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Nhíp nhổ lông Beurer HL05
1. Thông tin sản phẩm
Người dùng có thể dễ dàng loại bỏ lông hay các miếng dằm đâm với sự trợ giúp của nhíp nhổ lông HL05 với đèn
LED gắn kèm.
• Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm với những tổn thương gây ra do người dùng sử dụng sản phẩm sai cách hay
thiếu thận trọng.
• Thiết bị này không thích hợp để sử dụng bởi trẻ em và những người có hạn chế về thể chất hay tinh thần hoặc
người sử dụng thiếu sự hiểu biết cần thiết về sản phẩm cũng như cách sử dụng của nó,trừ khi có sự giám sát của
người bảo hộ về cách thức sử dụng sản phẩm.
• Cẩn trọng khi sử dụng nhíp ở gần khu vực mắt.
• Tuổi thọ của đèn LED đính kèm rất cao nên không cần thiết phải thay thế. Đèn này không thể thay thế được.
• Để pin tránh xa tầm tay trẻ em.
• Nhíp sử dụng 3 thỏi pin 1.5 V loại LR 41
• Để đề phòng cháy nổ, không sạc lại pin, làm nóng pin hay để pin tiếp xúc với lửa
• Luôn thay các thỏi pin cùng lúc, cùng loại và không sử dụng loại pin sạc.
• Pin bị rò rỉ có thể gây hư hại cho thiết bị. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, tháo pin ra khỏi hộp pin của máy.
• Không nhúng thiết bị xuống nước, nước sẽ làm hỏng thiết bị.
2. Hướng dẫn sủ dụng
• Để bật đèn LED của thiết bị, bấm vào nút trên thân của nhíp.
• Để thay pin, vặn nắp khóa ở cuối nhíp bằng một đồng xu ngược chiều kim đồng hồ. Đặt pin vào, chú ý cực dương
của pin hướng ra ngoài. Vặn nắp khóa lại theo chiều kim đồng hồ.
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