện dư (RCD) có dòng điện hoạt 
động dư không vượt quá 30 mA trong 
mạch điện cấp cho phòng tắm.
Hỏi người lắp đặt để được tư vấn.
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Các cảnh báo an toàn

Không sử dụng đồng thời với các sản 
phẩm làm đẹp khác.

Không để rơi hoặc va đập vào sản phẩm. 
Không  tác động mạnh lên sản phẩm.

Không lau sản phẩm bằng xăng, dung 
môi pha loãng sơn hoặc cồn, không 
phun chất tẩy rửa lên sản phẩm. 

Chỉ sử dụng với bộ sạc (TAD28 hoặc 
TAD29) và đầu cắm chuyên dụng. Không 
sử dụng bộ sạc và đầu cắm chuyên 
dụng với các sản phẩm khác.

Không sử dụng sản phẩm cho mục đích 
thương mại. Không đặt sản phẩm ở nơi 
không xác định được số người  có thể 
sử dụng.

Không sử dụng nếu sản phẩm bị biến 
dạng hoặc hư hỏng.

Không dùng chung với gia đình hoặc 
người lạ.

Không sử dụng trên da khô.

Không sử dụng trên các vùng da vừa tẩy lông.

Không được để đầu chà tiếp xúc với bất 
cứ thứ gì ngoài da.

Không cất trữ cùng với nước tồn đọng 
trong bình nước.

Không cất trữ trong phòng tắm hoặc khu 
vực có độ ẩm cao.

Tháo kính áp tròng và phụ kiện như bông 
tai và dây chuyền trước khi sử dụng.

Khi da quá thô hoặc bề mặt không đều, 
hoặc khi được sử dụng trên các vùng có 
lông hoặc râu, sản phẩm có thể có tác 
động quá mạnh. Trong trường hợp đó, 
tránh sử dụng nó trên những khu vực này.

Khi sử dụng đầu chà, hãy di chuyển xung 
quanh và không đặt ở cùng một vị trí.

Đậy nắp thân máy khi bảo quản.

Giữ chắc chắn phần thân khi cầm sản 
phẩm.

Cảnh báo
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Tên và chức năng của các bộ phận

Ống phun sương

Nút phun sương
Sương phun ra khi nhấn giữ Nút phun 
sương trong quá trình hoạt động.  Khi 
sương phun ra, đầu chà sẽ ngừng rung. Pin Niken - 

Hydrua kim 
loại (tích hợp)

Khối chèn đầu chà

Thân máy

Ổ cắm phần thân máy

Công tắc nguồn
Nhấn và giữ công tắc này khoảng 1 giây để 
bật nguồn.
Công tắc nguồn: Đèn đỏ sáng.
Công tắc chuyển đổi: Đèn xanh lục sáng.
Đèn báo chỉ báo đầu chà: đèn xanh lục sáng.
* Đèn sáng theo trạng thái đầu chà. Nhấn 
công tắc này lại lần nữa để tắt nguồn.

Công tắc chuyển đổi
Thay đổi cường độ chà (CAO/THẤP). 
CAO: xanh lam THẤP: Xanh lục

Đèn báo đầu chà
Cho biết đã lắp phần đầu trong quá 
trình hoạt động

Đèn pin
[Sử dụng thường xuyên]
Tắt
Đang sạc pin
Bật: Đang sạc pin
Tắt: Sạc xong.
[Pin yếu]
Đèn nhấp nháy trong 10 
giây và sau đó tắt. (Với 
tiếng bíp cảnh báo)

Nắp bình nước
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■  Phụ kiện

Đầu chà dành 
cho CƠ THỂ

Nắp phần thân
Lắp vào để giữ phần 
thân

Nắp phụ
Lắp vào để giữ cho đầu chà 
dành cho MẶT hoặc dành 
cho CƠ THỂ tách biệt

Lưỡi 
đầu chà

Đầu chà dành 
cho MẶT

Nắp bình nước

Bình nước
Nhựa trao đổi 
ion

Bộ sạc

Dây nguồn
Phích nguồn

"Phích cắm loại G  (TAD28)
Phích cắm loại C (TAD29)"

