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Giải thích ký hiệu
Đọc hướng dẫn

Chế độ giặt nhẹ với nước
không quá 30°C
Không sử dụng chất tẩy
Không sấy khô

Không sử dụng khi bị
gấp, bó lại

Không giặt khô

Không sử dụng cho trẻ từ
0-3 tuổi

Chất liệu sử dụng cho thiết bị
phù hợp với các điều kiện của
tiêu chuẩn hàng dệt sinh thái
Oeko-Tex 100, được kiểm
chứng bởi viện nghiên cứu
Hohenstein

Không là, ủi

1. Trọn bộ sản phẩm
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1.1 Mô tả thiết bị
1. Phích điện
2. Bộ dây điện
3. Bộ điều khiển
4. Màn hình cài đặt nhiệt độ phát sáng
5. Công tắc trượt BẬT/TẮT và các mức nhiệt độ
6. Giắc cắm
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2.

Hướng dẫn quan trọng
Giữ lại để tham khảo sau này
CẢNH BÁO

3. Mục đích sử dụng

• Đảm bảo thực hiện theo các hướng dẫn sau đây để phòng tránh nguy cơ gây thương tích cho
người sử dụng hoặc các thiệt hại về vật chất (điện giật, bỏng da, cháy). Các thông tin không
chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe của người dùng và những người khác mà còn bảo vệ thiết bị khỏi
hư hỏng. Vì vậy, hãy chú ý đến các ghi chú an toàn và hướng dẫn sử dụng thiết bị cho người
khác trước khi giao thiết bị cho họ.
• Không sử dụng thiết bị cho những người ít nhạy cảm với nhiệt hoặc những người dễ bị tổn
thương bởi không có khả năng phản ứng với mức nhiệt nóng (ví dụ những người bị bệnh tiểu
đường, những người có da bị biến chứng do các loại bệnh, những người có da bị sẹo ở vùng
sử dụng thiết bị hoặc những người vừa sử dụng thuốc giảm đau, đồ uống có cồn).
• Không sử dụng thiết bị cho trẻ từ 0-3 tuổi vì chúng chưa có khả năng phản ứng lại với mức
nhiệt cao.
• Trẻ từ 3 đến 8 tuổi không sử dụng thiết bị khi phụ huynh hoặc người lớn có trách nhiệm
trông coi chưa cài đặt bộ điều khiển và trẻ chưa hiểu rõ cách sử dụng an toàn.
• Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu
kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử
dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
• Không cho trẻ nghịch thiết bị.
• Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi có người lớn giám sát.
• Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng cho bệnh viện.
• Không được để ghim hoặc các vật có bề mặt sắc nhọn tiếp xúc với thiết bị.
• Không sử dụng khi thiết bị bị gấp hay bó lại.
• Không sử dụng khi thiết bị bị ướt.
• Chỉ sử dụng thiết bị với bộ điều khiển được quy định trên nhãn.
• Điện và từ trường phát ra từ thiết bị này có thể ảnh hưởng tới chức năng của máy tạo nhịp
tim. Tuy nhiên, chúng đều nằm dưới mức giới hạn cho phép: Cường độ điện trường tối đa
5.000 V/m, cường độ từ trường tối đa 80 A/m, mật độ từ thông tối đa 0.1 mT. Hãy tham
khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất máy tạo nhịp tim trước khi sử dụng thiết bị.
• Không kéo, xoắn hay uốn gập dây điện.
• Hãy kiểm tra thiết bị thường xuyên để phát hiện các trường hợp mòn, rách hay hư hại.
Nếu xuất hiện các dấu hiệu trên, nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hay thiết bị
không còn nóng lên nữa, hãy liên hệ với bộ phận bảo hành hoặc nhà cung cấp để kiểm tra
trước khi sử dụng trở lại.
• Nếu dây điện kết nối thiết bị bị hỏng, phải vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ dây điện, phải
dừng sử dụng thiết bị.
• Trong khi bật thiết bị, phải tuân theo các điều kiện sau:
– Không đặt các vật khác lên thiết bị (ví dụ va li hoặc giỏ giặt).
– Không đặt các nguồn nhiệt như chai nước nóng, tấm sưởi khác hay các vật tương tự lên
thiết bị.
• Các linh kiện điện tử của bộ điều khiển sẽ nóng lên khi tấm sưởi hoạt động. Vì thế, không
được đặt bộ điều khiển ở phía trên hoặc phía dưới tấm sưởi khi đang sử dụng.
• Luôn luôn tuân theo các ghi chú vận hành (mục 4), vệ sinh và bảo trì (mục 5) và cất giữ
(mục 6).
• Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng thiết bị, hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách
hàng.
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THẬN TRỌNG
Thiết bị chỉ được thiết kế để làm ấm cơ thể người.
4. Vận hành thiết bị
4.1 An toàn
THẬN TRỌNG
Thiết bị được trang bị một HỆ THỐNG AN TOÀN. Công nghệ cảm biến với công tắc ngắt tự
động khi có lỗi giúp người dùng an toàn khi nhiệt độ tăng cao trên toàn bộ bề mặt thiết bị.
Nếu HỆ THỐNG AN TOÀN tắt thiết bị, màn hình cài đặt nhiệt độ sẽ không sáng ngay cả khi
thiết bị đã được bật lại. Hãy chú ý vì lý do an toàn, thiết bị có thể sẽ không hoạt động nữa khi
xảy ra lỗi. Hãy mang thiết bị tới các địa điểm bảo hành để kiểm tra.
4.2 Hướng dẫn sử dụng lần đầu
THẬN TRỌNG
Hãy chắc chắn thiết bị không bị gấp hay bó lại trong khi sử dụng.
• Đầu tiên, cắm giắc cắm để kết nối bộ điều khiển với thiết bị.
• Sau đó cắm phích điện vào ổ điện.
• Đặt thiết bị lên bụng hoặc lưng. Sau đó, thắt đai cao su dài quanh người và cố định thiết bị bằng
cách dán khóa dán.

