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TIẾNG VIỆT

• Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản
xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu
CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous
Substances), tiêu chuẩn GS (Geprüfte Sicherheit), tiêu chuẩn CB
về chất lượng và an toàn sản phẩm.
Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ
về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
• Sản phẩm BlueStone được công ty đối tác Mỹ Great American
Appliance (GAA Corp) tư vấn về quản lý và quy trình. GAA là công
ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Mỹ theo Giấy
chứng nhận thành lập số 3089043 do văn phòng thư ký bang
California cấp có trụ sở chính tại 7809 Michigan Ave Oakland, CA
94605, Hoa Kỳ.
• Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với
màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên
viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm
BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt
nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
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Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần
báo trước.

• BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm
BlueStone đều được bảo hành 2 năm.
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ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
HDB-1821B

HDB-1837

• Hiệu điện thế: 220V~50Hz
• Công suất: 1600W
• 3 mức điều chỉnh

• Hiệu điện thế: 230V~50Hz
• Công suất: 1000W
• 2 mức điều chỉnh

MÔ TẢ TỔNG QUÁT

HDB-1836

HDB-1821B

• Hiệu điện thế: 230V~50Hz
• Công suất: 1200W
• 3 mức điều chỉnh
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1

Đầu sấy

2

Đầu thông gió

3

Công tắc

4

Tay cầm

5

Móc treo

6

Dây điện
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CHÚ Ý AN TOÀN

HDB-1836

1

Đầu sấy phụ tạo luồng khí
tập trung

2

Đầu sấy chính

3

Nắp làm mát

4

Công tắc: 0(Tắt)/
(Làm
mát), 1(Sấy khô), 2(Sấy khô
nhanh chóng)

5

Tay cầm có thể gập được

6

Móc treo

7

Dây điện

1

Trước khi khởi động máy nên kiểm tra chắc chắn là hiệu điện thế
ghi trên máy phải phù hợp với nguồn điện tại nhà bạn.

2

Tắt máy khi không sử dụng và cả khi bạn tạm dừng.

3

Giữ máy tránh xa tầm tay trẻ em. Trẻ em không biết được nguy
hiểm khi sử dụng máy sấy tóc, vì vậy đảm bảo là trẻ em được giám
sát khi chúng sử dụng thiết bị này.

4

Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ
hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh
xảy ra sự cố.

5

Để tăng cường bảo vệ, nên lắp đặt thiết bị bảo vệ dòng dư (RCD)
có dòng dư tác động danh định không quá 30mA, thích hợp dùng
trong mạch điện cung cấp cho phòng tắm. Nên tham khảo ý kiến
kỹ thuật lắp đặt.

6

Không được nhúng máy trong nước hoặc làm ướt máy chỉ vệ sinh
máy bằng khăn khô.

7

Không bao giờ đặt máy trên gối hoặc mềm ẩm ướt khi đang sử
dụng hoặc sau khi sử dụng. Không phủ khăn, áo...vào nắp thông
gió khi máy đang hoạt động.

8

Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng xong.

9

Không đặt các vật thể bằng kim loại gần luồng không khí vào và ra
của máy sấy tóc.

HDB-1837
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1

Đầu sấy phụ tạo luồng khí
tập trung

2

Đầu sấy chính

3

Nắp làm mát

4

Công tắc: 0(Tắt)/
(Làm
mát), 1(Sấy khô), 2(Sấy khô
nhanh chóng)

5

Tay cầm có thể gập được

6

Móc treo

11 Không sử dụng máy sấy tóc ở những nơi có khí ga hay vật liệu
gây cháy khác (như benzene, chất pha loãng sơn, các loại bình
phun khí...).

7

Dây điện

12 Không dùng hóa chất gây mòn để lau chùi sản phẩm.

10 Không cầm dây điện để kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. Để bảo
đảm an toàn cho người sử dụng và thiết bị, chỉ nên nắm đầu phích
cắm và rút ra nhẹ nhàng.
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13 Không hướng trực tiếp luồng khí vào mắt hay những khu vực nhạy
cảm khác trên cơ thể.
14

Đừng tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong vỏ thiết bị.

