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HƯỚNG DẪN S

Cảm ơn quý khách hàng đã lựa ch
trước khi sử dụng sản phẩm ! 

1. Giải thích các ký hiệu 

Ký hiệu 

 

Không g
nhọn lên đ

 
Không g

 

Không s
0-3 tu

 

Giặt đư
chế độ
nước t

  
2. Mô tả sản phẩm 
Bộ sản phẩm bao gồm : 

- Tấm  đệm điện 
-  2 bộ Bộ điều khiển
- Hướng dẫn sử dụng, phi
Mô tả bộ điều khiển: 
1. Phích cắm điện 
2. Dây dẫn 
3. Bộ điều khiển 
4. Thanh trượt ON/OFF 
5. Đèn báo nhiệt độ ; 6. 
7.  Nút giảm nhiệt độ ; 8. 
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N SỬ DỤNG ĐỆM ĐIỆN ĐÔI BEURER 

a chọn sản phẩm đệm điện Beurer UB68 XXL , vui lò
 

 

Ý nghĩa Ký hiệu 

Không ghim , cài các vật sắc 
n lên đệm  

Không s

Không gấp lại khi sử dụng 
 

Không đư

Không sử dụng cho trẻ từ 
3 tuổi  

Không đư

t được trong máy giặt có 
ộ giặt tay, nhiệt độ 

c tối đa 30 độ  
Không đư

n 
ng, phiếu bảo hành 

t ON/OFF  
; 6. Nút tăng nhiệt độ 
; 8. Giắc nối với đệm điện 

1

3 
2 

7 

UB68 XXL 
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BEURER UB68 XXL 

 

, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn 

Ý nghĩa 

Không sử dụng chất tẩy 

Không được sấy khô 

Không được là , ủi 

Không được giặt khô 

1 

4 
5 

6 8 
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3. Hướng dẫn quan trọng
 Cảnh báo : 
 Không tuân thủ các hướng d

thiết hại về vật chất (điện gi
bạn và người khác mà còn b
hướng dẫn sử dụng khi giao s

 Không sử dụng thiết bị cho nh
nhiệt, hoặc những người không có kh
đường, người có da bị sẹo l

 Không sử dụng thiết bị với tr
 Đối với trẻ từ 3-8 tuổi chỉ đư

đủ về cách sử dụng. 
 Có thể sử dụng cho trẻ  từ 8 tu

thiếu kinh nghiệm và hiểu bi
an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hi

 Trẻ em không được chơi vớ
 Vệ sinh và bảo quản không đư
 Thiết bị này không được thi
 Không được để kim hoặc các v
 Không gấp lại khi sử dụng , luôn 
 Không sử dụng khi thiết bị 
 Chỉ được sử dụng với bộ đi
 Nếu đệm điện được đặt trên giư

bị mắc két và vướng vào giư
 Điện và từ trường phát ra t

dưới mức giới hạn cho phép: Cư
80 A / m, mật độ từ thông: t
sử dụng thiết bị này. 

 Không kéo, xoắn hay uốn cong dây d
 Kiểm tra thiêt bị trước khi đưa vào s

hành hoặc nhà cung cấp để
 Nếu nguồn điện của thiết b

hãng,  bạn không nên tự ý s
 Lưu ý khi đệm điện đang ho
 Không đặt các vật nặng lên trên đ
 Không đặt những nguồ

chườm nước nóng… ) 
 Khi sử dụng, các linh ki

sức nóng, do đó không đư
 Hãy lưu ý cách sử dụng, 

4. Hướng dẫn sử dụng 
Thiết bị này được thiết kế v
Đệm điện được trang bị bở
độ trên toàn bộ bề mặt đệm
Khi thiết bị đang tắt thì đèn c
bị hoạt động. 
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ng 

ng dẫn sau đây có thể dấn đến các thương tích cho ngư
n giật, bỏng da, cháy). Các thông tin không chỉ 

i khác mà còn bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng, vì lý do này nên chú ý 
ng khi giao sản phẩm cho người khác. 