4.3 Bật thiết bị
Để bật thiết bị, gạt công tắc trượt BẬT/TẮT và cài đặt nhiệt độ tới các mức 1, 2 hoặc 3. Màn hình
cài đặt nhiệt độ (4) sẽ sáng khi thiết bị được bật.
4.4 Cài đặt nhiệt độ
Mức 0: TẮT
Mức 1: nhiệt độ nhỏ nhất
Mức 2: nhiệt độ trung bình
Mức 3: nhiệt độ cao nhất
LƯU Ý
Cách nhanh nhất để làm ấm thiết bị là khi bắt đầu sử dụng, chỉnh nhiệt độ ở mức cao nhất
LƯU Ý
Các loại đai sưởi này có chức năng làm ấm nhanh, cho phép thiết bị nóng lên chỉ
trong 10 phút đầu.
CẢNH BÁO
Nếu dự định sử dụng thiết bị trong vài giờ, hãy chọn cài đặt nhiệt độ với mức nhiệt thấp nhất
để tránh bị nóng cơ thể dẫn đến bỏng.
4.5 Tự động ngắt
Thiết bị được trang bị chức năng tự động ngắt. Chức năng này tắt nguồn cấp nhiệt sau
khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên trong khoảng 90 phút. Sau đó màn hình cài đặt nhiệt
độ bắt đầu nháy sáng. Thiết bị có thể được bật lại, tuy nhiên trước đó, công tắc trượt 90 min
BẬT/TẮT và cài đặt nhiệt độ (5) phải được gạt về mức "0" (TẮT). Sau khoảng 5 giây,
STOP
có thể bật lại các công tắc này.
3