 Tên và chức năng của các bộ phận

* Thay bình nước định kỳ bằng bình mới 

Chốt 
cắm

Thông số kỹ thuật

Nguồn cấp điện
Bộ sạc 100-240 V ～ 50-60 Hz 5,5 V    600 mA

Thân máy Pin Niken - Hydrua kim loại  
(3,6 V    800 mA) 1 bộ

Tên bộ phận

Mã bộ phận

Utrasonic Peeling 10 phút (tự động tắt)

Khoảng 5hNTE21



6

Sạc pin

1 Đảm bảo rằng công tắc nguồn tắt. Sau đó, cắm bộ sạc 
vào thân máy và ổ cắm.
● Đèn báo dung lượng pin  sáng.
● Không cắm chốt cắm vào ổ cắm trên thân máy bằng lực quá mạnh 

hoặc cố dùng lực để cắm nghiêng. Nếu bạn làm như vậy, ổ cắm có thể 
bị hỏng.

● Đảm bảo điện áp nguồn từ 100 đến 240 V.

2 Sau khi đèn pin tắt, hãy rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm và thân máy.

● Thời gian chuẩn để sạc là 5 giờ.
● Thân máy và bộ sạc có thể hơi nóng; đó không phải là hỏng hóc.
● Pin được sạc đầy một lần cho phép thiết bị chạy khoảng sáu lần 

(khoảng 10 phút cho mỗi lần). (Số lần có thể giảm, tùy thuộc vào các 
điều kiện sử dụng thiết bị, ví dụ như cách bạn vệ sinh thiết bị.)

Cách kéo dài tuổi thọ Pin Niken - Hydrua Kim loại
● Khi cất trữ sản phẩm, hãy sạc đầy pin trước khi bảo quản.
● Khi không sử dụng trong một thời gian dài, vẫn phải sạc sáu tháng một lần.

Khi thời gian hoạt động sau khi sạc trở nên rất ngắn, quy trình sau đây có thể giúp làm 
mới pin và cải thiện thời gian hoạt động.

(1) Nhấn nút nguồn và nút sương mù đồng thời 10 giây trở lên.
(2) Ngừng nhấn khi nghe tiếng bíp và kiểm tra đảm bảo rằng đèn báo dung lượng 

pin đang nhấp nháy.
(3) Sạc cho đến khi đèn báo dung lượng pin tắt.

Sau đó, hãy sử dụng như bình thường.

Nếu  vẫn không thể  sử dụng được ngay cả khi đã thực hiện quy trình trên, pin 
nickel-hydrua kim loại có thể đã hết thời hạn sử dụng. Vui lòng liên hệ với cửa hàng 
đã mua.

* Không sử dụng trong khi sạc.
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CẢNH BÁO

Tránh sử dụng thiết bị này cùng với các thiết bị điện y tế dưới đây.
Không thực hiện theo các hướng dẫn này có thể khiến thiết bị gặp trục trặc
● Thiết bị điện y tế cấy ghép (ví dụ máy tạo nhịp tim)
● Thiết bị điện y khoa có thể đeo (ví dụ, điện tâm đồ)

CHÚ Ý

Khuyến cáo khi sử dụng

Thiết bị này không được sử dụng ở 
bất kỳ vùng nào sau đây.
Việc không tuân theo các hướng dẫn này có 
thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.
● Vùng đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ
● Nhãn cầu và mí mắt trên
● Vết thương
● Tăng sắc tố da mặt
● Các vùng niêm mạc (ví dụ như bên trong 

miệng)
● Các vùng bị viêm do mụn trứng cá hoặc 

mụn nhọt
● Các vùng bị suy giảm cảm giác đau hoặc 

xáo trộn về nhận thức
● Các vùng dưới da có kim loại, nhựa, 

silicone hoặc các thiết bị cấy ghép khác
● Các vùng có các đốm màu bị viêm do 

ngứa, mẩn đỏ, kích thích vật lý, hoặc các 
bệnh khác

● Các khu vực bị viêm bởi mỹ phẩm hoặc 
các sản phẩm tương tự

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với da hoặc cơ thể, hãy ngưng sử dụng thiết bị 
ngay lập tức và tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế.
Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể gây ra tai nạn hoặc tác dụng phụ.

