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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẨY DA CHẾT GÓT CHÂN RIO PEDI2 60
SECOND PEDI™

Mang lại sự mềm mại cho da chân. chỉ sau vài giây sử dụng.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng
đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Máy mài gót chân RIO PEDI2 từ tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi
nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.
LỜI GIỚI THIỆU
Máy tẩy da chết RIO PEDI2 60 SECOND PEDI™ giúp đôi chân bị khô, thô, cứng trở nên mềm
mại chỉ trong vài giây.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách
vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên
dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:
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– Thời hạn bảo hành sản phẩm sẽ được tính từ ngày Quý khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo
hành.
– Chế độ bảo hành 1 đổi mới trong vòng 6 tháng đầu.
– Nếu Quý khách bảo hành sản phẩm khi chưa kích hoạt Rio Beauty sẽ tính từ ngày xuất kho.
THẬN TRỌNG
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng và giữ lại cho các lần sử dụng tiếp theo.
Thiết bị này không được dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi. Với trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có
vấn đề về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc chưa có kinh nghiệm về sử dụng sản phẩm thì phải
được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn.
Tránh xa tầm tay trẻ em.
Không nhúng sản phẩm vào nước.
Không để sản phẩm ở dưới vòi nước đang chảy.
Không sử dụng ở trên vết thương hở hoặc vùng da bị bỏng.
Không sử dụng sản phẩm này trên vùng da mềm của cơ thể hoặc bất kỳ vùng da nào có dấu hiệu bị:
giãn tĩnh mạch, các bệnh lý về da ( ví dụ như chàm, bệnh vẩy nến, bệnh viêm da), vết cắt, vết trầy
xước, kích ứng, mụn cóc, nốt ruồi, da nhạy cảm, vùng da cháy nắng, mô sẹo và các tình trạng khác về
da. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm nếu bạn bị một
trong các trường hợp trên.
Không dùng chung con lăn, mỗi con lăn chỉ sử dụng cho một người.
Tránh để tóc, dây chuyền hay quần áo rộng gần đầu con lăn
Chỉ sử dụng ngoài da.
Không đặt sản phẩm này gần bất kỳ nguồn nhiệt nào.
Không sử dụng sản phẩm này nếu máy không hoạt động đúng, hoặc nếu nó đã bị rơi, bị hỏng.
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THÀNH PHẦN CẤU TẠO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trục lăn.
Nút tháo từng đầu con lăn.
Nút tháo con lăn.
Nút ON/OFF ( với cài đặt 2 tốc độ)
Khóa an toàn chuyển đổi.
Nắp pin.
Bàn chải làm sạch.

PIN VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN
Để tháo pin, tháo nắp đậy pin ở mặt sau của thiết bị bằng cách
ấn trượt nó xuống. Lắp 3 pin AAA 1.5v đảm bảo đầu pin (+)
và (-) lắp đúng như hình vẽ trên.
Lắp vỏ pin đảm bảo nó được đóng chặt tại chỗ.
● Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài, hãy tháo
pin ra.
● Không sử dụng pin sạc.
● Hãy đảm bảo pin sau khi sử dụng được xử lý theo đúng quy
định của chính quyền địa phương về xử lý rác thải.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Máy tẩy da 60 SECOND PEDI™ thích hợp để loại bỏ các vùng da chai cứng, thô và khô trên bàn chân
và gót chân. Bạn không nên sử dụng nó trên bất kỳ phần nào khác của cơ thể.
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Bước 1: Đảm bảo da chân bạn phải sạch sẽ và khô hoàn toàn.
Lưu ý: bạn không nên sử dụng máy tẩy da chết 60 SECOND PEDI™ trên vùng da bị
bỏng.

Bước 2: Bật máy bằng cách nhấn nút khóa an toàn ở giữa công tắc ON/OFF và đẩy công
tắc lên.

Bước 3: Chọn chương trình phù hợp bằng cách đẩy nửa công tắc lên nếu sử dụng ở
mức thấp (1) và đẩy lên cao nếu sử dụng ở mức cao (2).

Bước 4: Nhẹ nhàng di chuyển thiết bị lên vùng da khô, cứng trong khoảng 2-3 giây mỗi
lần, dừng lại kiểm tra xem đã đạt được kết quả như bạn mong muốn chưa. Không sử dụng
thiết bị cho một vùng da quá lâu nó có thể gây khó chịu.
Lưu ý: Không nhấn quá mạnh vì có thể con lăn sẽ ngừng quay.

Bước 5: Tắt thiết bị bằng cách trượt công tắc xuống vị trí OFF.

LÀM SẠCH
Bảo đảm thiết bị đã được tắt trước khi làm sạch.
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Tháo đầu con lăn bằng cách ấn nút tháo. Làm sạch đầu con lăn bằng bàn chải.

Để lau con lăn, tháo khỏi đầu bằng cách đẩy nút tháo con lăn. Rửa con lăn dưới vòi nước
và để khô. Đảm bảo con lăn và đầu con lăn được lắp chắc chắn trước khi bật lại máy.
Thân máy phải được làm sạch bằng vải mềm. Không nhúng nó vào nước. Không sử dụng
dung môi hay chất tẩy rửa mài mòn.

THAY THẾ CON LĂN
Để có kết quả tốt nhất, bạn nên thay thế con lăn ngay khi nó có dấu hiệu mòn hoặc trở lên kém hiệu
quả. Khoảng thời gian giữa các lần thay thế sẽ phụ thuộc vào tần suất sử dụng và kích thước của vùng da
đang sử dụng thiết bị. Không sử dụng con lăn khác loại.
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Tháo con lăn bằng cách đẩy nút tháo con lăn ở mặt bên cạnh của thiết bị.
Đặt con lăn mới vào máy và đảm bảo rằng các lỗ 2 đầu con lăn khớp với thiết bị trước khi
nhấn vào đúng vị trí. Đảm bảo con lăn được lắp chắc chắn trước khi

THÔNG TIN QUAN TRỌNG
●
●
●
●

Việc lau chùi và bảo dưỡng sẽ không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát.
Việc lạm dụng sản phẩm này có thể gây hại.
Sản phẩm này chỉ được sử dụng đúng mục đích đã được hướng dẫn cụ thể trong bản hướng dẫn sử
dụng này.
Không tự ý mở thiết bị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện: Sử dụng Pin 3xAAA, 1.5 V, LR03, MN240
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Sản phẩm này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định theo luật pháp hiện hành của Châu Âu.

Sản phẩm này không thích hợp để sử dụng trong nhà tắm, nó không có khả năng chịu
nước.

XỬ LÝ CHẤT THẢI
Các chất thải của thiết bị điện và điện tử (WEEE) theo Quy định 2012/19/EU của Châu
Âu đã được đưa ra để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái
chế tốt nhất nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, xử lý các chất độc hại và tránh
làm tăng bãi chôn lấp rác. Sản phẩm được phân loại là thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy
đảm bảo rằng khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa, chúng sẽ được xử lý đúng theo
quy định. Chúng không được xử lý cùng với chất thải gia đình.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM
VPGD: B9 lô 20 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội;
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại: 0243.6988.383 Hotline: 098.5225.550
Website: Riobeauty.vn
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