
คูมือการใชงาน เคร่ืองนวดขนาดเล็ก MG 16

เรียนคุณลูกคา 

ขอขอบคุณท่ีเลือกสินคาของเรา เรามีช่ือเสียงเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยผานการทดสอบอยางละเอียด อาทิเชน อุปกรณใหความอบอุน 

เคร่ืองช่ังน้ําหนัก เคร่ืองวัดความดันเคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด เคร่ืองนวด อุปกรณดานความงาม อุปกรณสําหรับเด็ก 

และเคร่ืองกรองอากาศ โปรดอานคูมือโดยละเอียดกอนใชงาน และเก็บรักษาสําหรับการใชงานคร้ังตอไป

• อุปกรณน้ีใชเพ่ือวัตถุประสงคท่ีอธิบายไวในคําแนะนําสําหรับการใชงานดานลางเทาน้ัน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก  

  การใชงานท่ีไมเหมาะสมหรือไมระมัดระวัง

• อุปกรณน้ีใชสําหรับการนวดแตละสวนของรางกายมนุษย หามใชอุปกรณกับ สัตวเล้ียง, เด็ก, บริเวณท่ีมีอาการบาดเจ็บ (เชน แผลไฟไหม, 

  แผลเปด, แผลเปน), ผูหญิงท่ีกําลังต้ังครรภ, หลังการผาตัด หรือในสวนท่ีออนไหวของรางกาย (เชน หัว หรือขอตอ) หากทานใชเคร่ือง

  กระตุนหัวใจ, รากฟนเทียม เคร่ืองชวยหายใจอ่ืนๆ หรือหากทานไมแนใจวาสามารถใชงานอุปกรณน้ีไดหรือไม โปรดปรึกษาแพทยของทาน

  กอนการใชงาน

• ควรเก็บถานใหพนมือเด็ก อาจเกิดอันตรายจากการกลืน หรือการสําลัก

• หากผิวหนังหรือตาของทานสัมผัสเขากับของเหลวในถานโดยตรง ใหลางบริเวณท่ีสัมผัสดวยน้ําสะอาดและรีบพบแพทย

• ควรเปล่ียนถานท้ังสองกอนพรอมกันเสมอ

• ควรทําความสะอาดอุปกรณดวยผาชุบน้ําบิดหมาดเพียงเล็กนอยเทาน้ัน หามจุมอุปกรณลงในน้ํา

• สําหรับดานส่ิงแวดลอม หามท้ิงอุปกรณรวมกับขยะในครัวเรือน เม่ือส้ินสุดอายุการใชงานของอุปกรณ ใหทําลายอุปกรณท่ีจุดทําลาย 

  หรือจุดรีไซเคิลในทองถ่ินท่ีเหมาะสมกับอุปกรณ โดยทําการกําจัดอุปกรณตามขอกําหนด EC – WEEE (อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

  ขยะ) หากทานมีขอสงสัย โปรดติดตอเจาหนาท่ีประจําทองถ่ินท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการกําจัดของเสียของทาน

• ทานควรท้ิงถานท่ีใชแลวในกลองท่ีออกแบบมาเปนพิเศษ หรือท่ีจุดรีไซเคิล

• อุปกรณน้ีไมเหมาะสําหรับการใชงานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพ ขาดประสบการณ และ/หรือขาดความรู เวนแตจะ

  ไดรับการดูแลจากผูท่ีสามารถรับผิดชอบตอความปลอดภัยในการใชงานได หรือไดรับคําแนะนําจากบุคคลท่ีรูวิธีการใชงานอุปกรณเด็กๆ 

  ควรไดรับการดูแลขณะท่ีอยูใกลกับอุปกรณ เพ่ือใหแนใจวาพวกเขาไมไดเอาอุปกรณมาเลน

เง่ือนไขการรับประกันตอไปน้ีจะมีผลบังคับใช:

1.ระยะเวลาการรับประกันสําหรับผลิตภัณฑของ Beurer คือ 3 ปหรือ – หากนานกวาน้ัน - ตัวแทนจําหนายแตละประเทศจะระบุระยะ

  เวลาการรับประกันโดยนับจากวันท่ีซ้ือสินคาในกรณีท่ีมีการเรียกรองการรับประกัน วันท่ีทําการซ้ือจะตองถูกตรวจสอบโดยอางอิงจากใบ

  เสร็จรับเงิน หรือใบแจงหน้ี

2.การซอมแซม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนสินคา หรือช้ินสวนของตัวเคร่ือง) จะไมขยายเวลาการรับประกัน 

3.การรับประกันจะไมมีผลบังคับใชสําหรับความเสียหายท่ีเกิดจาก

  ก. การรักษาท่ีไมเหมาะสม เชน การไมปฏิบัติตามคูมือ

  ข. การซอมแซมหรือดัดแปลงโดยลูกคา หรือบุคคลท่ีสามท่ีไมไดรับอนุญาต

  ค. การขนสงจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือระหวางการขนสงไปยังศูนยบริการ

  ง. การรับประกันจะไมสามารถใชไดกับอุปกรณเสริมท่ีมีการสึกหรอตามปกติ (ขอมือ, แบตเตอร่ี ฯลฯ )

4.ทางบริษัทจะไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดจากอุปกรณท้ังทางตรงและทางออม แมวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอตัวเคร่ืองจะอยูในเง่ือนไข

  การรับประกันก็ตาม

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงานบอยเลอร

การรับประกัน / บริการ

กรณีมีขอเรียกรองภายใตการรับประกัน โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในพ้ืนท่ีของทาน หรือตัวแทนในทองถ่ินท่ีระบุในรายการ 

"บริการระหวางประเทศ"ในกรณีท่ีทานคืนสินคา กรุณาแนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน และรายงานส้ันๆ เก่ียวกับขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน
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