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Sản phẩm chỉ sử dụng trong nhà và cho cá nhân, không sử dụng với mục đích dịch vụ. 
Trẻ em trên 8 tuổi, người có vấn đề về thể chất, trí tuệ hoặc thiếu kĩ năng sử dụng có thể dùng 
sản phẩm dưới sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm an toàn, đồng thời hiểu rõ về rủi 
ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng. 
Để sản phẩm ngoài tầm tay trẻ em. 
Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn. 
Dây sạc hỏng phải được tiêu hủy, nếu không tháo rời được khỏi thiết bị, phải tiêu hủy thiết bị. 

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 
sản phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong các lĩnh vực: nhiệt, trọng lượng, huyết 
áp, nhiệt độ cơ thể, xung, trị liệu, massage, làm đẹp, cho em bé và không khí. 

Trân trọng, 
Công ty Beurer 

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và giữ lại để sử dụng sau này. 
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1. Làm quen với sản phẩm

Máy rửa mặt Beurer FC 95 giúp rửa sạch nhẹ nhàng toàn bộ da mặt. Máy không chỉ làm sạch da mà 
còn giúp tăng tuần hoàn máu. Máy có cả chuyển động vòng tròn và xoay dao động nhằm làm sạch sâu 
và hoàn toàn da mặt. 
Bên cạnh ba đầu rửa mặt lần lượt dành cho da thường, da nhạy cảm và làm sạch sâu, sản phẩm còn đi 
kèm một đầu tẩy da chết – được thiết kế đặc biệt để tẩy da chết trên da mặt. Ngoài ra còn có bộ phụ 
kiện cao cấp nằm trong hộp đựng riêng bao gồm đầu mát xa trẻ hóa – chống lão hóa, đầu dùng với bông 
tẩy trang và đầu mát xa giúp làm tan quầng thâm mắt.  

2. Trọn bộ sản phẩm
4 nắp bảo vệ  1 thân máy cầm tay 
1 đầu rửa mặt cho da thường 1 đầu rửa mặt cho da nhạy cảm 
1 đầu cọ làm sạch sâu  1 đầu cọ tẩy da chết 
1 đế sạc 1 bộ hướng dẫn sử dụng 
1 cục sạc 

Bộ phụ kiện cao cấp bao gồm: 
1 đầu mát xa trẻ hóa – chống lão hóa 
1 đầu mát xa giúp làm tan quầng thâm mắt 
1 đầu dùng với bông tẩy trang gắn sẵn 1 bông tẩy trang có thể giặt sạch 
1 hộp đựng 

3. Dấu hiệu và kí hiệu

Các kí hiệu dưới đây có trong hướng dẫn sử dụng và trên vỏ hộp sản phẩm: 
CẢNH BÁO 
Kí hiệu cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe 

CHÚ Ý QUAN TRỌNG 
Chú ý an toàn lưu ý các hư hại có thể có đối với thiết bị/phụ kiện 

Thích hợp sử dụng khi tắm 

Thải bỏ thiết bị tuân thủ theo Chỉ dẫn của Liên minh Châu Âu về chất thải từ thiết bị điện và 
điện tử - WEEE 

Lưu ý 
Lưu ý thông tin quan trọng 

Chỉ sử dụng trong nhà 

4. Phạm vi sử dụng
Thiết bị chỉ được sử dụng trên da mặt (trừ phần mắt). 
Không sử dụng đầu rửa mặt cho động vật. Sản phẩm không phù hợp cho trẻ em dưới 8 tuổi. 
Thiết bị chỉ được sử dụng cho các mục đích có trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không chịu trách 
nhiệm đối với hỏng hóc do sử dụng sai cách hoặc thiếu cẩn trọng từ phía người tiêu dùng. 
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5. Cảnh báo và lưu ý an toàn

  CẢNH BÁO 
• Bao bì có thể gây nghẹt thở. Để xa tầm tay trẻ em.
• Dỡ bỏ hết bao bì trước khi sử dụng và đảm bảo không có hư hỏng trên sản phẩm hoặc phụ kiện. Nếu

thấy nghi ngờ, không sử dụng sản phầm và liên hệ với nhà bán lẻ hoặc địa chỉ chăm sóc khách hàng
của công ty.

• Tránh để cục sạc dính nước.

  CẢNH BÁO 
KHÔNG sử dụng thiết bị: 
• trên vùng da bị tổn thương.
• với vết thương hở.
• khi đang có bệnh ngoài da hoặc da bị kích ứng.
• ngay sau khi tắm nắng.
• trong quá trình sử dụng thuốc có chứa steroids.

Lưu ý về pin 
• Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với chất lỏng trong pin, rửa vùng da bị ảnh hưởng với thật nhiều nước và tìm

trợ giúp y tế.
• Dễ nổ. Không được ném pin vào lửa.
• Không được tháo rời, làm nứt vỡ hoặc nghiền nát pin.
• Chỉ được sử dụng đế sạc đã được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng.
• Pin phải được sạc đúng cách trước khi sử dụng. Luôn luôn chú ý hướng dẫn từ nhà sản xuất và đặc

điểm kĩ thuật liên quan đến sạc pin đúng cách trong những hướng dẫn này.
• Sạc đầy pin trước lần sử dụng đầu tiên (xem mục 7.1).
• Để pin có được tuổi thọ cao, sạc pin đầy ít nhất 2 lần một năm. 

