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Hãy đảm bảo rằng máy được sạc đầy trước khi sử
dụng

Ultra Facial Lift with Microcurrents &
Light Therapy EP-400B-WH
(Máy nâng cơ mặt và cải thiện sắc tố da
Lifetrons EP-400B)

dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách và giữ để tham khảo
trong tương lai
A. Thay đổi đầu trị liệu
1. Ấn  ở mặt lưng máy để tháo rời đầu trị liệu
2. Lựa chọn đầu trị liệu , ,  mà bạn muốn sử
dụng và gắn nó vào thân máy
Chú ý: Máy sẽ không rung khi sử dụng đầu ánh sáng
photon đỏ. Không thay đổi đầu trị liệu khi máy đang bật
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Tính năng
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Thiết kế 3 in 1 với các đầu massage có thể
thay thế dành để chăm sóc mắt và mặt
4 mức cường độ trị liệu khuôn mặt phụ
thuộc vào các nhu cầu của da bạn
Rung micro-vibration tần số thấp có thể giúp
kích thích cơ mặt, cải thiện tuần hoàn máu,
giảm mệt mỏi và hồi sinh làn da
Công nghệ rung Microcurrents có thể làm
nét và thay đổi màu sắc cơ mặt giúp nâng cơ
và săn chắc hiệu quả trên da
Ánh sáng photon đỏ có thể giúp làm giảm
các nếp nhăn, thúc đẩy sản sinh collagen,
làm mờ các vết nhăn, đánh tan quầng thâm
và thậm chí màu da
Giúp tăng cường sự hấp thụ các hoạt chất
chăm sóc da của bạn
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Thông số kỹ thuật
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Chất liệu: Nhựa ABS, Thép không gỉ dùng
trong y tế, Mạ điện
Dung lượng pin: 1200 mAh loại pin Lithium
polymer
Nguồn ra Micro-USB: 5V
Nguồn cấp điện: sạc lại thông qua cổng
micro-USB
Thời gian sạc: 3 giờ
Tần số rung Micro-vibration: 130/200 Hz
Max
Độ dài bước sóng ánh sáng đỏ: 630+/-10 nm
Kích thước: 123 x 61 x 35.5 mm
Trọng lượng: 120g
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Bộ sản phẩm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2.

01 Thân máy chính Ultra Facial Lift
01 Đầu massage mặt Facial
01 Đầu massage mắt Eye
01 Đầu ánh sáng photon Đỏ
01 Cáp sạc Micro-USB
01 Kính bảo vệ mắt
01 Sách HDSD
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Thời hạn bảo hành: Bảo hành quốc tế 12 tháng

8.
Hình minh họa

Lưu ý:
Hướng dẫn sử dụng
1.

2.

Sản phẩm này không chống thấm nước – không để
các thành phần điện bên trong tiếp xác với chất lỏng
hoặc độ ẩm
Tránh xa tầm tay của trẻ em, các bộ phận nhỏ có thể
gây khó thở khi nuốt phải

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Lifestrons. Hướng dẫn sử
dụng này sẽ chỉ ra giúp bạn các bước tiến hành và các
biện pháp phòng ngừa an toàn. Vui lòng đọc kỹ hướng

