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 CẢNH BÁO

Chỉ được sử dụng thiết bị trong nhà/cho cá nhân, không phục vụ cho mục đích thương mại.
Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh 

nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị 
một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.

Không để 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

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.
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Trân trọng, 
Đội ngũ Beurer
1. Giới thiệu thiết bị

Máy rửa mặt Beurer FC 96 có tác dụng mang lại cảm giác êm dịu khi rửa toàn bộ da mặt. Thiết bị 
này không chỉ được dùng để rửa mặt mà còn có tác dụng cải thiện tuần hoàn. Thiết bị được trang 
bị cả hai chức năng xoay theo đường tròn và xoay rung theo nhịp giúp làm sạch hoàn toàn và làm 
sạch sâu da mặt Thiết bị có bốn mức tốc độ khác nhau và một màn hình hiển thị tốc độ hiện tại, 
tình trạng pin và chỉ báo thay đầu rửa. 
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2. Trọn bộ sản phẩm

Kiểm tra để đảm bảo bạn không mua phải hàng giả mạo và tất cả các phụ kiện đi kèm có đầy đủ 
trong hộp. Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có bất cứ dấu hiệu hỏng hóc 
nào và loại bỏ tất cả các lớp bọc thiết bị. Nếu xuất hiện các dấu hiệu hư hại, không sử dụng thiết bị 
và hãy mang thiết bị tới cửa hàng bán lẻ hoặc bộ phận bảo hành để kiểm tra.

1 x đầu rửa cho da thường   
1 x bộ sạc

1 x bộ dây điện
1 x hướng dẫn sử dụng

3. Giải thích ký hiệu

Các biểu tượng sau được dùng trong hướng dẫn sử dụng và trên thiết bị. 

Phù hợp sử dụng trong bồn tắm và dưới vòi hoa sen.

Thiết bị có lớp bảo vệ kép.

Thải bỏ sao cho phù hợp với chỉ thị Chất thải điện và thiết bị điện tử EC – WEEE

Nhà sản xuất

Chỉ sử dụng trong nhà
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4. Mục đích sử dụng
Chỉ sử dụng thiết bị trên da mặt người (ngoại trừ vùng mắt).
Không sử dụng để rửa mặt động vật. Thiết bị không phù hợp để sử dụng cho trẻ dưới 8 tuổi.
Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không 
chịu trách nhiệm cho các trường hợp hư hỏng gây ra bởi việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng 
không cẩn thận.
5.

Nguy cơ nghẹt thở bởi vật liệu đóng gói thiết bị. Giữ các vật liệu này 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 bảo hành 
để kiểm tra 

Không để bộ dây điện tiếp xúc với nước.
CẢNH BÁO

KHÔNG sử dụng thiết bị:
trên các vùng da bị nứt nẻ.
trên các vết thương hở.
nếu bạn đang mắc các loại bệnh về da mặt hoặc da bị kích ứng.
ngay sau khi tắm nắng.
nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc có chứa xteoit.

Lưu ý khi xử lý pin
Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy dùng nhiều nước để rửa vùng bị ảnh hưởng và 

sau đó tới các trung tâm y tế để xử lý tiếp.

Nguy cơ cháy nổ! Không được ném pin vào lửa.
Không tháo rời, tách hay nghiền pin.
Chỉ sử dụng bộ sạc chính hãng để sạc thiết bị.
Trước khi sử dụng, phải sạc pin đúng cách. Luôn luôn thực hiện theo các hướng dẫn từ nhà sản xuất sử 

dụng các phụ kiện có thông số kỹ thuật được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng này để sạc pin đúng cách.
 Sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu. (xem Chương 7.1).
 Để kéo dài tuổi thọ của pin lâu nhất có thể, nên sạc đầy pin trước khi sử dụng (ít nhất hai lần một năm).