cho những người nhạy cảm cao với nhiệt, những ngư
i không có khả năng phản ứng với mức nhiệt nóng như ngư
o lớn ở lưng, người say rượu, sau khi uống thuốc gi

i trẻ em từ 0–3 tuổi.  
được sử dụng khi có sự giám sát của người lớn ho

8 tuổi trở lên và người bị suy giảm thể chất, giác quan ho
u biết, nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử
i nguy hiểm 

ới sản phẩm này 
n không được thực hiện bởi trẻ em trừ khi có người lớ

c thiết kế để sử dụng trong bệnh viện.  
c các vật có bề mặt sắc nhọn tiếp xúc với thiết bị.  
ng , luôn trải phẳng khi sử dụng.  

 bị ướt. 
điều khiển đi kèm theo sản phẩm. 

t trên giường có thể điều khiển, lúc đó hãy thường  xuyên ki
ng vào giường không. 

ng phát ra từ thiết bị này có thể ảnh hưởng tới máy trợ tim, 
n cho phép: Cường độ điện trường: tối đa 5.000 V / m, cư

thông: tối đa 0.1 millitesla . Vì vậy hãy tham khảo ý ki

n cong dây dẫn điện 
c khi đưa vào sử dụng, nếu có bất cứ hư hỏng nào hãy liên h

ể được hỗ trợ sửa chữa. 
t bị bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xu
ý sửa chữa sản phẩm này. 

n đang hoạt động : 
ng lên trên đệm  

ồn nhiệt, vật có nhiệt độ cao lên đệm ( như chai nư
 

ng, các linh kiện điện tử trong bộ điều khiển của đệm điện c
nóng, do đó không được đặt điều khiển lên trên hoặc dưới tấm đệ

ng, vệ sinh và bảo quản thiết bị này. 

với mục đích là nệm sưởi ấm. 
ởi hệ thống an toàn, công nghệ cảm biến này đả
m bằng cách tự động tắt khi nhiệt độ quá cao ho

đèn cảnh báo nhiệt độ sẽ không sáng vì bất cứ lý do gì, nó ch
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n các thương tích cho người sử dụng hoặc các 
 nhằm bảo vệ sức khỏe của 

, vì lý do này nên chú ý đến các ghi chú và 

ng người dễ bị tổn thương bởi 
t nóng như người bị bệnh tiểu 

c giảm đau. 

n hoặc đã được chỉ dẫn đầy 

t, giác quan hoặc tâm thần hoặc 
ử dụng thiết bị này một cách 

ớn giám sát 

 

ng  xuyên kiểm tra xem nó có 

tim, Tuy nhiên, nó đều nằm 
i đa 5.000 V / m, cường độ từ trường: tối đa 

o ý kiến bác sĩ của bạn trước khi 

nào hãy liên hệ với bộ phận bảo 

n xuất, đại diện bảo hành của 

m ( như chai nước nóng, túi sưởi, túi 

n cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi 
ệm điện. 

ảm bảo độ ổn định của nhiệt 
quá cao hoặc do lỗi kỹ thuật. 

lý do gì, nó chỉ sáng khi thiết 
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Lưu ý là thiết bị có thể không ho
sản phẩm tới trung tâm bảo hành đ
Bắt đầu sử dụng : 

- Trải phẳng tấm đệm điệ
giường của bạn lên, sao cho t

- Hãy chắc chắn rằng đệm đi
dụng. 

- Để bắt đầu vận hành, hãy c
ổ cung cấp điện. 

