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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.
Trọn bộ sản phẩm
• 1 FC 40
• 1 đầu làm sạch tròn to
• 1 đầu làm sạch tròn nhỏ
• 1 đầu làm sạch bầu dục
• 10 tấm lọc thay thế
• 2 vòng đệm
• 1 nắp lọc
• 1 dây cáp USB
• Hướng dẫn sử dụng

CẢNH BÁO

• Chỉ được sử dụng thiết bị trong nhà/riêng tư, không sử dụng cho mục đích dịch vụ.
• Thiết bị không phù hợp để sử dụng cho người dưới 18 tuổi.
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• 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.

• Không cho trẻ nghịch thiết bị.
• Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi có người lớn giám sát.
• Nếu dây điện kết nối thiết bị bị hỏng, phải vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ dây điện, phải dừng sử 

dụng thiết bị.

1. Giới thiệu thiết bị
Thiết bị làm sạch lỗ chân lông FC 40 giúp bạn làm sạch sâu nhờ công nghệ hút chân không. Với các 
đầu làm sạch tròn, bạn có thể loại bỏ hiệu quả các đốm, mụn đầu đen và da chết. Hơn nữa, thiết bị còn 
có một đầu làm sạch hình bầu dục có khả năng giúp bạn cải thiện độ đàn hồi và tuần hoàn trên da mặt. 
Bên cạnh đó, màn hình LCD giúp hiển thị rõ ràng trạng thái pin và mức cường độ. Với tổng cộng 5 
mức cường độ có sẵn, thiết bị giúp bạn làm sạch và chăm sóc da mặt theo nhu cầu.
2. Mục đích sử dụng

Chỉ sử dụng thiết bị cho da mặt của người lớn (ngoại trừ vùng mắt và miệng). Không sử dụng thiết bị 
cho động vật! 
Chỉ được sử dụng thiết bị cho cá nhân, không sử dụng cho mục đích y tế hay dịch vụ. Chỉ sử dụng thiết 
bị với mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng. Sử dụng sai cách có thể gây nguy hiểm. Nhà sản 
xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp hư hỏng gây ra bởi việc sử dụng không đúng hay 
bất cẩn. Không sử dụng thiết bị nếu bạn thuộc một trong các trường hợp cảnh báo trong hướng dấn sử 
dụng. Tham khảo tư vấn của bác sĩ nếu bạn không chắc bản thân có phù hợp sử dụng thiết bị hay không.
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3. Cảnh báo và lưu ý an toàn

CẢNH BÁO
• Nguy cơ nghẹt thở bởi túi bóng bọc thiết bị. Giữ túi bóng xa khỏi 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.

            CẢNH BÁO 
KHÔNG sử dụng thiết bị  
• trên các vùng da bị nứt nẻ
• trên các vết thương hở
• trong vùng mắt hoặc miệng
• trên các bộ phận khác của cơ thể mà không phải mặt (ngoại trừ vùng mắt và miệng)
• khi đang mang thai
• nếu đã phẫu thuật thẩm mỹ ở vùng mặt
• nếu đang mắc các loại bệnh liên quan đến tim
• nếu có bệnh về da (ví dụ bệnh mụn rộp, bệnh mạch máu và các mụn thịt dư)
• nếu bị ung thư da
• nếu da đang bị dị ứng
• ngay sau khi tắm nắng hay bị cháy da
• nếu đang sử dụng các loại thuốc có chứa xteoit.
• nếu đang dùng thuốc làm loãng máu
• nếu đang bị đa xơ cứng, tiểu đường hoặc mắc chứng rối loạn tự miễn dịch

           QUAN TRỌNG
Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành. Việc sửa chữa không đúng có thể dẫn đến nguy 
hiểm đáng kể cho người dùng. 

CẢNH BÁO

• Đảm bảo dây cáp USB và bộ nguồn không tiếp xúc với nước, hơi hay các loại chất lỏng khác
• Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô (không sử dụng trong bồn tắm, phòng xông hơi).
• Không làm rơi hoặc để thiết bị chịu bất kì tác động nào.
• Chỉ sử dụng thiết bị với tay khô
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Lưu ý khi xử lý pin
• 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.
• Bảo vệ để tránh pin bị quá nóng.
• Nguy cơ nổ! Không ném pin vào lửa.
• Không tháo rời, tách hoặc nghiền pin.
• Chỉ sử dụng bộ sạc chính hãng.
• Pin phải được sạc đúng cách trước khi sử dụng. Đảm bảo luôn tuân theo hướng dẫn sử dụng và sử 

dụng nguồn điện có thông số kỹ thuật được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng để sạc pin đúng cách.
• Sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu.
• Để có thể sử dụng pin lâu nhất, hãy sạc đầy pin ít nhất hai lần một năm. 
4. Mô tả thiết bị 
4.1 Thiết bị
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1. Đầu làm sạch
2.  Nắp lọc
3. Chỉ báo cường độ và tình trạng pin
4.  Nút -/+ điều chỉnh cường độ (20%, 