 QUAN TRỌNG
Thiết bị chỉ nên được sửa khi mang tới trung tâm bảo hành. Việc sửa chữa không đúng có thể dẫn đến 
nguy hiểm đáng kể cho người dùng. 
6. Mô tả thiết bị

Màn hình

Nút NGUỒN/tốc độ 

Nút xoay

Màn hình hiển thị

Bộ sạc

Tốc độ 

Thay đầu rửa 

Tình trạng pin

Đầu rửa

1 x nắp bảo vệ 1 x thân máy

Cảnh báo và lưu ý an toàn 

CẢNH BÁO

7. Hướng dẫn sử dụng lần đầu

7.1 Sạc thiết bị
Sạc thiết bị ít nhất 4 tiếng trước khi sử dụng lần đầu. Để sạc, thực hiện như sau: 
1. Lắp bộ dây điện vào bộ sạc.
2. Cắm phích cắm vào ổ điện.
3. Lắp thiết bị vào bộ sạc theo hướng từ trên xuống . Trong khi sạc, màn hình trên thiết bị sẽ nháy. Biểu 

          trên màn hình sẽ hiển thị tình trạng pin hiện tại.tượng pin

7.2 Lắp đầu rửa
1. Lắp đầu rửa bạn muốn dùng vào lõi trên đầu thiết bị theo hướng từ trên xuống. 
2. Để tháo đầu rửa sau khi sử dụng, kéo đầu rửa lên

8. Sử dụng thiết bị

1. Làm ướt đầu rửa bằng nước. Không được sử dụng thiết bị khi đầu rửa còn khô bởi vì như vậy sẽ làm
kích ứng da.

2. Thoa sữa rửa mặt lên da mặt.
3. Để bật thiết bị, ấn và giữ nút nguồn/tốc độ trong 1 giây. Đầu rửa sẽ bắt đầu xoay.
4. Thiết bị có bốn mức tốc độ. Để chuyển giữa các mức tốc độ, ấn nhanh nút nguồn/tốc độ. Tốc độ được

chọn sẽ hiển thị tương ứng với số đèn tròn sáng lên trên màn hình.
5. Dùng nút xoay để chọn chế độ xoay bạn muốn. Thiết bị có chức năng xoay tròn để rửa mặt nhẹ nhàng

và chức năng xoay rung giúp rửa toàn bộ mặt
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6. Bây giờ, nhẹ nhàng đưa đầu rửa của thiết bị lên mặt và làm sạch da mặt, di chuyển đầu rửa đều đặn
qua các vùng da để loại bỏ các bã nhờn, bụi bẩn và các tế bào chết.

 Lưu ý 
Để đảm bảo sử dụng thiết bị thoải mái, không ấn đầu rửa quá mạnh lên da. Rửa mỗi vùng da tối đa 20 
giây.
Thiết bị có chức năng bấm thời gian trong 1 phút và cứ 20 giây trôi qua, thiết bị sẽ dừng 1 giây để báo 
hiệu rằng bạn nên chuyển qua vùng da khác để làm sạch. Thiết bị sẽ tự động tắt sau 3 lần 20 giây như 
thế. Khoảng thời gian khuyên dùng cho mỗi lần sử dụng thiết bị là 1 phút.
Nếu màn hình thiết bị hiển thị biểu tượng         , bạn nên thay đầu rửa. Đây là cách duy nhất để tiếp tục 
đảm bảo hiệu suất làm sạch tối ưu của thiết bị. Bạn có thể mua các đầu rửa mới tại các cửa hàng chuyên 
dụng hay trung tâm bảo hành. Sau khi thay đầu rửa mới, giữ cùng lúc nút NGUỒN/tốc độ và nút xoay ít 
nhất 2 giây. Biểu tượng         sẽ sáng trở lại.

7. Tắt thiết bị sau khi sử dụng xong. Để tắt thiết bị, ấn và giữ nút NGUỒN/tốc độ trong 1 giây.

8. Rửa qua mặt bằng nước để loại bỏ bã nhờn trên da.

9. Lau khô mặt nhẹ nhàng bằng khăn và sau đó, thoa kem dưỡng ẩm lên mặt theo đường tròn, đều đặn.
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9. Vệ sinh

9.1 Vệ sinh đầu rửa.

 QUAN TRỌNG 
Trước vệ sinh đầu rửa, kéo đầu rửa ra khỏi thiết bị. 