* Chăm sóc da với thiết bị này nên được thực hiện không quá một lần mỗi 
ngày, và thời gian sử dụng nên kéo dài trong vòng 10 phút cho một lần. Số 
lần sử dụng là một hoặc hai lần một tuần.

Không sử dụng thiết bị liên tục quá 10 phút để tránh gây hại cho da.

● Tẩy trang mặt của bạn để làm sạch lớp trang điểm.
●  Rửa sạch lớp trang điểm bằng nước tẩy trang

Sử dụng thiết bị này trên da không còn lớp trang điểm.
Sử dụng thiết bị trên da đã được làm ẩm bằng nước hoặc sương.

Nếu sử dụng trong những trường hợp sau đây, 
hãy đảm bảo phải tham khảo ý kiến bác sĩ.
Việc không tuân theo các hướng dẫn này có 
thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.
● Người bị tổn thương tim mạch
● Người bị bệnh cấp tính (đau)
● Người bị sốt
● Người mắc chứng huyết áp bất thường
● Người mắc bệnh truyền nhiễm
● Người mắc bệnh lao
● Người bị u ác tính
● Người bị đau mặt
● Người đang mang thai
● Trong kỳ kinh nguyệt
● Người bị viêm da cơ địa
● Người bị di ứng
● Người có làn da đặc biệt nhạy cảm
● Người mắc chứng rối loạn đông máu
● Đang điều trị nha khoa
● Người mắc bệnh giãn mạch vành do sử 

dụng lâu dài một chất hóc môn steroid 
hoặc do rối loạn chức năng gan.

● Người đã uống rượu, uống thuốc hoặc 
trong tình trạng rất mệt.
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Cách sử dụng

Không sử dụng thiết bị này để chăm sóc xung quanh mắt hoặc tai.
(Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gây ra tai nạn hoặc các 
phản ứng phụ).
Nếu da của bạn bị thương tích hoặc vết thương, tuyệt đối 
không được sử dụng thiết bị trong bất kỳ trường hợp nào.
(Không tuân theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến các vấn đề về da hoặc thương tích.)

CẢNH 
BÁO

1 Tháo nắp thân máy

2 Lắp  đầu chà dành cho CƠ THỂ hoặc MẶT của phụ kiện lên 
thân máy. Lắp hết đầu chà vào phía sau.
* Khi bạn nhận được sản phẩm, thân máy đã lắp đặt sẵn đầu 

chà dành cho CƠ THỂ. 

● Không tháo phần đầu khi bật nguồn.
● Nếu không lắp hoàn chỉnh hoặc chưa lắp đầu máy 
   thì không thể bật nguồn.
● Trong khi sử dụng thiết bị, điện bị ngắt do hoạt động 

của thiết bị an toàn nếu nước lọt vào khối chèn đầu 
chà trong lúc thay đầu chà hoặc phần đầu chà không 
được lắp đặt hoàn chỉnh. Đây không phải là hỏng hóc.

● Để tháo phần đầu chà, đặt thiết bị nghiêng như  trong hình và kéo đầu chà ra 
từ từ trong khi dùng tay giữ hai bên.
Kéo đầu chà bằng tay ướt hoặc với đầu chà hướng về phía mặt bạn có thể 
dẫn đến thương tích do lưỡi đầu chà.

● Khi tháo phần đầu chà, không được giữ lưỡi đầu chà
Không tuân theo các hướng dẫn này có thể làm hỏng thiết bị.

3 Tháo nắp bình nước ra từ mặt sau và lấy bình nước ra.

Lắp　　 Tháo

Nắp bình nước Bình nước

Chăm sóc da bằng thiết bị này nên được thực hiện không quá một lần một ngày, và thời gian 
sử dụng chỉ trong vòng 10 phút cho một lần. Số lần sử dụng là một hoặc hai lần một tuần.
10 phút sau khi nhấn công tắc nguồn, nguồn sẽ tự động tắt.
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4 Tháo nắp bình nước. Sau đó, đổ nước tinh khiết hoặc nước có thể uống 
vào bình đến giới hạn trên của mực nước. Vặn chặt nắp bình nước. Sau 
đó, lau nước nhỏ giọt khỏi bình trước khi lắp vào thân máy.

