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GƯƠNG TRANG ĐIỂM TREO
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Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử
dụng sản phẩm Beurer BS59 của
chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD
trước khi sử dụng sản phẩm.
1. Chức năng và một số lưu ý khi sử
dụng sản phẩm.
Gương trang điểm kèm thiết bị chiếu sáng
treo tường có thể được sử dụng để chăm
sóc da hàng ngày và sử dụng mỹ phẩm.
Gương có một mặt chuẩn và một mặt khác
với độ phóng đại 5x.
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Gương chỉ có thể quay từ bên này sang
bên kia theo nhu cầu sử dụng.
Gương cũng có thể được gỡ bỏ từ giá
treo tường nếu cần thiết.
Thiết bị này chỉ dành cho các mục đích
được mô tả trong những hướng dẫn
hoạt động. Nhà sản xuất không chịu
trách nhiệm về thiệt hại xảy ra do sử
dụng không đúng mục đích của sản
phẩm hoặc bất cẩn.
Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử
dụng trong gia đình, không sử dụng
cho các ứng dụng thương mại.
Thiết bị này không dành cho người
dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế
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về thể chất, giác quan hoặc tâm thần và
/ hoặc bởi những người thiếu hiểu biết
cần thiết về các thiết bị và cách sử
dụng, trừ khi họ được giám sát bởi một
người chịu trách nhiệm cho an toàn
của họ hoặc họ được hướng dẫn kỹ về
cách sử dụng thiết bị.
Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo
rằng chúng không sử dụng thiết bị như
một món đồ chơi.
2. Hướng dẫn sử dụng an toàn
Giữ trẻ em tránh xa các vật liệu đóng
gói. Nguy cơ ngạt thở.
Trẻ em phải được giám sát khi sử dụng
thiết bị này.
Việc sửa chữa thiết bị chỉ nên được
thực hiện bởi người có trình độ chuyên
môn. Sửa chữa không đúng có thể dẫn
đến sự nguy hại cho người sử dụng.
Trong trường hợp cần sửa chữa, xin
vui lòng liên hệ với dịch vụ khách
hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy
quyền.
Có nguy cơ cháy nếu thiết bị được sử
dụng không đúng cách.Vì lý do này,
gương phải được vận hành như sau:
Không bao giờ để các thiết bị không có
sự giám sát, đặc biệt nếu có trẻ em
xung quanh.
Không bao giờ sử dụng thiết bị dưới
chăn gối.
Không bao giờ sử dụng các thiết bị
trong khu vực có xăng hoặc các vật
liệu dễ cháy khác.
Chỉ sử dụng trong phòng, nơi khô ráo.
Hãy chắc chắn rằng thiết bị không tiếp
xúc với nước hay các chất lỏng khác.
Không bao giờ cố gắng lấy lại thiết bị
nếu nó rơi vào nước.
Trước khi sử dụng, hãy chắc chắn rằng
thiết bị và phụ kiện không cho thấy bất
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kỳ dấu hiệu hư hỏng. Nếu có, lên hệ
ngay với nhà phân phối.
Giữ pin tránh xa tầm với của trẻ em.
Luôn thay thế tất cả các pin cùng một
lúc, sử dụng pin cùng loại, và không sử
dụng pin có thể sạc lại.
Rò rỉ pin có thể làm hỏng thiết bị. Nếu
bạn không có ý định sử dụng thiết bị
trong thời gian dài, tháo pin ra khỏi
ngăn chứa pin.
3. Hướng dẫn sử dụng.
Kéo dải pin cách nhiệt ra khỏi khoang
chứa pin và lắp pin vào theo cực. Kiểm
tra thiết bị xem có bị hư hại hay
không.
Mặt chuẩn hoặc mặt phóng đại của
gương có thể được sử dụng rất đơn
giản bằng cách xoay gương từ bên này
sang bên kia theo nhu cầu sử dụng.
Đèn LED có thể được bật và tắt với
nút trên giá đỡ thiết bị.
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Đầu tiên rút thiết bị và để thiết bị
nguội bớt. Sau đó, bạn có thể làm sạch
nó bằng một miếng vải mềm, hơi ẩm
rồi lau khô bằng vải mềm.
Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách thức quy
định.
Không để chất lỏng thâm nhập vào
thiết bị hoặc các phụ kiện.
Không sử dụng thiết bị này nữa cho
đến khi nó khô hoàn toàn.
Không làm sạch thiết bị trong máy rửa
chén.
Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh
hoặc bàn chải cứng để làm sạch thiết
bị.

4. Lắp giá treo tường.
Để thiết bị được gắn chắc trên tường,
đầu tiên, gỡ các ốc vít trên mặt trước
của giá treo tường.
Gỡ giá treo tường khỏi thiết bị và gắn
nó vào tường, dùng bộ lắp ráp được
cung cấp sẵn trong bộ sản phẩm (gồm
4 ốc vít, 4 vít nở).
Đánh dấu vị trí mong muốn trên tường
và khoan 4 lỗ ở khoảng thích hợp.
Gắn 4 vít nở vào tường. Sau đó gắn giá
treo tường, bằng cách xoáy ốc vít vào
vít nở.
Bây giờ gắn gương vào giá treo bằng
cách vặn chặt các ốc vào mặt trước của
gúa treo tường.
5. Vệ sinh và bảo quản.
Tắt thiết bị trước khi làm sạch.
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