Vệ sinh đầu rửa bằng nước sau mỗi lần sử dụng.
9.2 Vệ sinh thiết bị và bộ sạc

Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách thức được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
Vệ sinh thiết bị sau khi sử dụng bằng vải mềm, hơi ẩm. Nếu thiết bị quá bẩn, bạn có thể làm ẩm vải 

bằng dung dịch xà phòng nhẹ. Không được sử dụng các chất làm sạch gây mòn.  
Đ ảm bảo không để nước nhỏ vào trong thiết bị. Nếu điều này xảy ra, chỉ được sử dụng lại thiết bị khi 

thiết bị đã khô hoàn toàn.
Bảo vệ thiết bị khỏi các tác động mạnh, ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, biến đổi nhiệt độ lớn 

và không đặt gần các nguồn nhiệt (như lò vi sóng, máy sưởi).
10. Thải bỏ

Phải thải bỏ pin đã hết tại các hộp thu rác chuyên dụng, các điểm tải chế hoặc mang tới các đại lý đồ điện. 
Ban phải thực hiện thải bỏ pin theo quy định của pháp luật. 
Pin có chứa các chất độc hại được đánh dấu bằng cách mã sau: 
Pb = Pin chứa chì,, 
Cd = Pin chứa cát-mi, 
Hg = Pin chứa thủy ngân.
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 của thiết bị riêng, không được thải bỏ cùng với rác thải sinh hoạt
Để lấy pin, dùng một chiếc tua vít để mở nắp trên phần lắp đầu rửa của thiết bị. Sau đó ngắt kết nối pin

11. Bộ phận thay thế các linh kiện bị mài mòn.

Các bộ phận thay thế được bán sẵn tại các trung tâm chăm sóc khách hàng

Loại đầu rửa
Đầu rửa cho da 
thường

Mục đích sử dụng Rửa mặt hàng ngày
Loại da Tất cả các loại da
Thay thế Sau 4 tháng
Mã sản phẩm 605.08

khỏi thiết bị. Bây giờ, tháo pin ra và thải bỏ tại địa điểm thu rác phù hợp. Để biết thêm chi tiết về 
việc thải bỏ, hãy liên hệ đại lý bán hàng ủy quyền hoặc chính quyền địa phương chịu trách nhiệm 
cho việc xử lý rác thải.

12. Xử lý sự cố

Sự cố Giải pháp

Không thể sạc thiết bị
Hãy đảm bảo bộ sạc được kết nối với ổ điện có điện và thiết bị được 
đặt đúng vị trí trong bộ sạc. Nếu bạn đã làm đúng theo hướng dẫn 
mà thiết bị vẫn không sạc được, hãy liên hệ bộ phận bảo hành

Không bật được thiết bị

Thiết bị không làm sạch 
được như ban đầu

Đầu rửa đã bị mòn. Hãy thay đầu rửa. Nếu không có đầu rửa nào 
khác để thay thế, bạn có thể đặt mua (xem “11. Thay thế các bộ 
phận và linh kiện bị mài mòn)

Nếu không thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề mà bạn gặp phải, hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách 
hàng. 

13. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.2 A
Kích thước Thiết bị: 18.5 x 4.5 x 4 cm / Bộ sạc: 8.7 x 5.2 x 5.2 cm 
Trọng lượng Thiết bị: khoảng 166 g / Bộ sạc: khoảng 79 g 
Pin:
Dung lượng
Điện áp định mức
Loại pin

600 mAh
3.7V
Li-Ion

Khi bật thiết bị, hãy đảm bảo rằng bạn ấn nút NGUỒN với đủ lực, 
ấn và giữ nút đủ thời gian. Sạc thiết bị như được mô tả trong hướng 
dẫn sử dụng. Nếu vẫn không bật được thiết bị, hãy liên hệ bộ phận 
bảo hành
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