Đầu trị liệu Microcurrent Facial
Sử dụng đầu trị liệu massager Microcurrent Facial
để xác định và làm rõ đường nét trên khuôn mặt ở
các vùng như hàm, hàm dưới, má và trán
Làm sạch da và chắc chắn tẩy sạch các lớp trang
điểm trước khi sử dụng. Gel, Serum, kem dưỡng
hoặc kem dưỡng ẩm (không bao gồm) phải được
đảm bảo dùng theo các bước dưới đây để đảm bảo
tính dẫn điện, tính chất, vận hành và lợi ích tối đa
của máy
Gắn đầu trị liệu mặt  vào phần thân của máy. Ấn
nút nguồn  một lần để bật máy. Điều chỉnh cường
độ phù hợp với bạn bằng cách ấn nút lên (+) hoặc
xuống (-) nằm ở mặt trước của máy. Mức độ mặc
định của máy là 0 (không rung)
Nhẹ nhàng nhấn hai đầu quả cầu lên mặt bạn nâng
và giữ ở vị trí trong 5 giây hoặc nhẹ nhàng lướt máy
theo chiều thẳng đứng hướng lên trên
Thiết bị sẽ tự động ngắt sau 10 phút sử dụng liên
tục. Chăm sóc da bạn hàng ngày sau khi trị liệu
Để đạt kết quả tốt nhất hãy trị liệu trong 10 phút, 2-3
lần mỗi tuần
Trị liệu mắt và môi với công nghệ Microcurrent
Sử dụng đầu massager trị liệu mắt và môi ở mục tiêu
xung quanh khu vực mắt và môi như là môi trên,
môi dưới, viền môi, mí trên, mí dưới long mày
Làm sạch da và chắc chắn tẩy sạch các lớp trang
điểm trước khi sử dụng. Gel, Serum, kem dưỡng
hoặc kem dưỡng ẩm (không bao gồm) phải được
đảm bảo dùng theo các bước dưới đây để đảm bảo
tính dẫn điện, tính chất, vận hành và lợi ích tối đa
của máy
Gắn đầu điều trị mắt và môi  vào phần thân máy.
Ấn nút nguồn  một lần để bật máy. Điều chỉnh
cường độ phù hợp với bạn bằng cách ấn nút lên (+)
hoặc xuống (-) nằm ở mặt trước của máy. Mức độ
mặc định của máy là 0 (không rung)
Nhẹ nhàng nhấn hai đầu quả cầu lên mặt bạn nâng
và giữ ở vị trí trong 5 giây hoặc nhẹ nhàng lướt máy
theo chiều thẳng đứng hướng lên trên. Xem bản vẽ
để biết thêm chi tiết
Thiết bị sẽ tự động ngắt sau 10 phút sử dụng liên
tục. Chăm sóc da bạn hàng ngày sau khi trị liệu
Để đạt kết quả tốt nhất hãy trị liệu trong 10 phút, 2-3
lần mỗi tuần
Trị liệu bằng ánh sáng photon đỏ
Sử dụng ánh sáng photon đỏ nhằm mục tiêu làm
giảm nếp nhăn, đốm đen và tôn màu da bạn ngoài ra
còn tang cường sản sinh collagen
Làm sạch da và chắc chắn tẩy sạch các lớp trang
điểm trước khi sử dụng
Gắn đầu ánh sáng photon đỏ vào thân máy
Đeo kính bảo vệ phần mắt
Bật thiết bị và bắt đầu điều trị
Đặt ánh sáng tiếp xúc trực tiếp với da trong 5-8 giây
trước khi di chuyển sang khu vực khác
Thiết bị sẽ tự động tắt sau 10 phút sử dụng liên tục.
Chăm sóc da hàng ngày sau khi sử dụng thiết bị
Để đạt kết quả tốt nhất hãy trị liệu trong 10 phút, 2-3
lần /tuần

Chú ý :Luôn phải đeo kính bảo vệ mắt khi sử dụng ánh
sáng photon tích hợp. Nó sẽ gây tổn thương và có cho
mắt nếu nhìn trực tiếp vào ánh sáng photon
E.

Cài đặt mức độ cường độ

Máy có 4 mức cường độ cho chế độ rung điều trị mặt và
mắt. Chúng tôi khuyên bạn bắt đầu với mức độ đầu tiên

sau đó tăng dần theo thời gian tùy thuộc vào nhu cầu của
da bạn. Lưu ý mức độ mặc định là 0 (không có dòng
điện)
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14.
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Ấn  Máy bật và mức cường độ bắt đầu là 0 (1 đèn
xanh dương sáng)
Ấn  một lần: Chuyển đổi cường độ lên mức 1 (2
đèn xanh dương sáng)
Ấn  hai lần: Chuyển đổi cường độ lên mức 2 (3
đèn xanh dương sáng)
Ấn  ba lần: Chuyển đổi cường độ lên mức 3 (4
đèn xanh dương sáng)
Ấn  bốn lần : Chuyển đổi cường độ lên mức 4 (5
đèn xanh dương sáng)
Ấn  để giảm xướng mức cường độ thấp hơn

Chú ý: Máy sẽ tự động tắt sau 10 phút hoạt động liên tục.
Nếu bạn muốn rút ngắn thời gian sử dụng , đơn giản ấn
nút nguồn trong 1 giây. Máy sẽ báo bíp trong 3 giây
trước khi tắt
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Sạc lại thiết bị
Kết nối với bộ phận  (đầu cắm micro-USB) tới H
(cổng micro-USB)
Kết nối với bộ phận  (đầu cắm USB) tới cổng
USB với nguồn điện (ví dụ: Bộ sạc AC với nguồn
điện USB)
Hiển thị của pin
Pin yếu: tất cả đèn LED xanh dương nháy 5 lần và
máy báo beep 5 lần trước khi tắt máy (chỉ khi máy
đang sử dụng)
Đang sạc: Đèn LED màu xanh dương  sáng để
cho biết trạng thái sạc
Sạc đầy: Không đèn nào sáng

