LUX™

IPL HAIR REMOVER
CÁC CẢNH BÁO
Đọc kỹ hƣớng dẫn sử dụng và giữ lại bản hƣớng dẫn sử dụng này cho các lần sử dụng tiếp
theo.


Thiết bị này không sử dụng cho trẻ em dưới 8 tuổi và những người bị suy giảm về thể chất,
cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức khi sử dụng sản phẩm phải có
sự giám sát hoặc hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn cũng như hiểu
hết được các nguy hiểm có liên quan. Thiết bị tránh xa tầm tay của trẻ em.



Không sử dụng thiết bị ở khu vực xung quanh mắt.



Cảnh báo nguy hiểm: Vui lòng tháo tất cả các đồ trang sức xung quanh khu vực định sử
dụng thiết bị trước khi sử dụng.



Không sử dụng gần các vật liệu dễ gây cháy nổ.



Không sử dụng các thiết bị này trong môi trường ẩm ướt ( gần bồn tắm, vòi hoa sen,…)



Không sử dụng thiết bị khi bị dính nước vào bên trong thiết bị



Không nhúng thiết bị vào nước.

Các tông màu da và kiểu tóc không phù hợp sử dụng thiết bị này:


IPL không thích hợp cho các màu da tối, ví dụ như da của người gốc Afro- Caribe, người
Châu Phi , Ấn Độ hay Pakistan. Xem “ loại da thích hợp” và luôn luôn thực hiện đối chiếu
bảng da.



IPL không thích hợp đối với vùng màu tóc đỏ, vàng nhạt, ghi xám hoặc tóc trắng.

Vùng da không sử dụng thiết bị:


Không sử dụng ở vùng da có hình xăm, bao gồm cả xăm thẩm mỹ vĩnh viễn, mụn nhọt, mụn
trứng cá, mụn cơm, mụn cóc, tóc mọc trên các nốt đen hoặc nốt ruồi, tàn nhang, vùng da
bệnh tật, bị tổn thương, vết bỏng, núm vú, vùng sinh dục hoặc hậu môn, vùng da bị giãn tĩnh
mạch, chám, loét, bệnh vẩy nến, vết thương hở, trên vùng có các sắc tố da bất thường như
bạch cầu hoặc bạch biến hoặc trên vùng da bị hỏng.

Không sử dụng thiết bị nếu:


Bạn đang mang thai hoặc cho con bú, có tiền sử bị động kinh hoặc đang dùng thuốc tăng
nhạy cảm. Bạn có tiền sử bị động kinh tuyệt đối không dùng IPL. Các loại thuốc thông
thường có thể gây nhạy cảm với ánh sang nên nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào
thì nên kiểm tra các cảnh báo nhạy cảm và nếu có nghi ngờ vui lòng tham khảo bác sĩ của
bạn. Các thuốc thông thường có thể gây ra nhạy cảm ánh sáng bao gồm: một số thuốc lợi
tiểu, một số kháng sinh, thuốc chống trầm cảm ba vòng và các thuốc được kê toa cho bệnh
liên quan đến tuyết giáp, lupus và bệnh khớp.



Không sử dụng thiết bị nếu bạn có tiền sử hoặc đang bị ung thư da.



Không sử dụng thiết bị nếu bạn đang bị tiểu đường, bệnh thận, bệnh tim hoặc các vấn đề về
tuyến giáp.
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Không sử dụng thiết bị liên tục cho một khu vực cần triệt.



Không bao giờ sử dụng thiết bị cho bất kỳ phần nào của cơ thể nếu bạn muốn sau này tóc
phát triển trở lại ở phần đó.

Các phản ứng có thể xảy ra:
Hầu hết mọi người cảm thấy da nóng lên trong khi sử dụng thiết bị. Một số người cảm thấy
da đỏ nhẹ. Trong hầu hết các trường hợp này sẽ biến mất trong vòng 24h, nhưng hiếm đôi khi nó có
thể lên tới 72h.
Cần ngưng sử dụng thiết bị nếu gặp phải các phản ứng sau đây:


Trong mỗi trường hợp, cần làm mát vùng cần triệt, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lô hội
làm mát da. Nếu các triệt chứng sau vẫn còn sau 48h, hãy tìm lời khuyên y tế:



Đau, ngứa, đỏ ở khu vực điều trị. Nếu xảy ra hiện tượng phồng rộp hoặc bỏng, hãy liên hệ
ngay nhân viên y tế.

