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HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 

ĐÈN NGỦ THÂN THIỆN CHO TRẺ NHỎ BEURER JBY32 

Quý khách hàng thân mến! 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn một trong các sản phẩm của chúng tôi. Xin vui lòng đọc các 

hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận và giữ chúng để sử dụng, hãy chắc chắn nẵm vững 

kiến thức về sản phẩm trước khi sử dụng. 

Sản phẩm bao gồm : 
- Đèn ngủ 

- Bộ sạc cảm ứng không dây 

- Adapter dẫn điện 

- Hướng dẫn sử dụng 

1.CÁC DẤU HIỆU VÀ BIỂU TƢỢNG 

Hướng dẫn cảnh báo chỉ ra một nguy cơ thương tích hoặc thiệt hại 

cho sức khỏe. 

Lưu ý an toàn quan trọng cho thấy thiệt hại có thể cho đơn vị / phụ 

kiện hoặc thiệt hại vật chất 

Chú ý thông tin quan trọng. 

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Đèn ngủ BEURER JBY32 là sản phẩm đồng hành hoàn hảo cho bé và những người thân 

yêu bên cạnh bạn. Công nghệ sạc cảm ứng cho phép bạn sạc đèn ngủ một cách an toàn và 

không cần tiếp xúc điện. Thiết bị này chỉ dành cho các mục đích được mô tả trong các 

hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng không 

đúng cách hoặc bất cẩn. Thiết bị này không dành cho sử dụng bởi những người (bao gồm 

cả trẻ em) có kỹ năng hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh 

nghiệm hoặc thiếu kiến thức, trừ khi họ được giám sát bởi một người có trách nhiệm về 

an toàn của họ hoặc họ nhận được hướng dẫn từ người này về cách sử dụng thiết bị. Bất 

cứ hình thức sử dụng không đúng có thể gây nguy hiểm. 

3. GHI CHÚ AN TOÀN

 CẢNH BÁO 

- Thiết bị này chỉ được sử dụng trên dòng điện xoay chiều và với điện áp quy định trên ổ 

sạc.  

- Các thiết bị và cáp nguồn không được tiếp xúc với các bề mặt nóng hoặc các vật nhọn. 

- Không kéo, xoắn hoặc uốn cong cáp nguồn. 



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT 

 2 Web: www.thietbiyte-eu.vn 
Điện thoại: 19006852 

- Kéo phích cắm điện trong trường hợp lỗi hoạt động, trước khi vệ sinh thiết bị và khi sạc 

không được sử dụng. 

- Không sử dụng bất kỳ bộ phận bổ sung không được khuyến cáo của nhà sản xuất  

- Không nhúng thiết bị trong nước hoặc các chất lỏng khác, và bảo vệ nó khỏi ẩm ướt. 

 CẢNH BÁO 

- Để xa khỏi tầm tay của trẻ em 

- Tắt thiết bị ngay lập tức nếu nó bị lỗi hoặc không hoạt động đúng.  

- Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng các thiết bị và phụ kiện (bao gồm cả cáp nguồn điện) 

không có bất kỳ hư hỏng nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 

 
QUAN TRỌNG 

- Trong mọi trường hợp bạn nên mở hoặc sửa chữa thiết bị chính mình, dễ dẫn đến sai 

lệch có thể không còn được đảm bảo sau đó. Không thực hiện đúng sẽ làm mất hiệu lực 

bảo hành 

 - Đối với việc sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc cửa hàng ủy 

quyền. 

4. MÔ TẢ THIẾT BỊ

1 - Đèn ngủ 

2 - Công tắc Bật/ Tắt 

3 - Chỉ số sạc 

4 - Sạc 

5. HOẠT ĐỘNG

Chuẩn bị các thiết bị cho lần sử dụng đầu tiên 

- Trước khi sử dụng, pin tích hợp phải được sạc đầy. 

- Kết nối bộ sạc với nguồn điện áp quy định trên mặt sau của phích điện. 

- Đặt đèn ngủ trên bộ sạc. 

- Quá trình sạc đầu tiên phải mất ít nhất 8 giờ. Sạc đèn ngủ cho đến khi đèn báo lên màu 

xanh lá cây. Sau đó, thiết bị sẽ được sử dụng trong khoảng thời gian 11 giờ. 
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Lƣu ý 

- Độ sáng giảm đi khi thời gian hoạt động tăng. 

- Ngay khi pin cần được sạc, đèn sạc sẽ hiện lên màu đỏ. 

- Đèn ngủ sẽ tự động tắt nếu nó được đặt trên bộ sạc 

- Không sạc đèn ngủ trong hơn 24 giờ vì điều này sẽ rút ngắn tuổi thọ của pin. 

- Sạc đèn ngủ ít nhất một lần một tuần. 

- Sạc đèn sẽ báo màu đỏ khi sạc 

6. LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ

QUAN TRỌNG 

- Rút phích cắm các thiết bị mỗi lần trước khi vệ sinh thiết bị. 

- Vệ sinh phải cẩn thận và theo quy định. 

Trong trường hợp thiết bị có nước xâm nhập vào: 

- Không sử dụng thiết bị này nữa cho đến khi nó khô hoàn toàn. 

- Không vệ sinh thiết bị trong máy rửa chén. 

- Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch mài mòn hoặc dùng bàn chải chà quá mạnh 

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT 

Trụ sở : 141 Xã Đàn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 
Showroom: 141 Xã Đàn – Kim Liên - Đống Đa- Hà Nội 

Điện thoại:19006852 
E-mail: info@thietbiyte-eu.vn 
Website: www.thietbiyte-eu.vn 

mailto:huongviet@thietbiyte-eu.vn
http://www.thietbiyte-eu.vn/