CAO/THẤP

BẬT/TẮT

CƠ THỂ

● Nếu da của bạn ẩm hoặc bạn không sử dụng chức năng phun sương, bạn có 
thể sử dụng thiết bị mà không cần đổ nước vào bình.
Lưu ý rằng khi không có nước trong bình, nhấn nút phun sương trong quá trình 
chà sẽ không phun sương.

● Không được sử dụng loại nước nào khác ngoài nước tinh khiết hoặc nước 
uống được.

Xoay nắp bình 
nước ngược 
chiều kim đồng 
hồ để tháo ra.

Đổ nước vào 
bình nước. 

Xoay nắp bình 
nước theo 
chiều kim đồng 
hồ để lắp lại.

Lắp bình nước vào 
thân máy theo thứ 
tự (1) và sau đó (2).

Lắp lại nắp bình 
nước trên thân 
máy

Đến đây

Với các vạch thẳng hàng, 
lắp nắp bình nước vào bình 
nước  Nhấn xuống

Nhấn công 
tắc nguồn

Nhấn công 
tắc chuyển 
đổi.

Cách sử dụng

(2)
(1)

5 Nhấn và giữ công tắc nguồn để bật nguồn.
 ● Thiết bị phát ra một tiếng bíp ngắn và xác nhận đã 
lắp phần đầu chà, do đó đèn báo hiệu bật sáng.

● Nguồn điện tự động tắt khoảng 10 phút sau khi 
nhấn công tắc nguồn.

● Nếu bạn đã gắn phần đầu chà lên thân máy bằng 
khối chèn đầu chà có nước, nhấn và giữ công tắc 
nguồn có thể không bật được nguồn do hoạt động 
của thiết bị an toàn.

6 Chọn cường độ chà bằng cách nhấn Công tắc Chuyển đổi.
Chế độ CAO/THẤP được bật mỗi lần 
nhấn công tắc này.
Cài đặt sẵn chế độ "THẤP" ngay sau 
khi khởi động.
CAO: Xanh lam THẤP: Xanh lục
● Khi bắt đầu sử dụng, nên thiết lập "THẤP" để sử 

dụng thiết bị trong thời gian ngắn.
● Ngừng sử dụng thiết bị nếu bạn cảm thấy không 

thoải mái
 

Trượt

CAO/THẤP

BẬT/TẮT

CƠ THỂ
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● Thiết bị này phải được sử dụng trên da trần, không trang điểm.
● Nếu bạn cảm thấy bất kỳ rối loạn nào trong quá trình chăm sóc trong hoặc sau 

khi sử dụng thiết bị (ví dụ: mẩn đỏ, phát ban, ngứa), ngừng sử dụng ngay và hỏi 
ý kiến  chuyên gia y tế.

● Không sử dụng thiết bị nhiều lần trên cùng một vùng da
● Đảm bảo làm ẩm da trước khi tẩy tế bào da.
● Khi sử dụng thiết bị, không nên ấn đầu chà lên da bạn bằng lực quá mức.
● Bất cứ khi nào bạn thấy bụi bẩn trên phần kim loại của đầu chà, hãy lau bằng 

khăn bông hoặc khăn mềm.
● Nếu bình nước không chứa nước thì sẽ không thể phun sương.
●  Nếu có những giọt nước lớn trên đầu chà, những giọt bám trên da sẽ khó tỏa 

ra khi chuyển thành sương. Trong trường hợp này, hãy lau sạch nước nhỏ giọt.
●  Khi nhấn giữ nút phun sương, đầu chà sẽ ngừng rung. Đây không phải là hỏng 

hóc.
●  Dùng đầu chà làm dẫn hướng khi trượt, di chuyển với vận tốc 10cm trong 3 

giây mà không dừng trên cùng một vị trí.

Cách sử dụng

8 .Sau khi sử dụng, tắt công tắc nguồn. Lấy bình nước ra, và 
vệ sinh phần đầu chà và thân máy. (Xem trang 13)
Sau khi bên trong bình nước đã khô hoàn toàn, lắp lại nắp 
phần thân và nắp phụ và cất thiết bị ở nơi có độ ẩm thấp.
* Đổ hết nước ở bình sau mỗi lần sử dụng và để bình khô 

hoàn toàn.

Chiều di chuyển

Nhấn nút phun 
sương

Sương

Sương sẽ phun ra khi nhấn nút này.

