
 

 

1. Lưu ý trước khi sử dụng: 

- Sử dụng bằng nước tinh khiết, nước cất, không 

sử dụng tinh dầu. 

- Cắm nguồn điện theo đúng thông số đã ghi trên 

máy. 

- Không bật thiết bị khi không có nước. 

- Luôn luôn đặt thiết bị trên 1 mặt phẳng. 

- Không đổ nước quá 150 ml của cốc đo lường và 

mức đánh dấu Full của máy. 

- Không thêm nước vào trong thiết bị khi đang hoạt 

động. 

- Khi cấp nước cho thiết bị yêu cầu phải dùng cốc 

đo, ko được xả trực tiếp hoặc ngâm thiết bị trong 

nước. 

- Nên sử dụng trong khoảng thời gian 20 phút, 2-3 

lần trong 1 tuần. 

- Để tránh xa tầm tay trẻ em. 

- Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, bồn rửa, các 

khu vực tiếp xúc với nước và ẩm ướt. 

- Rút phích cắm trước khi làm sạch thiết bị. 

- Không sử dụng khi da mặt đang bị nhiễm trùng, da 

bị bỏng, sưng tấy, bị thương, không sử dụng máy 

cho người bị tiểu đường, tim mạch. 

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm: Máy xông hơi 

mặt Lanaform Facial Steam của chúng tôi. 

Máy xông hơi mặt Lanaform Facial Steam giúp làm 

sạch sâu khuôn mặt một cách cẩn thận bằng cách 

loại bỏ các tạp chất và mụn đầu đen. Thiết bị này rất 

lý tưởng để sử dụng tại nhà và có thể được sử dụng 

để làm sạch sâu dấu vết của make-up, làm giãn các 

lỗ chân lông, giúp ngăn chặn làn da khỏi bị khô.  

Bộ sản phẩm bao gồm: 

- Máy xông hơi mặt Lanaform Steam. 

- Cốc đo lượng nước. 

- HDSD Tiếng Anh, Tiếng Việt. 

- Thẻ bảo hành. 
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2. Hướng dẫn sử dụng: 

1. Đảm bảo các ống thoát nước phải được kết nối 

với khay xả nước của thiết bị 

2.  Nhấn nút mở nắp cấp nước cho thiết bị (Hình 1) 

3. Đổ nước vào cốc đo từ 75 ml đến 150 ml sau đó 

dùng cốc đo đổ nước từ từ vào thiết bị (Hình 2). 

Dùng khăn lau khô nếu nước bị rớt ra thiết bị. 

4. Kiểm tra mức nước bên phải của thiết bị: 

Full: mức nước tối đa 

Empty: Không có nước 

Khi thêm nước đảm bảo lượng nước không vượt 

quá 150 ml, nước thừa sẽ tự động thoát ra khay xả 

nước. 

5. Đóng nắp cấp nước (Hình 3). 

6. Điều chỉnh vòi phun hơi nước cho có góc xoay 

thích hợp để xông hơi và massage trên khuôn mặt 

bạn ( vòi xoay có thể điều chỉnh trong phạm vi 50 

độ ) (Hình 4). 

7. Kết nối thiết bị với điện, đèn màu xanh lá thể hiện 

thiết bị đang hoạt động (Hình 5). Thiết bị sẽ hoạt 

động và phát ra những âm thanh nhỏ (Đây là âm 

thanh bình thường của phóng điện hoặc nước được 

đun nóng). Sau 2 phút hơi nước bắt đầu nổi lên khỏi 

ống hơi. 

8. Lượng hơi nước tăng dần đủ để xông và massage 

da mặt, di chuyển khuôn mặt từ từ về phía hơi 

nước.  Trong quá trình xông hơi mặt, giữ cho khuôn 

mặt cách xông hơi khoảng 25cm. Không được chạm 

hay gây cản trở lối thoát hơi nước. (Hình 6). 

9. Không di chuyển hoặc lắc thiết bị khi đang hoạt 

động (Hình 7). 

10. Không thêm nước vào thiết bị trong khi nó đang 

hoạt động. Nếu nó là cần thiết để thêm nước, nhấn 

nút nguồn cho đến khi đèn báo nguồn tắt, rút phích 

cắm điện, chờ khoảng 10 phút để công cụ để máy 

nguội, và sau đó mở nắp cấp nước bổ sung nước. 

Không bao giờ mở nắp cấp nước cho thêm nước vào 

khi nước trong thiết bị đang còn nóng, nếu không 

hơi nóng hoặc nước nóng sẽ thoát đi ra làm bỏng da 

của bạn (Hình 8). 

11. Kết thúc quá trình xông và massage mặt, đèn 

chuyển sang màu đỏ. Nhấn nút nguồn cho đến khi 

đèn tắt và sau đó chờ khoảng 10 phút, đổ hết nước 

còn lại và nước trong khay xả, sau đó lau bằng khăn 

khô (Hình 9 – 10). 

12. Làm sạch mặt bằng nước lạnh để hiệu quả 

massage và xông hơi đạt mức độ tối ưu. 

3. Hướng dẫn vệ sinh máy: 

- Luôn tắt máy và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện 

sau khi đã dùng xong. 

- Lau sạch máy bằng 1 miếng vải ẩm. 

- Không sử dụng các chất tẩy rửa, bàn chải… để làm 

sạch máy. 
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