 Nếu bạn gặp phải vấn đề nghi ngờ khi sử dụng thiết bị này sau đó có thể có hiện tượng
phóng điện từ. Phóng tĩnh điện có thể làm cho thiết bị bị dừng lại. Bạn nên tắt nguồn và
khởi động lại thiết bị để phục hồi hoạt động.
CÁC THÀNH PHẦN TRÊN THIẾT BỊ
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LỜI GIỚI THIỆU
Máy triệt lông Rio Lux IPL được thiết kế để loại bỏ vùng lông không mong muốn mà không
cần phải tốn kém và không gây đau đớn. Phương pháp triệt lông được chứng minh khoa học, an
toàn và hiệu quả này được thử nghiệm lâm sàng trong suốt 15 năm. Kết quả thường cho thấy hiệu
quả rõ rệt sau 4 lần sử dụng, và bạn sẽ thấy lượng lông vùng đã triệt được giảm đáng kể sau khoảng
8-10 lần triệt. Kết quả phụ thuộc vào màu tóc của từng cá nhân và chu kỳ mọc lại, vì vậy một số
người có thể đạt được kết quả mong muốn sau một vài lần triệt trong khi với người khác có thể cần
thêm thời gian hơn.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
Khi thiết bị được đặt vào vùng da cần triệt, các xung ánh sáng mạnh tác động vào tận
gốc các nang lông để vô hiệu hóa các nang lông mà không ảnh hưởng đến khu vực
xung quanh. Các nang lông bị vô hiệu hóa là kết quả kéo dài làm hư rễ tóc. Năng
lượng ánh sáng bị hút bởi Melanin sắc tố có trong tóc làm nang lông nóng nhanh, và
sức nóng sẽ phá hủy các tế bào quyết định sự phát triển của lông.
VÕNG TĂNG TRƢỞNG CỦA TÓC

Triệt lông hiệu quả nhất khi lông đang ở giai đoạn tăng trưởng nhanh. Tại một thời điểm
nào đó chỉ có một tỉ lệ phần trăm lông trong giai đoạn tăng trưởng nhanh ( tỉ lệ phần trăm thực tế
thay đổi ở cùng 1 khu vực với kiểu người khác nhau). Để biết được vùng lông có đang ở trong giai
đoạn tăng trưởng nhanh tốt nhất là lập kế hoạch triệt lông theo từng tháng cụ thể.
Một kế hoạch triệt lông điển hình sẽ là:
-

Phương pháp triệt từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 4: 2 tuần/ lần.

-

Phương pháp triệt từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 8 : 4 tuần/ lần

-

Phương pháp triệt từ tháng thứ 8 trở đi: 4-6 tuần/ lần hoặc theo yêu cầu cụ thể.
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CÁC LOẠI DA
IPL phù hợp với vùng da sáng màu như tông màu da vàng, da rám nắng hoăc da sẫm màu.
Để triệt lông hiệu quả thì lông cần phải tối hơn màu da xung quanh. Kết quả tốt nhất là trên da vàng
với vùng lông sẫm màu. Bạn có thể thấy có các mức độ công suất khác nhau để phù hợp với từng
vùng da cần triệt. Mỗi vùng triệt cần được kiểm tra phù hợp với từng mức công suất trên thiết bị.
Vui lòng tham khảo “ Biểu đồ da” bên dưới để xác định chính xác màu da/ loại da của bạn.
Kiểu da
I

Màu sắc da

Tông màu da

Da rất trắng

II

Da trắng

III

Da nâu

IV

Da cháy
nắng

Đặc điểm da
Da luôn bị cháy
nắng, không bao
giờ bị rám nắng
Thường xuyên
cháy nắng