 QUAN TRỌNG 
Chỉ nhân viên chuyên nghiệp mới có thể sửa chữa các thiết bị điện tử. Sửa chữa nhầm có thể gây nguy 
hiểm cho người sử dụng. Sản phẩm có lỗi hoặc hư hỏng phải được sửa chữa bởi đơn vị cung cấp và đại 
diện bảo hành. 

6. Mô tả sản phẩm

Đầu rửa mặt 

Nút nguồn/tốc độ 

Nút xoay 

Đầu rửa mặt cho da 
thường 

Đầu mát xa trẻ hóa – 
chống lão hóa 

Đầu rửa mặt cho da 
nhạy cảm 

Đầu mát xa giúp làm 
tan quầng thâm mắt  

Đầu rửa sạch sâu Đầu dùng với bông 
tẩy trang (gắn sẵn 1 
bông tẩy trang có thể 
giặt sạch) 

Đầu tẩy tế bào chết Hộp đựng 3 đầu rửa 
mặt 
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Lưu ý 
Đê sử dụng an toàn, không để đầu rửa mặt xoay quá sát trên da. Chỉ sử dụng sản phẩm trên từng vùng 
da trong tối đa 20 giây. 
Thiết bị có bộ hẹn giờ 1 phút và sau mỗi 20 giây hoạt động sẽ ngừng trong vòng 1 giây để bạn chuyển 
sang sử dụng trên vùng da khác. Đầu rửa mặt tự động tắt sau 3 lần 20 giây. Thời gian khuyên dùng cho 
mỗi lần sử dụng sản phẩm trên da là 1 phút. 

Lưu ý 
Khi sử dụng đầu mát xa trẻ hóa – chống lão hóa và đầu mát xa giúp làm tan quầng thâm mắt, không 
bắt buộc làm ẩm da mặt hoặc đầu rửa mặt. Nếu cần, bạn có thể sử dụng kem hoặc tinh dầu. 

7. Hướng dẫn sử dụng lần đầu

7.1 Sạc thiết bị 
Sạc thiết bị tối thiểu 6 giờ trước lần sử dụng đầu tiên. Các bước cụ thể như sau: 
1. Cắm dây sạc vào đế sạc
2. Cắm cục sạc vào ổ cắm
3. Gắn thân máy vào đế sạc từ bên trên. Khi thiết bị đang sạc, đèn LED ở nút nguồn/tốc độ sáng lần lượt

theo vòng tròn. Khi máy đã được sạc đầy, đèn sáng ổn định.
7.2 Gắn đầu rửa mặt 

Sản phầm đi kèm 4 đầu rửa mặt khác nhau: 
• Đầu rửa mặt cho da thường
• Đầu rửa mặt cho da nhạy cảm
• Đầu rửa sạch sâu
• Đầu tẩy tế bào chết, nhẹ nhàng lấy đi các tế bào da thừa

Bộ phụ kiện cao cấp:
• Đầu mát xa trẻ hóa – chống lão hóa
• Đầu mát xa giúp làm tan quầng thâm mắt
• Đầu dùng với bông tẩy trang (gắn sẵn 1 bông tẩy trang có thể giặt sạch)

1. Gắn đầu rửa mặt mà bạn muốn sử dụng từ phía trên của thiết bị.
2.  Nhấc nhẹ đầu rửa mặt lên để tháo sau khi sử dụng.

8. Các bước sử dụng

1. Dùng nước làm ẩm đầu rửa mặt đã được gắn vào thân máy. Không sử dụng thiết bị với đầu rửa mặt
khô vì có thể gây kích ứng da.

2. Thoa dung dịch rửa mặt lên da.

3. Bật thiết bị bằng cách nhấn và giữ nút nguồn/tốc độ trong một giây. Đầu cọ sẽ bắt đầu xoay vòng.
4. Thiết bị có các tốc độ chậm, trung bình và nhanh. Để thay đổi tốc độ, nhấn nhanh nút nguồn/tốc độ. Tốc

độ được chọn hiển thị thông qua đèn LED.

5. Sử dụng nút xoay vòng, chọn mức xoay vòng mong muốn. Thiết bị có chuyển động vòng tròn làm sạch
khuôn mặt nhẹ nhàng và xoay vòng dao động để làm sạch hoàn toàn.

6. Đưa thiết bị nhẹ nhàng lên khuôn mặt của bạn và làm sạch da bằng cách sử dụng các chuyển động đều
để loại bỏ dư lượng chất cặn, bụi bẩn và tế bào da chết.

7. Tắt thiết bị sau khi sử dụng bằng cách nhấn và giữ nút nguồn/tốc độ trong một giây.

8. Rửa mặt kỹ với nước để làm sạch mọi cặn bẩn còn trên da.

9. Dùng khăn thấm nhẹ cho khô da, sau đó thoa kem dưỡng ẩm với chuyển động đều theo vòng tròn.
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Lưu ý 
Miếng bông gắn sẵn có thể dùng với máy giặt. 

