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MÁY CẠO RÂU
GIỚI THIỆU

Cảm ơn bạn đã chọn máy cạo râu của LANAFORM.
NOSE SHAVER từ LANAFORM cho phép bạn không chỉ cắt lông trong mũi và tai, mà còn cạo sạch râu 
trên khuôn mặt bạn.
Dễ dàng sử dụng và thiết thực, tông đơ này sẽ cho bạn sự cạo râu hoàn hảo và cắt bất cứ nơi nào bạn đi.

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 
THIẾT BỊ. ĐỒNG THỜI, VUI LÒNG TUÂN THEO HƯỚNG DẪN KHI 
SỬ DỤNG THIẾT BỊ.

Để tránh nguy cơ bị bỏng và thương tích:
Chỉ sử dụng thiết bị này cho các mục đích được mô tả trong sách hướng dẫn này.• 
Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị khuyết tật về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, 
hoặc bởi những người thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị 
bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi 
với thiết bị.

• 

Xin vui lòng không sử dụng các phụ kiện không được khuyến cáo bởi LANAFORM® hoặc không được cung cấp 
cùng với thiết bị này.

• 

Thiết bị này được thiết kế dành riêng cho việc sử dụng tại gia.• 
Nếu bạn cảm thấy bất kỳ đau đớn trong khi sử dụng thiết bị này, dừng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.• 
Không bao giờ sử dụng thiết bị này trên một phần cơ thể bị sưng hoặc viêm hoặc trên da phát ban.• 
Không nhét thiết bị vào lỗ mũi hoặc tai;
 Nhẹ nhàng chèn mũi kim loại của tông đơ vào lỗ mũi và tai.

• 

Không sử dụng thiết bị của bạn nếu có bất kỳ sự cố bất thường hoặc hư hỏng đối với bất kỳ bộ phận nào.• 
Không tự sửa chiếc tông đơ. Thiết bị cần được kiểm tra và sửa chữa bởi nhà cung cấp hoặc dịch vụ hỗ trợ 
khách hàng.

• 

Thiết bị này được thiết kế để cắt lông ở mũi và tai, hoặc là  râu. Bất kỳ việc sử dụng khác được coi là không hợp 
lệ và nguy hiểm. LANAFORM không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng 
không chính xác hoặc không chính xác.

• 

Không bao giờ sử dụng máy cạo râu từ LANAFORM® trong bồn tắm hoặc vòi hoa sen.• 
Không bao giờ cản màn thông gió trong quá trình sử dụng.• 
Không bao giờ dặt máy trên một bề mặt mềm, chẳng hạn như giường hoặc ghế. Điều này có thể cản trở hoạt 
động của thiết bị.

• 
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Sử dụng trên râu hoặc ria mép
(2) được thiết kế để cắt và làm mịn màng râu và ria mép, có thể được thiết kế với các hướng dẫn 
điều chỉnh (1). Chọn đầu cắt mà bạn muốn và đặt nó như thể hiện trong hình C.

Hỗ trợ điều chỉnh cho lược
"Máy cạo râu" có hai ống dẫn điều chỉnh được (1) cho phép bạn chọn từ các độ dài sau:
Lược ngắn: 2 đến 8 mm
Lược dài: 10 đến 16 mm

Hệ thống hút và hộp chứa râu
"máy cạo râu" được trang bị hệ thống hút luôn hoạt động trong quá trình vận hành. Các lông cạo được 
thu thập tự động trong hộp đựng (6) Rỗng và thay thế các ổ cắm tóc sau mỗi lần cạo.
Kiểm tra  màn hút(8) không bị che chắn hoặc bị cản trở trong quá trình sử dụng.

Đèn
MÁY CẠO RÂU có ánh sáng (7) cho phép tăng khả năng hiển thị của các khu vực bạn muốn làm việc.

LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ

Quan trọng
Đảm bảo rằng máy cạo râu không bật trước khi lau chùi các lưỡi dao.

Không nhúng Máy cạo râu vào nước (ví dụ A). Chỉ có bộ lưỡi dao và đầu có thể rửa 
được trong nước.

Để tháo gỡ râu ra khỏi máy cạo râu, tháo đầu (5) hoặc (2) bằng cách xoay ngược 
chiều kim đồng hồ và tháo ngăn chứa tóc (6).
Làm sạch hai bộ phận bằng bàn chải được cung cấp cho mục đích này (11) hoặc 
rửa bằng nước (ví dụ: B).

