
 

 

1. Lưu ý trước khi sử dụng 

- Chỉ sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn ghi 

như dưới đây. 

- Không để sản phẩm gần nguồn nhiệt như 

bếp, bộ tản nhiệt,… 

- Không để sản phẩm dưới ánh sang trực tiếp. 

- Không bao giờ sử dụng thiết bị này trong 

một căn phòng đã sử dụng sản phẩm bình 

xịt (phun) hoặc trong một căn phòng kín, 

thiếu oxi 

- Không sử dụng sản phẩm dưới các sản phẩm 

dễ bắt nhiệt gây cháy hoặc giật như đệm. 

- Không để quần áo, khan lên đầu chà của sản 

phẩm. 

- Không sử dụng sản phẩm trong phòng có 

nhiệt độ trên 40 độ C. 

- Nếu sản phẩm được để trong phòng có nhiệt 

độ thấp, chúng tôi khuyên bạn nên đợi vài 

phút trước khi vận hành sản phẩm. 

- Sản phẩm được thiết kế sử dụng trong 

nước. 

- Nếu xuất hiện bất kỳ sự đau đớn nào, hãy 

ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ. 

- Không sử dụng sản phẩm quá 30 phút. 

- Không sử dụng sản phẩm trên các phần da 

bị viêm, sưng, nổi ban. 

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản 

phẩm: Máy tẩy da chết gót chân Lanaform  của 

chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử 

dụng sản phẩm. 

Bộ sản phẩm bao gồm: 

- Máy tẩy da chết gót chân Lanaform 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt 

- Phiếu bảo hành sản phẩm 
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2. Hướng dẫn sử dụng 

Cấu tạo sản phẩm 

1. Thân chính 

2. Nắp đậy bảo vệ 

3. Đầu mài/chà da chết 

4. Nút tháo lắp đầu mài/ 

chà da chết 

5. Đầu mài/chà da chết 

thay thế 

6. Nút bật tắt 

7. Chổi cọ 

8. Bộ phận tháo lắp Pin 

 

Cách sử dụng: 

- Lắp pin, kiểm tra pin trước khi lắp pin. Xoay chốt 

nắp pin sang trái, rút nắp và lắp pin theo đúng 

thông số. (Hình a đến b’) 

- Tháo nắp bảo vệ của đầu mài/chà da chết. (Hình c)  

- Bật nguồn (Hình d) 

- Đưa thiết bị đến gót chân cần tẩy da chết (Hình e). 

- Sau khi sử dụng xong nhớ tắt thiết bị (Hình f) 

- Làm sạch sản phẩm sau khi sử dụng, dùng chổi cọ 

và rửa dưới nước. 

- Đậy nắp bảo vệ đầu mài/chà của sản phẩm. 



 

Cách thay đầu mài/chà da chết 

- Thay nắp đậy bảo vệ đầu mài/chà 

- Ấn nút số 4 để thay đầu mài/chà 

- Lắp đầu mài/chà cần thay thế đúng các 

khớp sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đại diện phân phối và bảo hành 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT 
 

 

 


