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Để bảo vệ làn da của bạn, máy triệt lông Titan Lite 

không phù hợp với các điều kiện sau: 

▪ Bạn bị rối loạn cảm giác của da. 

▪ Bạn mắc các bệnh về da, chẳng hạn như viêm da 

dị ứng, chàm, v.v.  

▪ Bạn bị nhạy cảm với ánh sáng 

▪ Bạn đang trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc 

cho con bú. 

▪ Bạn bị cháy nắng 

▪ Da nứt nẻ; vảy hoặc vết thương; ung thư da hoặc 

u máu. Không sử dụng trên hoặc gần mắt của bạn hoặc 

bất kỳ khu vực thẩm mỹ nhân tạo, bộ phận giả hoặc phẫu 

thuật tạo hình nào 

▪ Không sử dụng thiết bị nếu bạn có các đốm đen như 

tàn nhang lớn, nốt ruồi hoặc mụn nước trên vùng da cần triệt 

lông. 

 

 

 

1. Có gì trong hộp: 

 

▪ Máy triệt lông Titan Lite 

▪ Bộ đổi nguồn 

▪ Hướng dẫn sử dụng 

▪ Giấy đăng ký bảo hành 
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2. Mô tả sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thông số kỹ thuật 

 

Ống đèn Đèn thạch anh Xemon 

Công nghệ Ánh sáng xung cường độ cao 

Mức năng lượng 1.5 - 3.9 J/ cm2 

Kích thước tiêu điểm 33 * 10 mm2 

Bước sóng 470 ～1100 nm 

Bộ chuyển đổi 
100 ～ 240V Đầu vào AC 

12V3A/2.5A Đầu ra DC 

Nhiệt độ hoạt động 5 ～30 oC 

Trọng lượng 186g 

Kích thước 124*83*48.5 mm3 
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4. Chức năng 

 

Máy triệt lông Titan Lite có thể được sử dụng trên 

bất kỳ bộ phận cơ thể nào: Mặt, Cánh tay, Chân, Nách, 

Bikini. Vui lòng kiểm tra Bảng màu da và màu lông bên 

dưới để xác định xem IPL có phù hợp với bạn không: 

 

TÔNG DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÀU LÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hướng dẫn  

 

1) Lau sạch cửa sổ đèn flash bằng khăn tẩm một ít cồn. 

2) Cắm điện cho thiết bị và nhấn nút màu xanh lá cây ở 

mặt sau để bật.  
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3) Nút màu xanh lá cây cũng được sử dụng để chuyển đổi 

qua các mức cường độ (1 cho mức thấp - 5 cho mức cao). 

4) Đèn màu xanh ở mặt trước sẽ cho biết mức cường độ. 

5) Hoàn thành kiểm tra tại chỗ của bạn trước khi sử dụng 

thiết bị.  

6) Để có kết quả tốt nhất, bạn nên sử dụng thiết bị ở mức 

cường độ cao nhất có thể mà không gây đau đớn. Tăng dần 

mức cường độ sau mỗi lần triệt nếu cảm giác không đau. 

7) Thiết bị có cảm biến và sẽ không nhấp nháy trừ khi cửa 

sổ đèn flash tiếp xúc trực tiếp với da của bạn. Nếu không 

tiếp xúc trực tiếp với da của bạn, đèn đỏ sẽ vẫn sáng và 

thiết bị sẽ không nhấp nháy.  

8) Để tiến hành triệt, hãy đảm bảo rằng cửa sổ ánh sáng 

tiếp xúc hoàn toàn đối với da.  

9) Đèn báo sẽ bắt đầu nhấp nháy sau khi cửa sổ ánh sáng 

tiếp xúc hoàn toàn lên da của. Điều này cho thấy rằng thiết 

bị đã sẵn sàng để sử dụng. 

10) Nhấn nút flash. 

11) Đối với các vùng da có lông dày và cứng, bạn có thể 

xử lý bằng cách di chuyển thiết bị và thao tác triệt 2-3 lần 

trên vùng da đó.  

12) Nhấn và giữ nút màu xanh lá cây ở mặt sau để tắt.  

13) Để làm sạch thiết bị cầm tay, làm ẩm một miếng vải 

với vài giọt nước và lau qua cửa sổ ánh sáng. Đảm bảo 

rằng thiết bị đã được rút phích cắm điện. 

14) Nếu thiết bị không hoạt động trong 5 phút, thiết bị sẽ 

chuyển sang chế độ ngủ, hãy nhẹ nhàng nhấn nút nguồn 

để đánh thức thiết bị. Khi khởi động lại, mức cường độ tự 

động trở lại mức 1. 

 

Ghi chú: 

▪ Sau khi sử dụng thiết bị thường xuyên, sẽ có một 

vài đốm trắng nhỏ bên trong cửa sổ đèn flash. Điều này là 

bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng và 

tuổi thọ của thiết bị. 

 

  



 

6 
 

6. Chế độ Tự động/ Thủ công 

 

Chế độ mặc định là Thủ công, nhấn nút flash trong 

2 giây để chuyển thiết bị sang chế độ Tự động. Dưới chế 

độ Tự động, thiết bị sẽ tự động nhấp nháy khi phát hiện 

da. Đèn flash dừng khi thiết bị cách xa da. Để thoát khỏi 

chế độ Tự động, vui lòng nhấn và giữ nút flash trong 2 

giây, sau đó thiết bị trở lại chế độ Thủ công. 