7 Sương sẽ phun ra khi nhấn nút phun sương để làm ẩm da. (Điều 
này không cần thiết khi da đã ẩm sau khi tắm hoặc rửa, v.v...)
Nhẹ nhàng đặt đầu chà vào da ẩm và di chuyển  xung quanh.

Điều chỉnh độ nghiêng của lưỡi chà để phun sương trên da.
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[Sử dụng đầu dành cho MẶT]
(1) Lắp đầu chà  dành cho MẶT lên thân máy. Chắc 

chắn rằng khi bạn bật công tác nguồn, đèn báo 
ở đầu chà dành cho MẶT sáng.

(2) Bằng cách nhấn nút phun sương, sương phun 
ra sẽ làm ẩm da bạn 

●  Cẩn thận để tránh đầu đầu chà chạm vào da bạn.
(3) Đặt nhẹ nhàng đầu chà lên da, trượt từ từ từ 

dưới lên trên.
● Trong khi sử dụng thiết bị, bạn sẽ nghe thấy âm 

thanh kim loại liên tục, đây không phải là dấu hiệu 
hỏng hóc.

● Các đường trên khuôn mặt

●  Má

● Hàm và quanh miệng

●  Xung quanh mũi

(4) Sau khi sử dụng, hãy tiếp tục thực hiện chế độ chăm sóc da hàng ngày 
của bạn.

● Dưỡng da của bạn bằng kem dưỡng da, bổ sung dầu hoặc sữa dưỡng da 
hoặc các sản phẩm tương tự.

(5) Sau khi sử dụng, hãy lau vết bẩn và cặn bẩn ở phần đầu bằng vải mềm 
hoặc khăn giấy

Cách sử dụng
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●   Kỹ thuật

● Sử dụng đầu chà dành cho MẶT
(1) Khi nhấn nút phun sương, sương phun 

ra sẽ làm ẩm làn da bạn
● Cẩn thận để tránh đầu chà chạm vào da bạn.

(2) Đặt đầu chà nhẹ nhàng lên da, trượt từ từ lên trên.

(3) Sau khi sử dụng, hãy bổ sung dầu cùng kem hoặc các sản phẩm khác 
để duy trì độ ẩm.

Tính năng sử dụng nâng cao

[Sử dụng đầu chà dành cho CƠ THỂ]
(1) Lắp đầu chà dành cho CƠ THỂ lên thân máy.

Khi  bạn bật công tắc nguồn, hãy đảm bảo đèn báo ở đầu chà dành cho 
CƠ THỂ sáng

(2) Khi nhấn nút phun sương, sương phun ra sẽ làm ẩm da
● Cẩn thận để tránh đầu chà chạm vào da bạn.

(3) Đặt đầu chà nhẹ nhàng lên da, trượt từ từ ra ngoài.
● Khi sử dụng thiết bị, bạn sẽ nghe thấy âm thanh kinh loại liên tục, đây không 

phải là hỏng hóc.

(4) Sau khi sử dụng, hãy bổ sung dầu cùng kem hoặc các sản phẩm khác 
để duy trì độ ẩm.

(5) Sau khi sử dụng, lau sạch bụi bẩn, cặn bẩn khỏi đầu chà bằng vải mềm 
hoặc khăn giấy.

● Đầu gối ●   Gót chân ●  Khuỷu tay

Cách sử dụng
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●  Thân máy

● Lưỡi chà

● Đầu

Dùng vải khô 
mềm để lau khối 
chèn đầu chà. 
* Không được sử 
dụng vải ướt để 
lau khối chèn.

● Bình nước và nắp bình nước

[Thiết bị an toàn]
● Nếu nước tràn vào khối chèn đầu chà, có thể không bật hoặc tắt nguồn 

được do tác dụng của thiết bị an toàn.
→ Để xử lý trong trường hợp này, tháo đầu chà khỏi thân máy, xả hết 

nước khỏi đầu chà và khối chèn đầu chà, lau sạch, lắp lại đầu chà vào 
vị trí ban đầu và nhần công tắc nguồn để khôi phục chế độ hoạt động 
bình thường.