40%, 60%, 80% or 99%)
5.  Nút NGUỒN
6.  Đầu kết nối Micro USB 

Để sạc pin với dâu cáp micro USB

4.2 Đầu làm sạch

Đầu làm sạch tròn to
Thích hợp để làm sạch lỗ chân lông trên vùng da lớn. Bạn có thể sử dụng 
đầu này trên bất cứ vùng da nào của khuôn mặt, ngoài vùng da quanh mắt.

Đầu làm sạch tròn nhỏ
Thích hợp để làm sạch lỗ chân lông trên các vùng da khó làm sạch (ví dụ 
như trên mũi). Bạn cũng có thể sử dụng đầu này trên bất cứ vùng da nào 
của khuôn mặt, ngoài vùng da quanh mắt.

Đầu làm sạch bầu dục
Cải thiện độ đàn hồi và tuần hoàn cho da mặt. Đặc biệt thích hợp để sử 
dụng cho phần da bên ngoài lỗ mũi, xung quanh mắt và miệng. Bạn nên sử 
dụng đầu làm sạch bầu dục này với cường độ ở mức 1.

Thiết bị làm sạch lỗ chân lông FC 40



4

5. Hướng dẫn sử dụng
5.1 Kiểm tra da
Kiểm tra da trước khi sử dụng 24 giờ. Bật thiết bị với cường độ nhỏ nhất và kiểm tra trên 
vùng da cổ dưới xương hàm. Sau 24 giờ, nếu vùng da được kiểm tra bị đỏ hoặc đau, không được 
sử dụng thiết bị.

QUAN TRỌNG
Không sử dụng thiết bị liên tục trên cùng một vùng da trong một khoảng thời gian dài. Nếu không, da 
sẽ bị bầm tím.
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5.2 Sạc pin
Trước khi sử dụng lần đầu, hãy sạc thiết bị ít nhất 5 tiếng. Để sạc pin, thực hiện như sau:
• Kết nối cáp sạc USB với củ sạc phù hợp (nguồn điện đầu ra: 5 V; 0,5 A) và thiết bị. Sau đó cắm 

phích cắm vào ổ điện. Ngoài ra, bạn cũng có thể sạc thiết bị bằng cách cắm cáp sạc USB vào cổng 
USB trên máy tính hoặc máy tính xách tay. 

Chỉ báo tình trạng pin trên màn hình sẽ hiển thị mức pin hiện tại trong khi sạc. Khi thiết bị được sạc 
đầy,    sẽ xuất hiện trên màn hình. Pin có thể được sử dụng trong khoảng 90 phút hoạt động (ở mức 
cường độ cao nhất) sau khi sạc đầy. Nếu đèn báo sạc pin      nhấp nháy trên màn hình, hãy sạc lại thiết 
bị.
5.3 Lưu ý trước khi sử dụng

 Lưu ý
Trước khi bắt đầu sử dụng thiết bị, hãy đảm bảo da mặt của bạn sạch sẽ, khô ráo và không còn phấn, 
kem hoặc các lớp trang điểm.

 Cảnh báo
• Chỉ sử dụng thiết bị một lần một tuần
• Ngay sau khi sử dụng, vùng da được làm sạch trên mặt của bạn có thể sẽ hơi đỏ. Điều này là bình 

thường và vùng đỏ này sẽ tự biến mất chậm nhất là 30 phút sau.
• Một ngày trước và sau khi sử dụng thiết bị, tránh các hoạt động gây đổ mồ hôi như xông hơi, tắm 

nắng và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. 
• Sau khi sử dụng: Rửa sạch mặt với nước và bảo vệ mặt khỏi ánh nắng mặt trời. 