Đai sưởi HK 49

4.6 Tắt thiết bị
Để tắt thiết bị, gạt công tắc trượt BẬT/TẮT và cài đặt nhiệt độ về mức “0” (TẮT). Màn hình cài đặt
nhiệt độ sẽ không còn sáng nữa.
LƯU Ý:
Nếu không sử dụng thiết bị, gạt công tắc trượt BẬT/TẮT về mức “0” (TẮT) và rút phích cắm
ra khỏi ổ điện. Sau đó tháo bộ điều khiển khỏi thiết bị bằng cách rút giắc cắm.
5. Vệ sinh và bảo trì
CẢNH BÁO
Trước khi vệ sinh, luôn luôn nhớ rút phích cắm khỏi ổ điện trước. Sau đó tháo bộ điều khiển
khỏi thiết bị bằng cách rút giắc cắm để tránh gây điện giật.
THẬN TRỌNG
• Không được để bộ điều khiển tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác để tránh hỏng hóc

7. Thải bỏ

Để vệ sinh bộ điều khiển, hãy sử dụng vải không xơ khô. Không sử dụng hóa chất hay các tác nhân
làm sạch gây mòn.

9. Thông số kỹ thuật

THẬN TRỌNG
• Hãy chú ý không giặt thiết bị bằng các chất hóa học hay vặn, sấy khô, đặt qua máy cán ép
hay bàn là để tránh làm hỏng thiết bị.
Có thể giặt thiết bị bằng máy giặt. Chỉnh máy giặt về chương trình giặt nhẹ đặc biệt với nhiệt độ
nước 30°C ( chương trình giặt đồ len). Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ với lượng dùng theo hướng dẫn của
nhà sản xuất.
THẬN TRỌNG
• Hãy lưu ý việc giặt thường xuyên sẽ không tốt cho thiết bị. Do đó, chỉ nên giặt trong máy
giặt tối đa 10 lần trong vòng đời sử dụng của tấm sưởi.
Ngay sau khi giặt xong, chỉnh thiết bị về hình dáng ban đầu khi thiết bị vẫn còn ẩm và trải tấm sưởi
nằm phẳng trên giá phơi để tấm sưởi được khô.
THẬN TRỌNG
• Không sử dụng kẹp hoặc các vật tương tự để giữ tấm sưởi trên giá phơi để tránh làm hỏng
tấm sưởi.
• Không kết nối lại bộ điều khiển với thiết bị cho đến khi bộ dây điện và thiết bị hoàn toàn khô
để tránh làm hỏng tấm sưởi.

Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị không còn sử
dụng được nữa. Đưa thiết bị tới địa điểm thu rác phù hợp hoặc các điểm tái chế. Xử lý thải
bỏ thiết bị sao cho phù hợp với chỉ thị EC – WEEE (Chất thải điện và thiết bị điện tử). Nếu
có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý
rác thải.
8. Xử lý sự cố
Vấn đề
Màn hình cài đặt nhiệt độ không sáng khi:
- bộ điều khiển được kết nối với thiết bị đúng cách
- phích cắm kết nối với ổ điện có điện
- công tắc trượt đã được gạt ở mức 1, 2 hoặc 3

Nguyên nhân
HỆ THỐNG AN
TOÀN đã tắt thiết bị
vĩnh viễn

Giải pháp
Gửi thiết bị và bộ
điều khiển tới trung
tâm bảo hành

Xem trên nhãn ghi của thiết bị.

CẢNH BÁO
• Không bật tấm sưởi để làm khô thiết bị, tránh nguy cơ giật điện!.
6. Cất giữ
Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, hãy tháo bộ điều khiển khỏi thiết bị bằng
cách rút giắc cắm và cất giữ thiết bị trong hộp đựng ban đầu.
THẬN TRỌNG
Hãy để thiết bị nguội lại trước khi cất đi để không làm hỏng thiết bị.
Để tránh thiết bị bị gập, không đặt bất cứ vật gì lên mặt thiết bị khi đang cất giữ.
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