
 

 

1. Một số lưu ý trước khi sử dụng sản phẩm: 

 Thiết bị này không dành cho người dùng 

(bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay 

khả năng tinh thần.Trẻ em phải được giám sát để 

đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị 

như một món đồ chơi. 

 Chỉ sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử 

dụng của nhà sản xuất. 

 Kiểm tra điện áp nguồn điện trước khi kết 

nối sử dụng sản phẩm. 

 Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng, nếu 

có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng thì không sử dụng sản 

phẩm. 

 Không để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sang 

mặt trời. 

 Không tiếp xúc với nguồn điện của sản 

phẩm khi tay ướt. 

 Không sử dụng phụ kiện không được cung 

cấp bởi nhà sản xuất Lanaform. 

 Trong trường hợp dây cáp điện bị hư hỏng, 

cần thay thế bằng phụ kiện được cung cấp bởi nhà 

sản xuất Lanaform hoặc nhà phân phối của 

Lanaform. 

 Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh sản 

phẩm. 

 Không rửa thân máy chính trong nước. Ngắt 

nguồn điện ngay khi máy bị rơi vào nước. Không 

sử dụng máy dưới vòi hoa sen. 

 Không sử dụng sản phẩm trong phòng kín 

đã sử dụng bình xịt và có nhiệt độ trên 40 độ C. 

 Không sử dụng sản phẩm trước khi đi ngủ, 

ánh sang từ máy có thể cản trở cơn buồn ngủ của 

bạn. 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng 

sản phẩm: Máy massage mặt hồng ngoại  

Beauty Light  của chúng tôi, vui lòng đọc 

kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm. 

Bộ sản phẩm bao gồm:  

- Máy massage mặt hồng ngoại. 

- 2 đầu massage đỏ và xanh. 

- Phiếu bảo hành, HDSD tiếng Anh và tiếng Việt. 
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 Không sử dụng thiết bị quá 30 phút . 

 Không sử dụng sản phẩm lên vùng da bị tổn 

thương, sưng viêm. 

 Nhắm mắt hoặc sử dụng bịt mắt khi sử dụng 

sản phẩm tại vùng da quanh mắt. 

 Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức khi 

bạn có bất kỳ đau đớn nào. 

 Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng 

trong các trường hợp sau: phụ nữ có thai hoặc 

đang cho con bú, có tổn thương về da và đang 

được điều trị , bạn đang sử dụng kem kích nhiệt 

hoặc thuốc mỡ , da nhạy cảm. 

2. Cấu tạo sản phẩm: (sơ đồ 1) 

1. Đầu massage  

(đỏ và xanh lá cây) 

2. Kẹp giữ đầu massage 

3. Nút tháo đầu massage 

4. Nút nguồn (ON/OFF) 

5. Nút chọn chế độ massage 

6. Dây adapter 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hướng dẫn sử dụng 

 

 Vệ sinh da mặt và cổ sạch sẽ và lau khô 

trước khi sử dụng sản phẩm. Để hiệu quả hơn, 

chúng tối khuyên bạn nên sử dụng kem chống 

lão hóa của bạn trước khi dung sản phẩm. 

 Chọn đầu massage mà bạn muốn sử 

dụng, giữ vững tay cầm, lắp đầu massage vào 

máy cho đến khi nghe thấy tiếng “Click”. ( Sơ đồ 

2) 

 Cắm adapter, kết nối nguồn điện. 

 Đưa máy massage cho ánh sang từ đầu 

massage tiếp xúc trực tiếp tới da của bạn 

 

Chúng tôi khuyên bạn nên điều trị theo lộ trình 

như sau để đạt được hiệu quả tốt nhất: 

Trong 8 tuần đầu tiên , sử dụng thiết bị 24 

phút/ngày, 9 phút ở chế độ “xung” và 15 phút ở 

chế độ “liên tục”. 

Sau 8 tuần, bạn sử dụng sản phẩm 2-3 

ngày/lần. 

 Giai đoạn 1: Ánh sáng nhấp nháy  

Khuôn mặt bạn được chia làm 3 phần (theo sơ 

đồ 3). Để thuận tiện, bạn sử dụng sản phẩm liên 

tục trên 3 phần này. 

 

Bấm nút nguồn khởi động thiết bị, ấn nút chế 

độ để chọn chế độ massage “xung” – ánh sang 

nhấp nháy. 

Bắt đầu điều trị, di chuyển máy liên tục trên 3 

phần của gương mặt. 

Phần cổ (hình b): Di chuyển máy từ phía dưới 

lên đầu cổ của bạn theo chuyển động tròn 

chậm. 

Phần 2 bên má (hình c): Di chuyển máy bắt đầu 

từ góc môi sang má, kéo sang phía tai. Tiếp tục 

di chuyển máy từ cánh mũi qua gò má, sang tai. 

Liên tục lặp đi lặp lại như mô tả hình c cả ở 2 

bên má trái và phải. 
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Phần trán (hình d): Đặt máy ở giữa 2 đầu lông 

mày, di chuyển máy từ từ hướng lên trên như 

hình d ở cả 2 bên trái và phải. 

Lưu ý:  Sử dụng máy 3 phút/phần, như vậy tổng 

cộng bạn chỉ mất 9 phút cho 1 lần massage cho 

hiệu quả tối ưu. 

 Giai đoạn 2: Ánh sáng không nhấp nháy  

(Sơ đồ 4) 

 

 

 

 
 

Chia khuôn mặt bạn thành 5 phần (Hình a) 

Bấm vào nút chế độ lần nữa, ánh sáng không 

còn nhấp nháy. 

Bắt đầu sử dụng máy, di chuyển liên tục trên 5 

phần khuôn mặt. 

Phần cổ trái (hình b): di chuyển máy từ dưới 

lên trên cổ theo chuyển động vòng trọn, chậm. 

Phần má trái (hình c): Di chuyển máy bắt đầu 

từ khóe môi sang bên tai. Tiếp tục di chuyển 

máy từ cánh mũi qua xương gò má sang tai. 

Tiếp tục di chuyển máy cho hết phần má trái. 

Phần trán (hình d): Đặt máy giữa 2 đầu lông 

mày,  di chuyển máy từ từ hướng lên trên bên 

trái và phải trán. 

Phần má phải (hình e): Di chuyển máy bắt đầu 

từ khóe môi sang tai. Lần lượt di chuyển máy từ 

cánh mũi qua xương gò má sang tai. Di chuyển 

máy cho hết phần má phải. 



Phần cổ phải (hình f): Di chuyển máy từ dưới 

lên trên cổ theo chuyển động tròn chậm. 

Lưu ý: Dành 3 phút cho mỗi phần, tổng cổng 15 

phút cho giai đoạn 2. 

Nếu bạn muốn thay đổi đầu massage , chỉ cần 

nhấn vào nút và thay thế đầu massage với nhau. 

4. Vệ sinh, bảo trì. 

- Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh. 

- Dùng khăn có thấm chút rượu để vệ sinh. 

- Không rửa máy dưới nước. 

- Sau khi vệ sinh sạch sẽ thiết bị, lau khô để nơi 

thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đại diện phân phối và bảo hành 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