Biện pháp phòng ngừa an toàn
Xin hãy làm theo các quy tắc được vạch ra trong hướng
dẫn này để đảm bảo sự an toàn và hoạt động của máy
1. Ngưng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu có bất kỳ
tình huống bất thường, dị ứng hoặc khó chịu xảy ra
trong quá trình sử dụng.
2. Sản phẩm này là một máy chăm sóc da và không
được làm cho mục đích y tế.
3. Sản phẩm không tương thích để sử dụng trên phần
cơ thể có gắn silicon, kim loại hoặc các vật lạ khác.
Không sử dụng trực tiếp trên mắt.
4. Bạn nên đợi ít nhất 06 tháng sau khi trị liệu khuôn
mặt như nâng mặt hoặc tiêm Botox trước khi sử
dụng sản phẩm này. Nếu bạn không chắc chắn, hãy
tham khảo ý kiến bác sĩ.
5. Vệ sinh sản phẩm trước khi sử dụng
6. Không được sử dụng bất kỳ loại chất lỏng nào để
làm sạch sản phẩm. Hãy nhớ rằng bề mặt của sản
phẩm chỉ nên được lau bằng vải khô sạch.
7. Sản phẩm này có phủ sơn đặc biệt - khi vệ sinh,
không sử dụng bất kỳ dung dịch ăn mòn nào có thể
gây hư hỏng cho sơn hoặc bề mặt
8. Sửa chữa, tháo hoặc thay đổi sản phẩm này là bị
nghiêm cấm. Xử lý không đúng cách có thể gây ra
sự ngắt mạch, hư hỏng sản phẩm hoặc thậm chí cháy
nổ. Bảo dưỡng và bảo hành se bị vô hiệu nếu những
thay đổi sai quy định đã được thự hiện đối với sản
phẩm.
9. Xin vui lòng liên hệ với một đại lý được ủy quyền
để được nhận dịch vụ sau bán hàng nếu sản phẩm có
vấn đề
10. Hãy cẩn thẩn với bất kỳ cạnh, bề mặt không đều, các
bộ phận bằng kim loại, phụ kiện hoặc bao bì để
tránh gây vết thương hoặc hư hỏng. Lưu ý, sản
phẩm này không nên được đặt trong miệng cùa bạn
11. Không sử dụng sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao hoặc
mức độ ẩm cao (ví dụ: phòng tắm…); lý tưởng, sản
phẩm nên được sử dụng ở một nơi thông thoáng
không có bụi quá nhiều và không tiếp xúc trực tiếp
ánh sáng mặt trời
12. Không chèn các vật lạ hoặc chất lỏng vào trong sản
phẩm; điều này có thế làm hỏng sản phẩm
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Không được thả sản phẩm hoặc va đập vào các vật
khác. Tránh làm hỏng, va chạm và tạo áp lực quá
mức do luôn cầm sản phẩm cẩn thận
Không đặt sản phẩm gần từ trường hoặc điện trường
mạnh – điều này có thể gây ra lỗi cho sản phẩm
Không sử dụng sản phẩm này ở những nơi nguy
hiểm
Sản phẩm có thể phát nổ nếu bị ném vào trong lửa
Không sử dụng ở phía trong và tránh sử dụng gần
trung tâm cổ họng để tránh kích thích tuyến giáp
Không sử dụng trên các vết loét, vết thương hay
vùng bị nhiễm trùng. Không bao giờ được sử dụng
bên trong (tức là trong miệng, mũi…)
Không sử dụng nếu mang thai, có máy điều hòa
nhịp tim, tiền sử bệnh tim hoặc các tình trạng bệnh
khác

Trẻ em
Tránh xa tầm tay trẻ em. Không cho phép trẻ chơi với sản
phẩm hoặc phụ kiện của nó. Chúng có thể làm bị thương
bản thân hoặc người khác và có thể vô tình làm hư hại
sản phẩm. Sản phẩm và phụ kiện đi kèm có thể chứa các
bộ phận nhỏ, có thể bị tách ra và tạo nên nguy hiểm gây
khó thở
Cách xử lý thiết bị điện và điện tử