9. Hướng dẫn vệ sinh sản phẩm

9.1 Vệ sinh đầu rửa mặt 

  CHÚ Ý QUAN TRỌNG 
Trước khi làm sạch, nhấc nhẹ đầu rửa mặt rời ra khỏi thiết bị. 
• Rửa sạch kĩ đầu rửa mặt bằng nước sau mỗi lần sử dụng.

9.2 Làm sạch thiết bị và đế sạc 
• Chỉ được làm sạch các thiết bị theo cách thức đã được chỉ dẫn.
• Làm sạch thiết bị sau khi sử dụng với một miếng vải mềm hơi ẩm. Nếu máy bị dơ nhiều, có thể dùng

vải với nước xà phòng loãng. Không sử dụng sản phẩm tẩy rửa có tính mài mòn.
• Đảm bảo không có nước xâm nhập vào thiết bị. Nếu điều này xảy ra, chỉ sử dụng lại thiết bị khi đã khô

hoàn toàn.
• Giữ thiết bị khỏi va đập mạnh, tránh ẩm, bụi, các chất hóa học, chênh lệch nhiệt độ lớn và các nguồn

nhiệt lân cận (bếp, lò sưởi).

10. Tiêu hủy sản phẩm

Thiết bị phải được thải bỏ riêng biệt. Không vứt bỏ pin chung với rác thải sinh hoạt. 

11. Các phụ kiện và thời gian thay thế

Liên hệ với nhà phân phối/đại lý để tìm mua thay thế theo chi tiết sau: 

Loại đầu rửa 
mặt 

Mục đích Loại da Thời gian thay 
mới 

Số hiệu mặt 
hàng 
và/hoặc 
số hiệu 
đặt hàng 

Đầu rửa mặt cho 
da thường 

Rửa sạch hàng ngày 
1 phút 

Da thường, da 
hỗn hợp, da 
dầu 

Sau 4 tháng 605.56 

Đầu rửa mặt cho 
da nhạy cảm 

Rửa sạch nhẹ nhàng 
hàng ngày 
1 phút 

Da nhạy cảm Sau 4 tháng 605.57 

Đầu tẩy tế bào 
chết 

Tẩy da chết hàng 
tuần nhằm loại bỏ tế 
bào da thừa 
1 phút 

Mọi loại da Sau 4 tháng 605.58 
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Đầu rửa sạch sâu Rửa sạch sâu hàng 
ngày để ngăn tắc 
nghẽn lỗ chân lông, 
lỗ chân lông to.  
1 phút 

Mọi loại da Sau 6 tháng 605.59 

Đầu mát xa trẻ 
hóa – chống lão 
hóa 

Dùng mát xa trẻ hóa 
– chống lão hóa vài
lần một tuần 
2-3 phút 

Vùng má thuộc 
mọi loại da 

Sau 12 tháng Premiumset 
606.43  

Đầu mát xa giúp 
làm tan quầng 
thâm mắt 

Dùng hàng ngày 
giúp làm tan quầng 
thâm mắt 
30 giây 

Vùng dưới mắt 
thuộc mọi loại 
da 

Sau 12 tháng Premiumset 
606.43 

Đầu dùng với 
bông tẩy trang 
(gắn sẵn 1 bông 
tẩy trang có thể 
giặt sạch) 

Rửa sạch toàn diện 
hàng ngày để loại bỏ 
lớp trang điểm 
1 phút 

Mọi loại da Đầu gắn thay sau 
12 tháng 

Premiumset 
606.43 

Bông tẩy trang có 
thể giặt sạch 

Rửa sạch toàn diện 
hàng ngày để loại bỏ 
lớp trang điểm 
1 phút 

Mọi loại da Bông tẩy trang 
thay sau 4 tuần 

605.42 

12. Xử lý sự cố

Sự cố Giải pháp 

Thiết bị không nhận sạc. 
Đảm bảo bộ sạc đã được kết nối với ổ cắm đang hoạt động và thiết bị 
được kết nối đúng cách với đế sạc. Nếu bạn làm đúng các bước nhưng 
thiết bị vẫn không nhận sạc, xin liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng. 

Thiết bị không lên nguồn. 
Khi bật thiết bị, đảm bảo nhấn nút nguồn/tốc độ đủ lực và giữ đủ thời 
gian. Sạc thiết bị như trong hướng dẫn sử dụng. Nếu vẫn không thể bật 
thiết bị, xin liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng. 

Thiết bị không hoạt động tốt 
như lúc đầu 

Đầu rửa mặt đã bị mài mòn, thay mới chúng. Nếu bạn không có đầu rửa 
mặt thay thế, bạn có thể đặt hàng (xem mục 11. “Các phụ kiện thay thế và 
phần hao mòn”). 

Nếu bạn không tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình tại đây, xin liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng. 

13. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện vào 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.5 A 
Kích thước 20 x 4.5 x 4.5 cm 
Khối lượng  ≈ 120 g 
Pin: 
Dung lượng 
Điện áp định mức 
Loại pin 

750 mAh 
3.7V 
Li-Ion 