Mức công suất sử dụng

Tùy thuộc vào mức độ test,
sử dụng được cả 5 mức
công suất

Mức độ cháy nắng
nhẹ
Tùy thuộc vào mức độ test,
có thể sử dụng mức công
Hiếm khi cháy
suất từ 1 đến 4
nắng, dễ bị rám
nắng

V

Da sẫm màu

Rất hiếm khi cháy
nắng

Tùy thuộc vào mức độ test,
có thể sử dụng mức công
suất từ 1 đến 3

VI

Da đen

Không bao giờ bị
cháy nắng

Không phù hợp để sử dụng
IPL

KIỂM TRA VÙNG DA CẦN TRIỆT
24h trước khi triệt, cần kiểm tra phản ứng vùng triệt bằng cách triệt thử nghiệm một vùng
nhỏ. Thử nghiệm sẽ xác định được mức công suất tối đa cho vùng da của bạn.
Đối với mỗi khu vực( ví dụ cánh tay, chân) sử dụng các mức công suất từ nhỏ đến mức tối
đa cho loại da của bạn ( tham khảo ở bảng phân loại màu da). Sử dụng nút nguồn để tăng mức công
suất từng bước một và sử dụng thiết bị dọc theo khu vực cần triệt với các mức công suất khác nhau
trên da tùy từng lần triệt.
Nếu bạn cảm thấy có bất kỳ sự khó chịu nào thì mức công suất mà bạn vừa sử dụng sẽ là
mức công suất tối đa mà bạn nên sử dụng.
Mẩn đỏ có thể xảy ra, nhưng không thường xuyên trong vòng 1 giờ kể từ khi triệt. Tuy
nhiên nếu vết mẩn đỏ vẫn còn sau 24h sẽ cho thấy mức công suất mà bạn vừa sử dụng là quá cao so
với loại da của bạn.
LƢU Ý QUAN TRỌNG: Vì màu da thay đổi khác nhau tùy theo từng vùng của cơ thể, bạn có thể
thấy rằng bạn cần cài đặt mức công suất khác nhau cho các vùng da khác nhau. Mỗi vùng da cần
được kiểm tra để có mức công suất phù hợp.
LƢU Ý TRƢỚC KHI SỬ DỤNG


Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu phần “ Các cảnh báo” trước khi sử dụng sản phẩm
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Không sử dụng bất kỳ phương pháp tẩy lông nào mà tẩy tận chân nang lông, vì điều này làm
cho sử dụng IPL không còn hiệu quả.



Tháo toàn bộ trang sức khỏi gần khu vực cần triệt.



Bảo đảm bạn đã test khu vực cần triệt trước 24h triệt và nhận biết được mức công suất tối đa
dành cho bạn.

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG
BƢỚC 1:
Trước khi sử dụng, đảm bảo vùng da cần triệt được cạo sạch sẽ và khô.
BƢỚC 2:
Căn chỉnh các cạnh nhô ra của phích cắm với khoảng trống trên bộ
nguồn điện.

BƢỚC 3:

Nhấn phích cắm chèn vào khoảng trống trên bộ chuyển đổi nguồn và
sau đó trượt nắp lên như hướng dẫn bên hình.

BƢỚC 4:
Cắm cáp Adapter vào máy sau đó cắm vào nguồn điện nguồn.
BƢỚC 5:
Nhấn nút nguồn để mở máy. Chỉ báo mức năng lượng màu vàng sẽ sáng lên theo sau là đèn
báo màu xanh lá cây “ ON/ OFF/ READY”
BƢỚC 6:
Nhấn nút nguồn để chọn mức công suất phù hợp với loại da của bạn. Khi một mức được
chọn, đèn báo sẽ hiển thị màu vàng ở mức đó.
BƢỚC 7:
Để sử dụng, nhấn thiết bị lên da. Khi bề mặt thiết bị tiếp xúc hoàn toàn với da, đèn báo màu
xanh lục “ON/ OFF/ READY” sẽ bắt đầu nhấp nháy.
BƢỚC 8:
Nhấn nút khởi động để tao ra 1 xung ánh sáng. Bạn sẽ cảm thấy chút ấm và ngứa trên da của
bạn.
BƢỚC 9:
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Di thiết bị trên vùng da cần triệt lông, tránh vùng không có lông. Sau đó chuyển thiết bị
sang vùng triệt tiếp theo. Các dấu hiệu còn lại trên da cho biết vùng da bạn vừa triệt lông. Không
bao giờ triệt quá 1 lần trên cùng 1 vùng da cho 1 lần sử dụng thiết bị.
BƢỚC 10:
Sau khi sử dụng xong, hãy tắt thiết bị bằng cách ấn nút nguồn trong 2 giây. Rút bộ sạc ra
khỏi ổ cắm điện.
XIN LƢU Ý:
Có sẵn hai chế độ khác nhau, tùy thuộc vào vùng da bạn muốn triệt:


Chế độ Chuyên sâu dành riêng cho các vùng nhạy cảm của cơ thể ( ví dụ như mặt, nách hay
vùng bikini)



Chế độ Phổ thông phù hợp với các vùng có diện tích lớn hơn( ví dụ chân, lưng, cánh tay,
hoặc toàn bộ cơ thể). Đặt thiết bị lên vùng da cần triệt, nhấn và giữ nút khởi động. Giữa mỗi
xung lướt trên vùng triệt mà không cần nâng lên ở vùng triệt tiếp theo. Để tắt chế độ này,
hãy nhả nút khởi động.

Thời gian sử dụng tham khảo như sau:


Nửa chân: 8-10 phút ở chế độ Phổ thông



Cả chân: 15 phút ở chế độ Phổ thông



Vùng Bikini: 2 phút ở chế độ Chuyên sâu.



Vùng nách: 1 phút ở chế độ Chuyên sâu.

CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG TẮT
Thiết bị tự động tắt sau 10 phút không sử dụng và đèn chỉ báo “ ON/ OFF/ READY” sẽ
chuyển sang màu vàng. Để sử dụng lại, nhấn nút nguồn để đặt lại mức công suất theo yêu cầu.
SỬ DỤNG CHO VÙNG MẶT

Luôn luôn sử dụng chế độ Chuyên sâu để loại bỏ tóc, không bao giờ được sử
dụng chế độ Phổ thông. Để triệt lông vùng mặt, mỗi lần nháy đèn phải cách
nhau ít nhất 5 giây và không bao giờ được dùng quá 10 phút cho mỗi lần triệt.
Máy triệt lông IPL có thể được sử dụng an toàn trên vùng mặt được khoanh
bằng các đường chấm trắng như bên hình.

Lƣu ý:


Không được hình vào ánh đèn Flash trong quá trình triệt lông.



Không sử dụng trên lông mi, tóc trên đầu hoặc lông mày.



Không triệt vùng xung quanh mắt hoặc môi.

CHĂM SÓC DA MẶT SAU KHI TRIỆT LÔNG
Sau khi triệt lông vùng mặt, cần lưu ý:
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Vùng vừa triệt cần tránh áng sáng mặt trời.



Bôi kem chống nắng bảo vệ da trong suốt quá trình triệt lông, và ít nhất 2 tuần sau lần triệt
cuối cùng.



Không sử dụng kem dưỡng, nước hoa hồng, nước tẩy trang hoặc các chất có mùi thơm trên
vùng da mặt vừa được triệt.