15

Sau khi rút phích cắm, phần tử gia nhiệt vẫn còn nóng nên không
được chạm vào hoặc đặt lên các bề mặt dễ cháy.

16

KHÔNG sử dụng máy khi tay ướt.

17

KHÔNG sử dụng máy khi dây điện bị hư, Khi nhận biết thiết bị có
dấu hiệu hư tổn, vui lòng đem máy đến trung tâm bảo hành gần
nhất để được hỗ trợ

18

Khi máy sấy tóc được dùng trong phòng tắm, phải rút phích cắm
sau khi sử dụng. Trong môi trường ẩm ướt, sẽ có khả năng cao gây
nguy hiểm ngay cả khi đã tắt máy sấy tóc.

19

Không phù hợp sử dụng trong bồn tắm hoặc dưới vòi hoa
sen, chậu và các bình chứa khác.

20

Người thiểu năng và trẻ em không được sử dụng thiết bị này, trừ
khi có người giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

CẢNH BÁO
• KHÔNG sử dụng thiết bị nơi ẩm ướt gần bồn tắm, vòi sen hay các dụng cụ
chứa nước khác.
• KHÔNG sử dụng thiết bị gần nước.
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CHO MÁY
• Khi sử dụng, đảm bảo rằng luồng không khí lưu thông trong và ngoài máy
khi vận hành được thông thoáng, không bị chặn bởi vật cản
• Để tối ưu hóa tuổi thọ của máy, bảo đảm rằng các hướng dẫn sử dụng được
tuân thủ một cách kĩ càng. Hãy liên lạc với trung tâm bảo hành gần nhất
khi có sự cố.
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CHỨC NĂNG TỰ NGẮT KHI QUÁ NHIỆT:
Thiết bị sẽ tự động ngắt điện khi xảy ra quá nhiệt. Khi đó, rút dây nguồn khỏi
nguồn điện và để thiết bị nguội lại trong vài phút. Trước khi sử dụng máy trở
lại, hãy kiểm tra để đảm bảo lưới thông gió không bị tắc nghẽn bởi tóc hoặc
bông vải.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

• 0: máy tắt
• I : dùng để sấy tóc ngắn hay tạo dáng tóc
• II: nhiệt và tốc độ gió tối đa, dùng để sấy khô tóc
HDB-1836
• Đảm bảo nút công tắt ở vị trí “0”. Cắm điện vào và nhấn nút công tắt
đến vị trí mong muốn.
• Làm khô tóc: Bật công tắc đến vị trí “2” hoặc “

”.

” và gắn thêm đầu
• Tạo kiểu tóc: Bật công tắc đến vị trí “1” hoặc “
sấy phụ.
• Tắt máy: Bật công tắc đến vị trí “0” và rút phích cắm.
HDB-1837
• Đảm bảo nút công tắc ở vị trí “0”. Cắm điện vào và nhấn nút công tắc
đến vị trí mong muốn.
• Làm khô tóc: Bật công tắc đến vị trí “

” hoặc “

”.

” và gắn thêm đầu
• Tạo kiểu tóc: Bật công tắc đến vị trí “ ” hoặc “
sấy phụ.
• Tắt máy: Bật công tắc đến vị trí “0” và rút phích cắm.
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LAU CHÙI BẢO QUẢN

• Hãy ngắt điện máy sấy trước khi lau chùi.
• Cần thường xuyên lau bụi và tóc dính trên máy bằng chổi (hoặc cọ).
• Nên lau máy với vải mỏng, được vắt khô và lau lại bằng vải khô.
• Không quấn dây điện xung quanh máy.

HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA BẠN!
Khi máy không còn sử dụng được, không nên vứt bỏ máy
chung với những rác thải gia đình. Để phòng ngừa những
tác hại đối với môi trường cũng như đối với sức khỏe từ việc
loại bỏ không được kiểm soát, hãy tái chế chúng một cách
hợp lý nhằm thúc đẩy khả năng kéo dài việc tái sử dụng các
nguồn nguyên liệu trong tương lai. Hãy đưa thiết bị cần bỏ
tới những nơi thu gom hoặc cửa hàng có bán thiết bị này.
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