- Sử dụng thanh trượt ON/OFF đ
- Khi đệm điện cài đặt các ch

Thiết lập nhiệt độ.  
  Mức 0: Tắt 
  Mức 1: Nhiệt độ thấp nh
  Mức 2-3: Nhiệt độ trung bình
  Mức 4: Nhiệt độ cao nh

 Cảnh báo 
Nếu đệm điện được sử dụ
nhiệt độ ở mức thấp nhất, đ

 Chú ý 
Khi sử mới sử dụng bạn nên 
xuống các mức thấp hơn theo nhu c
Nên khởi động đệm điện 30 phút trư
nhiều nhất. 

 Chế độ giảm nhiệt tự động
Đệm điện UB68 XXL có chế
nhiệt cài đặt 2 sau 3 giờ ho

 Chế độ tắt tự động 
Đệm điện UB68 XXL được thi
bị sẽ tự ngắt. Lúc này đèn báo s
vị trí 4 ) về 0, sau 5 giây bạn có th
Nếu sau chế độ hẹn giờ tự 
đó rút điện ra khỏi ổ cắm. 

Tắt thiết bị 

Khi không có nhu cầu dùng đ
rút điện ra khỏi ổ cắm 

5. Vệ sinh và bảo quản 
- Luôn rút phích cắm ra

khỏi giắc nối. 
- Để không bị hư hạ

khác.  Để làm sạch b
- Với các vết bẩn trên t

cần), không được sử
- Lưu ý là đệm điện không đư
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không hoạt động với nhiều lý do khác nhau, để đ
o hành để được hỗ trợ. 

ện lên giường hoặc trên nệm mà bạn sử dụng
n lên, sao cho tấm đệm điện ở giữa nệm và ga trải giường.

m điện được trải phẳng hoàn toàn và không  bị 

n hành, hãy cắm giắc nối từ bộ điều khiển vào đệm điện , sau 

t ON/OFF để khởi động thiết bị  
t các chế độ, đèn báo sẽ sáng 

p nhất 
trung bình 

cao nhất. 

ụng liên tục trong nhiều giờ, nhà sản xuất khuy
t, để tránh việc quá nóng. 

n nên cài đặt mức nhiệt cao nhất để đệm điện nóng nhanh, sau đó b
p hơn theo nhu cầu sử dụng. 

n 30 phút trước khi đi ngủ, và trải chăn của bạn lên trên đ

ng 
ế độ chuyển công tắc tự động từ mức nhiệt ở

hoạt động. 

c thiết kế có thể tắt tự động, sau 12 giờ kể từ lần b
t. Lúc này đèn báo sẽ sáng nhấp nháy. Để kích hoạt lại đệm điệ

n có thể bật lại và sử dụng đệm. 
 động mà bạn không có nhu cầu dùng đệm nữa, b

 

u dùng đệm nữa, bạn bật công tắc về 0 , lúc này đèn báo không sáng n

m ra khỏi ổ điện để tránh nguy cơ bị điện giật  sau đó rút b

ại, bộ điều khiển không được tiếp xúc với nư
ch bộ điều khiển bạn dùng vải mềm hoặc bông khô

n trên tấm đệm, bạn sử dụng miếng vải ẩm cùng m
ử dụng dung môi tẩy rửa. 

n không được giặt khô, không vắt, không được sấ
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đảm bảo an toàn hãy mang 

ng, sau đó phủ tấm ga trải 
ng. 

 gấp nếp trong quá trình sư 

n , sau đó  cắm phích điện vào 

t khuyến khích bạn nên cài đặt 

n nóng nhanh, sau đó bạn giảm 

n lên trên để giữ lại hơi ấm 

ở chế độ cài đặt 3, 4 về mức 

n bật đệm điện đầu tiên thiết 
ện, đầu tiên trượt công tắc ( 

a, bạn bật công tắc về 0 sau 

0 , lúc này đèn báo không sáng nữa, sau đó 

t  sau đó rút bộ điều khiển ra 

i nước hoặc các chất lỏng  nào 
c bông khô 
m cùng một chất làm sạch nhẹ (nếu 

ấy khô hay là ủi.  
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- Có thể giặt đệm bằng
chất tẩy rửa nhẹ. 