CÁC CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI
Khi đang triệt, bạn thấy cảm giác nhƣ thế nào?
Hầu hết mọi người đều cảm thấy nóng trên nền da vùng triệt. Có cảm giác rát nhẹ ( tương tự
như vết bỏng nhỏ) nếu bạn sử dụng mức công suất quá cao hoặc vùng triệt chưa được cạo sạch
lông. Nam giới có thể có cảm giác khó chịu hơn nữ giới do lông trên cơ thể nam giới thường dày
hơn của nữ giới- tuy nhiên cảm giác này sẽ nhanh chóng biến mất.
Tôi có thể sử dụng IPL trên vùng da nhạy cảm không?
Tất nhiên là được, do IPL chỉ có tác dụng với lông/ tóc do đó vùng da xung quanh không bị
ảnh hưởng.
Da của tôi sẽ nhƣ thế nào sau khi triệt lông tại vùng da đó?
Thông thường sẽ không có sự thay đổi nào đáng kể. Da có thể bị đỏ một chút sau khi triệt,
nhưng bình thường vết đỏ sẽ giảm dần sau 24h. Có thể có một số vết đỏ quanh vùng nang lôngđiều này là khá bình thường. Tuy nhiên nếu vết đỏ hoặc bị viêm sau 24h, điều này có nghĩa là bạn
đã chọn mức năng lượng quá cao cho loại da của bạn. Vui lòng tham khảo phần Test da trước khi
sử dụng.
Sau khi triệt lông, cần lƣu ý những điều gì?
Nên tránh nắng hoặc phơi nắng ít nhất 48h sau khi triệt.
Sử dụng kem chống nắng nếu da phải tiếp xúc với ánh nắng. Cũng tránh sử dụng các loại
tẩy trang hoặc các loại mặt nạ. Tránh bơi trong nước có chứa Clo hoặc tắm trong bồn tắm có nước
quá nóng. Chất Clo trong nước có thể gây ngứa da.
Tôi nên sử dụng lặp lại IPL nhƣ thế nào?
Thời gian cho lần triệt tiếp theo là bao lâu không quan trọng. Ban đầu chúng tôi khuyên bạn
nên triệt lông trong khoảng thời gian 2 tuần, mặc dù một số người thích triệt 1 tuần 1 lần và người
khác thì có thể 1 tháng 1 lần tùy thuộc vào sở thích của từng cá nhân và vùng cần triệt. Miễn là
nang lông và vùng da cần triệt không đỏ, đau hoặc viêm, điều trị có thể lặp lại sau ít nhất 48 giờ.
Tránh việc triệt lông quá mức trên cùng 1 khu vực trong cùng 1 thời gian. Điều này khiến cho làn
da có thể bị đỏ hoặc sung. Để duy trì làn da sạch không còn lông và đảm bảo các nang lông đã bị
triệt không mọc lại, hãy lặp lại quá trình triệt lông mỗi 4 đến 6 tuần hoặc theo yêu cầu.
Có những thói quen nào tốt cho da sau khi triệt mà tôi nên tham khảo không?
Nếu bạn muốn, bạn có thể sử dụng các loại Lotion làm mát da, túi nước đá hoặc khăn ẩm để
làm mát vùng da vừa được triệt, mặc dù vậy chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng xà bông trên
các vùng da vừa được triệt trong 24h. Khi triệt vùng nách, tránh sử dụng các loại khử mùi, chống
mồ hôi trong 2-3 ngày. Tránh ánh nắng mặt trời không cần thiết trong 48h.
Tôi cần triệt lông trong bao nhiêu lần?
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Điều này là khác nhau đối với mỗi người phụ thuộc vào vùng da, mật độ lông mọc, chu kỳ
tăng trưởng và màu sắc của lông. Tóc đen trên làn da trắng là đáp ứng tốt nhất, nhưng cả 2 loại tóc
đen và sẫm màu vẫn có thể mất vài phương pháp triệt lông để cho kết quả lâu dài. Ban lần với mỗi
lần triệt lông, bạn sẽ thấy sự giảm dần rõ rệt của lông ở vùng triệt. Để duy trì làn da sạch lông và để
đảm bảo nang lông bị vô hiệu hóa không còn phát triển, lặp lại việc triệt lông mỗi 4-6 tuần hoặc
theo yêu cầu.
Tôi có thể sử dụng phƣơng pháp triệt lông khác ở giữa các lần triệt lông bằng IPL không?
Bởi vì triệt lông bằng IPL là triệt lông tận trong nang lông, các phương pháp loại bỏ lông
khác mà nhổ lông như tẩy lông, waxing không phù hợp cho việc sử dụng giữa các phương pháp
triệt lông. Tẩy lông cũng không phù hợp vì nó loại bỏ các sắc tố và làm cho triệt lông bằng IPL
không hiệu quả. Cạo lông, sử dụng kem cạo râu là hoàn toàn phù hợp giữa các lần triệt lông bằng
IPL.
Tại sao lông vẫn mọc trở lại ở vùng mà tôi vừa triệt?
Thường thì lông vẫn mọc lại trong 1 đến 2 tuần sau khi triệt. Sau 2 tuần, bạn sẽ thấy rằng
lông này rụng hoặc thoát ra khỏi nang trứng của nó nhưng bạn nên để nó rơi ra tự nhiên mà không
nên kéo cho nó rụng. Một số sợi lông sẽ không bị ảnh hưởng khi sử dụng IPL- hoặc có thể do kỹ
thuật triệt lông chưa đúng hoặc có thể lông đang ở giai đoạn chuẩn bị mọc. Những sợi lông này sẽ
được triệt ở lần triệt tiếp theo.
Dùng IPL lâu dài có hại cho da của tôi không?
Trong 15 năm qua, việc sử dụng ánh sáng cảm biến từ IPL để loại bỏ lông cừu đã được ghi
nhận trong các tạp chí chuyên ngành, và không có báo cáo nào về các phản ứng phụ hay các thương
tổn liên quan đến việc sử dụng máy IPL này.
CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG
IPL không gây ra sự khó chịu đáng kể nào. Bạn có thể cảm thấy một chút nóng lên ở vùng
da vừa triệt.
Nếu bạn cảm thấy đau hoặc không thoải mái, có thể do bạn đã cài đặt mức công suất quá cao.