 Lưu ý

Cũng có thể sử dụng thiết bị hai lần một tuần nếu da của bạn không nhạy cảm (hai lần sử dụng cách 
nhau ít nhất 48 tiếng).
5.4 Sử dụng thiết bị
1. Xoay đầu làm sạch để tháo ra khỏi thiết bị và tháo nắp lọc ra 

3. Lắp đầu làm sạch bạn muốn sử dụng vào trục

5. Chọn mức cường độ bạn muốn bằng các nút -/+. Bạn nên bắt 
đầu sử dụng thiết bị với mức cường độ thấp khi sử dụng lần đầu 
tiên để quen dần với thiết bị.

2.  Đặt tấm lọc lên trục và sau đó đặt nắp đậy lại. Hãy đảm bảo sử 
dụng tấm lọc khô.

4. Nhấn nút NGUỒN để bật thiết bị. Chỉ báo cường độ và tình 
trạng pin sẽ bắt đầu sáng

6. Di chuyển đầu làm sạch trên da mặt. Đảm bảo không di chuyển đầu làm sạch nhiều lần trên cùng 
một vùng da. Xem chi tiết cách thức sử dụng hiệu quả tại mục "6.5 Vùng da sử dụng".

 Lưu ý

Áp lực tạo lên da khi sử dụng thiết bị phải thoải mái và không gây đau. Da có thể sẽ hơi đỏ sau 
khi sử dụng thiết bị.

7.   Để dừng sử dụng, ấn nút NGUỒN. Chỉ báo cường độ và tình trạng 
pin sẽ tắt.

8. Thay tấm lọc sau mỗi lần sử dụng. Để thay, xoay đầu làm sạch để 
nâng lên; sau đó tháo nắp lọc ở bên dưới. Sử dụng nhíp để gắp tấm 
lọc ra.

5.5 Vùng da sử dụng
 Lưu ý

Đảm bảo da được căng ra khi di chuyển đầu làm sạch trên da. 
Bạn có thể làm điều này bằng cách kéo căng da sang một bên hoặc xuống dưới bằng tay không.
Không sử dụng thiết bị lâu trên cùng một vùng da.
Vùng trán:
Di chuyển đầu làm sạch chậm và đều ra từ trung tâm trán. Hãy đảm bảo 
chỉ di chuyển đầu làm sạch một lần trên mỗi vùng da.

Vùng thái dương:
Di chuyển đầu làm sạch ra ngoài về phía chân tóc. Lặp lại động tác với 
vùng da bên trái và phải của mũi. Hãy đảm bảo di chuyển đầu làm sạch 
cách mắt ít nhất 1 cm.

Vùng mũi:
Di chuyển đầu làm sạch xuống phía dưới từ vị trí giữa trên đầu sống mũi. 
Lặp lại động tác này với cánh mũi trái và phải. 

Vùng má:
Di chuyển đầu làm sạch qua má theo hướng đi ra ngoài .

Thiết bị làm sạch lỗ chân lông FC 40
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Quanh vùng miệng:
Di chuyển đầu làm sạch ngang theo môi trên từ nhân trung qua trái và phải. 
Di chuyển đầu làm sạch từ môi dưới sang trái và phải theo hướng lên trên. 
Hãy chắc chắn đầu làm sạch không chạm vào môi.

6. Vệ sinh và bảo trì
• Không được nhúng thiết bị vào nước hoặc các loại chất lỏng khác.
• Khử trùng đầu làm sạch bằng thuốc khử trùng hợp chuẩn sau mỗi lần sử dụng.
• Thay tấm lọc sau mỗi lần sử dụng.
• Dùng vải khô để vệ sinh thiết bị. Không sử dụng các chất làm sạch gây mòn.
• Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, biến đổi nhiệt độ cao hay gần các 

nguồn nhiệt (lò nướng, máy sưởi).
7. Bộ phận thay thế 
Các bộ phận thay thế các linh kiện bị mài mòn được bán sẵn tại các trung tâm chăm sóc khách hàng với 
các mã sản phẩm như sau:

8. 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 phươ ng chịu trách nhiệm cho việ c xử lý rác thải. 

Bộ phận thay thế Mã sản phẩm
10 tấm lọc thay thế 164083
2 vòng đệm 164084
Đầu làm sạch tròn to 164080
Đầu làm sạch tròn nhỏ 164081
Đầu làm sạch bầu dục 164082
Dây cáp USB 164079
Nắp lọc 164085

9. Thông số kỹ thuật
Nguồn điện 5 V  0.5 A

3 W
Kích thước Khoảng 172 x 46 x 42 mm

Pin:
Dung lượng
Điện áp định mức
Loại pin

900 mAh
3.7 V
Lithium-ion

Trọng lượng ~150 g
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