[Đặt thời gian sạc]
● Đèn pin nhấp nháy báo hiệu trạng thái pin yếu (khi bật nguồn), khi đó 

tiếng bíp phát ra liên tục trong vòng 10 giây và nguồn sẽ tắt.
→ Sạc pin ngay lập tức.

● Sản phẩm này có thể được sử dụng với nguồn điện xoay chiều từ 100 đến 
240 V.

[Vệ sinh]
●  Đảm bảo đã tắt nguồn và tháo bộ sạc. Sau đó bắt đầu vệ sinh máy.
●  Phần thân máy, đầu chà, khối chèn đầu chà. Lau sạch bụi và cặn bẩn 

bằng vải mềm.
● Nếu khó lau sạch bụi bẩn hoặc cặn bẩn trên thân máy, hãy ngâm một 

miếng vải mềm trong dung dịch xà bông và nước hoặc chất tẩy trung hòa 
pha loãng bằng nước, và vắt kiệt. Sau đó, sử dụng vải này để lau bụi bẩn 
trên thân máy.

Tháo bình nước. Sau khi để khô tự nhiên, hãy lắp lại bình vào thân máy.

Cách sử dụng
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Cách tháo pin Niken hydrua kim loại
(khi xử lý)

Luồn tua vít đầu dẹt vào khoảng 
giữa phần thân trước và phần thân 
sau để tháo mặt sau.

 Nhấn công tắc nguồn và nút phun 
sương đồng thời 10 giây trở lên. 
Ngừng nhấn khi nghe tiếng bíp và 
kiểm tra đảm bảo đèn báo dung 
lượng pin đang nhấp nháy. Sạc cho 
đến khi đèn pin tắt.

Vít

Tua vít đầu dẹt

Pin Niken - hydrua 
kim loại

Bình 
nước

Nắp cao su

Nắp 
phần 
thân

Nắp bình 
nước

Tháo các vít (6).

Tháo nắp thân máy, nắp bình nước 
và bình nước. Tháo nắp cao su (6) 
khỏi phần thân sau.

Tháo đầu nối dây dẫn nối pin niken 
hydrua kim loại với bo mạch và kéo 
pin ra

Dây chì

Phần này giải thích cách xử lý pin thải. Đây không phải phần giải thích để người 
dùng thay pin. Người dùng không được thay pin này.

Đầu nối 
dây chì

●  Pin có thể sạc lại (Pin Niken - hydrua kim loại)
Hãy tái chế pin tháo ra theo quy định địa phương vi pin này 
chứa các nguồn tài nguyên quý giá.
Tên sản phẩm: Nickel-Metal Hydride Battery (Ni-MH)
Điện áp danh định: 3,6 V 
Số lượng: 1 set
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Xử lý sự cố

Các vấn đề Giải pháp xử lý

Tescom Denki Co.,Ltd.
4217-1 Wada Matsumoto-City, Nagano, Japan
http://www.tescom-japan.co.jp/

Không bật nguồn được mặc 
dù đã nhấn công tắc nguồn

Điều này có nghĩa là thiết 
bị an toàn đang hoạt động

Tham khảo "Thiết bị an 
toàn" trên trang 13.

Nguồn tắt khi đang hoạt 
động

Không phun sương Không lắp bình nước đúng 
cách.

Không lắp đầu chà đúng 
cách.

Hãy cố gắng lắp lại bình 
nước.

Lắp lại đầu chà.Lưỡi đầu chà không rung

Đèn sạc sáng và tắt khi 
dây nguồn bị uốn cong Dây nguồn gần bị đứt.

Ngay lập tức ngừng sử 
dụng và liên hệ với cửa 
hàng mà bạn mua sản 
phẩm

Có sự cố hoặc hỏng hóc khác

Không thể sạc pin. (Đèn 
báo dung lượng pin sáng)

Gần hết vòng đời sử dụng 
pin Niken - hydrua kim loại.

Không thể sạc pin (Đèn 
báo dung lượng pin 
không sáng)

Bộ sạc bị lỗi

Ngừng hoạt động ngay 
sau khi sạc

Sạc thiết bị khi còn lượng 
điện lớn. (Sạc bổ sung)

Sạc lại sau khi ngưng sử 
dụng pin có thể sạc lại một 
thời gian. (Xem trang 6)
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Nguyên nhân