 

7. Bảo vệ quá nhiệt  

 

Quá nhiệt có thể xảy ra nếu thiết bị liên tục sử dụng 

trong thời gian dài. Trong tình huống này, thiết bị không 

thể nhấp nháy. Khi chế độ bảo vệ quá nhiệt bắt đầu, quạt 

tản nhiệt vẫn hoạt động bên trong để giúp hạ nhiệt độ. Vui 

lòng để thiết bị của bạn nguội khoảng 2-5 phút trước khi 

tiếp tục sử dụng. 

Sau khi nhiệt độ bên trong trở lại bình thường, thiết 

bị sẽ khởi động lại, nhưng lúc này mức cường độ chuyển 

sang mức 1, nếu bạn cần mức cường độ cao hơn, bạn có 

thể tự cài đặt lại. 

8. Kiểm tra tại chỗ trước khi sử dụng 

 

Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành kiểm tra tại 

chỗ trước khi bắt đầu triệt lông toàn thân. 

Thử nghiệm tại chỗ nhằm xác định mức độ phù hợp 

của da bạn với IPL và giúp bạn chọn mức năng lượng tối 

ưu cho từng vùng da cần triệt.  

1) Thực hiện kiểm tra tại chỗ trên từng khu vực bạn dự 

định triệt 48 giờ trước khi triệt lông toàn bộ. 

2) Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo rằng da của bạn đã 

được xử lý sạch lông, khô thoáng và sạch sẽ (không có 

bất kỳ chất cặn bã nào như bột, kem, lớp trang điểm, chất 

chống mồ hôi hoặc chất khử mùi). 

3) Thiết lập thiết bị theo hướng dẫn ở trên. 

4) Đảm bảo rằng cửa sổ ánh sáng tiếp xúc hoàn toàn đối 

với da. 

5) Tiến hành triệt thử nghiệm ở mức cường độ 1 bằng 

cách nhấn nút đèn flash.  

6) Lấy thiết bị ra khỏi da và đặt nó vào vị trí tiếp theo của 

khu vực thử nghiệm. 
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7) Sử dụng nút nguồn để tăng mức cường độ và tiếp tục 

triệt thử nghiệm 

8) Vui lòng lặp lại các bước 5 - 7 cho đến khi bạn đạt đến 

mức cường độ tối đa được khuyến nghị cho màu da của 

bạn. Dừng thử nghiệm nếu bạn nhận thấy bất kỳ phản ứng 

bất lợi nào. 

9) Chờ 48 giờ và kiểm tra các khu vực da được thử 

nghiệm. Nếu da có vẻ bình thường, bạn có thể tiến hành 

triệt lông toàn diện cho những khu vực đó. 

 

9. Lưu ý 

 

1) Không hướng thiết bị hoặc cửa sổ đèn flash vào mắt. 

2) Không sử dụng thiết bị xung quanh mắt, lông mày hoặc 

lông mi vì điều này có thể gây tổn thương mắt nghiêm 

trọng và vĩnh viễn. 

3) Da bạn bị mẩn đỏ sau khi sử dụng IPL là điều bình 

thường. Bạn có thể làm mát da bằng nước đá hoặc khăn 

ướt lạnh. 

4) Không làm sạch cửa sổ đèn flash trực tiếp bằng bình 

xịt cồn.  

5) Không sử dụng với bất kỳ sản phẩm, mỹ phẩm dạng 

Gel nào. 

6) Cố gắng không ăn thức ăn chứa nhiều vitamin A, chẳng 

hạn như rau bina, cải thìa, bông cải xanh Trung Quốc, v.v. 

7) Để có kết quả tốt nhất, bạn có thể sử dụng mức cường 

độ cao hơn có thể chấp nhận được mà không làm tổn 

thương da. 

8) Tránh tiếp xúc lâu dưới ánh nắng trực tiếp (bao gồm cả 

tắm nắng) trong ít nhất 2 tuần trước và 48 giờ sau khi sử 

dụng IPL. Nếu bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau khi 

triệt lông, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kem chống 

nắng SPF để bảo vệ làn da của bạn. 

9) Sau khi sử dụng IPL, vui lòng dưỡng ẩm cho da của 

bạn bằng kem hoặc lotion không cồn. 

10) Không sử dụng trong hoặc xung quanh nước. 

11) Đối với những người sử dụng có màu da sẫm, tối màu, 

các phản ứng trên da có thể xuất hiện chậm. Vui lòng xem 

tình trạng da trước khi tăng cường độ.  

12) Không che cửa nạp khí vào và lỗ thông khí trong khi 

xử lý IPL.  



 

8 
 

13) Phần lông còn sót lại trên da khi triệt sẽ làm thiết bị 

kém thẩm mỹ hơn, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến 

việc sử dụng thiết bị 

14) Ống đèn bị tối đi là chuyện bình thường, không ảnh 

hưởng đến việc sử dụng máy. 

15) Tránh cất giữ ở những nơi có từ trường mạnh, độ ẩm 

cao và bụi bẩn hoặc những nơi có nhiệt độ cao. 

16) Để xa tầm tay trẻ em. Chúng tôi khuyến cáo rằng thiết 

bị không được sử dụng bởi bất kỳ ai dưới 16 tuổi. 

17) Không mở hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị bất kỳ lúc 

nào.  

18) Không đập mạnh hoặc tác động lực mạnh vào thiết bị. 

19) Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào ngoài 

chức năng được chỉ định. 
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