- Để đảm bảo độ bền c
không quá 5 lần. 

- Sau khi giặt xong, lúc đ
phẳng trên giá phơi qu

- Khi phơi đệm không nên dùng các v
hỏng đệm. 

- Chỉ cắm đệm với gi
thiết bị. 

- Trong mọi trường h
giật. 

- Nếu bạn không sử d
này trong hộp của nó và  c
 

 Lưu ý:  
- Luôn để đệm nguộ
- Không được làm nhăn t

đệm điện 
- Để đảm bảo an toàn và ti

phẩm, quý khách c
 Đệm điện UB68 XXL 

người đè lên bề mặ
nhiệt độ thấp ( hơi 

  Khi sử dụng đệm đi
phẩm tránh được b

6. Những vấn đề có thể x

V

Đèn báo không sáng trong khi:
Bộ điều khiển điện đư

Nguồn điện đã đượ

Trượt chuyển đổi ON/OFF và m
được thiết lập. 
 

 
 
7. Thông số kỹ thuật 
Model   : UB68 XXL
Kích thước  : 150 (L) x 160 (W) cm
Công suất   : 2 x 60 Watts
Đặc tính   : Đ
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ng máy giặt có chế độ giặt tay ,với nhiệt độ nướ

n của đệm, không được giặt  quá nhiều. trong quá trình s

t xong, lúc đệm vẫn ướt hãy giũ thẳng đệm về hình dáng c
ng trên giá phơi quần áo. 

không nên dùng các vật kẹp có bề mặt sắc nhọn ho

i giắc nối điều khiển khi đệm khô hoàn toàn, nếu 

ng hợp, Không bật nóng đệm điện để tự làm khô nó, như th

dụng đệm trong thời gian dài, chúng tôi khuyên b
a nó và  cất giữ ở nơi khô ráo. 

ội hẳn trước khi gập lại và cất đi 
c làm nhăn tấm đệm khi bảo quản, không đặt các v

o an toàn và tiết kiệm điện năng cho quý khách trong quá tr
m, quý khách cần lưu ý 2 đặc điểm sau đây:   

UB68 XXL  chỉ thực sự đạt mức nhiệt tiêu chuẩn khi có tr
ặt đệm, còn khi chưa có trong lượng cơ thể đè 

p ( hơi ấm )  
m điện UB68 XXL, quý khách nên phủ 1 lớp ga m
c bụi bặm và vấy bẩn, giữ đệm điện luôn sạch sẽ và kéo 

xảy ra 

Vấn đề Nguyên nhân 

Đèn báo không sáng trong khi: 
n được kết nối đúng 

ợc kết nối. 

i ON/OFF và mức nhiệt đã 

Hệ thống an toàn 
đã chuyển sang 
chế độ tắt vĩnh 
viễn. 
 

: UB68 XXL 
: 150 (L) x 160 (W) cm 
: 2 x 60 Watts 
: Đệm đôi, dành cho 2 người 
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ớc khoảng 30oC, có thể dùng 

ng quá trình sử dụng chỉ giặt  

hình dáng của nó, và đặt phơi đệm 

n hoặc các loại ghim có thể làm 

u không sẽ dẫn đến hư hỏng 

làm khô nó, như thế sẽ dễ bị điện 

i gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên bảo quản thiết bị 

t các vật nặng lên hộp đựng 

n năng cho quý khách trong quá trình sử dụng sản 

n khi có trọng lượng cơ thể của 
đè lên, đệm điện chỉ đạt mức 

p ga mỏng để giúp giữ cho sản 
và kéo dài được tuổi thọ 

Giải pháp 

Gửi sản phẩm đến 
trung tâm dịch vụ 
khách hàng, trung 
tâm bảo hành gần 
nhất của chúng tôi. 
 