Ký hiệu này chỉ ra rằng tất cả các thiết bị điện và
điện tử đi kèm với sản phẩm này không được coi là chất
thải sinh hoạt. Thay vào đó, nên để ở điểm thu gom thích
hợp để tái chế các thiết bị điện tử. Bằng cách đảm bảo
sản phẩm này được xử lý đúng cách, bạn đang giúp ngăn
ngừa hậu quả tiêu cực cho môi trường và sức khỏe con
người. Để tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với văn
phòng thành phố địa phương, cơ quan bảo vệ môi trường,
dịch vụ xử lý rác thải gia đinh hoặc nơi mua sản phẩm để
tìm hiểu thêm các phương pháp tái chế.
Pin
Bạn nên sử dụng hết mức pin có sẵn ban đầu, sau đó sạc
lại sản phẩm ít nhất 2 lần nữa để đảm bảo hiệu suất tốt
nhất có thể. Pin có thể được sạc lại và xả hàng trăm lần.
Tuy nhiên, nó cuối cùng sẽ bị cũ đi – đây không phải là
lỗi và tương ứng với việc sử dụng hàng ngày bình
thường. Khi thời gian hoạt động hoặc thời gian chờ ngắn
hơn đáng kể, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy pin đã
hết tuổi thọ. Xin vui lòng không thực hiện sửa chữa, thay
thế, hoặc cài đặt mà không liên hệ với một đại lý được ủy
quyền của Lifetrons
Thời hạn bảo hành
Nếu trong vòng 12 tháng kể từ khi mua sản phẩm này
hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm này đã được chứng
minh là bị lỗi do nguyên nhân hư hỏng do tay nghề hoặc
khuyết về linh kiện, chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc thay thế
cùng một sản phẩm miễn phí hoặc linh kiện với điều
kiện:
1.
2.

3.

4.

Hóa đơn gốc hoặc hóa đơn bán hàng với ngày mua
hàng được thể hiện với đơn vị bị lỗi
Lifetrons không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với
các thông tin bị mất dưới bất kỳ hình thức nào và sẽ
không hoàn lại cho bất kỳ tổn thất nào
Hạn bảo hành chỉ có giá trị nếu chứng từ gốc mua
sản phẩm này do đại lý được ủy quyền của Lifetrons
phát hành, ghi rõ ngày mua, được thể hiện với sản
phẩm cần sửa chữa hoặc thay thế
Lifetrons có quyền từ chối dịch vụ bảo hành nếu
thông tin này đã được gỡ bỏ hoặc thay đổi sau khi
mua sản phẩm ban đầu từ đại lý
Bảo hành không bao gồm các hư hỏng của sản phẩm
do sử dụng các phụ kiện hoặc các thiết bị ngoại vi
khác không phải là Lifetrons với các phụ kiện ban
đầu có gãn nhãn dùng cho sản phẩm. Bảo hành

5.

6.

không bao gồm bất kỳ thiệt hại gây ra bởi lạm
dụng, hủy hoại hoặc bể vỡ
Bảo hành không bao gồm các lỗi sản phẩm thay thế,
sữa chữa hoặc tháo lắp bởi bất kì người nào không
được nhà sản xuất ủy quyền
Bất kì cái nào bị lỗi hay bộ phận nào bị hỏng sẽ trở
thành tài sản của nhà sản xuất

Thông Tin Thêm
Đăng kí mua sản phẩm trực tuyến của Lifetrons Beauté
tại www.lifetrons.vn.
Hãy ghé thăm website www.lifetrons.vn hoặc liên hệ với
trung tâm chăm sóc khách hàng info@lifetrons.vn để biết
thêm về các sản phẩm mới và ưu đãi đặc biệt của chúng
tôi.
Hướng dẫn sử dụng này ban đầu được viết bằng Tiếng
Anh sau đó được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác. Các bản
dịch tiếp theo không được đảm bảo sự chính xác. Trong
trường hợp, sai biệt giữa bản Tiếng Anh với bất kì bản
ngôn ngữ nào khác, phiên bản Tiếng Anh sẽ được ưu
tiên.
Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi duy nhất
theo quyết định của Lifetrons Switzerland AG, Lifetros
International Ltd hoặc Li-tek mà không cần báo trước.
Bất kì sản phẩm hay phụ kiện nào không được liệt kê ở
mục “Có gì bên trong” là không bao gồm và không tương
thích với sản phẩm. Hình ảnh của sản phẩm chỉ dùng cho
mục đích tham khảo, màu sắc có thể khác so với sản
phẩm thực tế.