Không che khe thông gió ở mặt sau của thiết bị trong quá trình sử dụng.



Không đặt thiết bị trên các bề mặt mềm có thể chặn các lỗ thông hơi làm mát phía dưới
phím điều khiển.



Không sử dụng thiết bị sau khi uống rượu, khi bạn không khỏe hoặc thấy mệt mỏi.



Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị sóng ngắn hoặc lò vi song.



Thiết bị có thể bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nhiễu điện từ. Nếu nghi ngờ các hiện tượng như
vậy, hãy tắt thiết bị và bật lại để khởi động lại.



Không nên bỏ qua bất kỳ tính năng an toàn nào.



Không sử dụng sản phẩm này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mô tả trong bản hướng
dẫn sử dụng này.



Sản phẩm này chỉ dùng tại gia đình. Nó không phải là sản phẩm dùng cho các dịch vụ
chuyên nghiệp như Spa.
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BẢO DƢỠNG


Chỉ sử dụng sản phẩm này với bộ nguồn đi kèm sản phẩm.



Sau mỗi lần sử dụng, luôn rút phích cắm của bộ nguồn khỏi ổ điện và để tránh xa tầm tay
của trẻ em.



Nếu có bất kỳ hư hỏng nào đối với một bộ phận nào đó của thiết bị, kể cả bộ nguồn, hãy
ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức.



Nếu bộ nguồn điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi chính nhà sản xuất hoặc nhà phân
phối hoặc các đại lý ủy quyền để tránh gây nguy hiểm cho người dùng.



Không tự ý tháo dỡ thiết bị. Không lau chùi hoặc sửa chữa. Nếu bạn có vấn đề gì về sản
phẩm, hãy liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc đại lý phân phối.



Để lau chùi, hãy lau bằng khăn vải mềm ẩm.



Trong quá trình triệt lông, lông sẽ nằm lại ở bề mặt của bóng đèn, điều này làm ảnh hưởng
đến hiệu quả của thiết bị. Nếu bạn nhận thấy có bất kỳ sợi lông nào dính trên bề mặt bóng
đèn, hãy tắt thiết bị và làm sạch bằng vải mịn hoặc bông mềm, để đảm bảo không còn bất kỳ
sợi lông nào bị dính lại.

XỬ LÝ SAU KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ
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 của chính quyền
địa phương. Chúng không được xử lý cùng với chất thải gia đình.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
ĐƠN VỊ:
Nguồn sáng: ánh sáng cảm biến
Diện tích tiếp xúc vùng da: 30 x 10mm
Bước sóng đầu ra: >550nm
Đầu vào: 12V 3A, 36W
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƢỜNG:
Sử dụng ở nhiệt độ môi trường: 0-35 độ C
Bảo quản ở nhiệt độ: -5 - 40 độ C
ĐỘ ẨM
Độ ẩm hoạt động: 10% - 60%
Độ ẩm bảo quản: 5% - 90%
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