Đảm bảo rằng đầu hoặc bộ lưỡi dao khô hoàn toàn trước khi 
lắp lại. Để khô chúng, sử dụng giẻ mềm.

Lau sạch các lưỡi cạo bằng bàn chải được cung cấp cho mục đích này. Cũng có thể 
làm sạch bộ phận của thiết bị bằng khăn mềm. Không sử dụng dung môi hay chất 
tẩy rửa mài mòn.

PARTS
Đầu cắt điều chỉnh được(2; 4; 6; 8 mm và 10; 12; 14; 16 mm)1. 
Đầu để cạo râu và râu mai2. 
Hỗ trợ bảo vệ lưỡi3. 
Lưỡi dao dao cạo4. 
Đầu để cạo mũi và tai5. 
Khoang chứa 6. 
Đèn7. 
Màn Thông gió8. 
Công tắc điện9. 
Nắp pin10. 
Bàn chải làm sạch11. 
Dầu bôi trơn12. 

BỔ XUNG/ THAY PIN

Tháo vỏ pin (10) bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ. Lắp một pin AA (không kèm theo) vào dao cạo, 
đảm bảo khớp các cực. Đóng lại ngăn chứa pin với nắp đậy (10) bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.

Để tôn trọng các chính sách bảo vệ môi trường, chúng tôi khuyên bạn không nên bỏ một pin đã qua sử 
dụng bằng cách ném nó vào thùng rác trong nhà; Thay vào đó, gửi nó tại trung tâm tái chế.

SỬ DỤNG

Tháo bộ phận bảo vệ lưỡi.
Chuyển nút sang vị trí Marche (I)

Thay lưỡi dao cạo
"Máy cạo râu" có hai đầu cạo (2) và (5). Để gắn một trong số chúng, hãy chèn nó vào rãnh và xoay theo 
chiều kim đồng hồ để phần vòng của đầu máy cạo râu đang đối mặt với phần tròn của ổ cắm cho các sợi 
lông (6).
Để tháo một trong những đầu massage, hãy xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Sử dụng cho mũi và tai
Nhẹ nhàng chèn phần kim loại của phần đệm (4) vào mũi hoặc tai để cắt những sợi tóc 
không cần thiết.
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BẢO HÀNH

LANAFORM® đảm bảo sản phẩm này chống lại bất kỳ khiếm khuyết về vật liệu hoặc sản xuất trong khoảng 
thời gian hai năm kể từ ngày mua, ngoại trừ các trường hợp được mô tả dưới đây.
Bảo hành của LANAFORM® không bao gồm các thiệt hại gây ra do sự mài mòn thông thường của sản phẩm 
này. Ngoài ra, bảo hành cho sản phẩm LANAFORM® này không bao gồm các thiệt hại do sử dụng, tai nạn, 
sử dụng các phụ kiện không được phép, thay đổi đối với sản phẩm hoặc bất kỳ trường hợp nào khác, bất kể 
loại nào, ngoài LANAFORM® Kiểm soát.
LANAFORM® có thể không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại thiệt hại cụ thể, gián tiếp hoặc cụ thể nào.
Tất cả các đảm bảo ngầm định liên quan đến tính phù hợp của sản phẩm được giới hạn trong khoảng thời 
gian hai năm kể từ ngày mua ban đầu miễn là một bản sao của bằng chứng mua hàng có thể được cung 
cấp.
Khi nhận được, LANAFORM® sẽ sửa chữa hoặc thay thế thiết bị của bạn theo quyết định của mình và sẽ trả 
lại cho bạn. Bảo hành chỉ có giá trị thông qua Dịch vụ của LANAFORM®. Bất kỳ nỗ lực nào để duy trì sản 
phẩm này bởi một người không phải là Trung tâm Dịch vụ của LANAFORM® sẽ làm mất hiệu lực này.
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SA LANAFORM® NV

Zoning de Cornémont
Rue de la Légende, 55
B-4141 LOUVEIGNÉ
BELGIUM

Tel. +32(0)4 360 92 91
Fax +32(0)4 360 97 23

info@lanaform.com
www.lanaform.com
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