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Bộ sản phẩm bao gồm 

• Đèn hồng ngoại 
• Sách hướng dẫn sử dụng; Phiếu bảo hành 

1. Lời mở đầu 
Khách hàng thân mến 
Cảm ơn bạn đã lựa chọn một trong những sản phẩm của 
chúng tôi. Nhãn hiệu của chúng tôi gắn liền với các sản phẩm 
chất lượng cao, được kiểm duyệt kỹ lưỡng và nằm trong các 
lĩnh vực về nhiệt, trọng lượng, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, 
xung, trị liệu, massage, làm đẹp, cho em bé và không khí. 
Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng để bạn có thể sử dụng 
một cách dễ dàng, hiệu quả và có thể hướng dẫn được cho 
người thân nữa nhé. 
Trân trọng  
Công ty Beurer 

Tác dụng 
Đèn hồng ngoại này chỉ dùng để chiếu trên cơ thể người. 
Ánh sáng hồng ngoại làm cho hơi ấm truyền vào cơ thể 
người. Ở những vùng da được chiếu, tuần hoàn máu tốt 
hơn và tỷ lệ trao đổi chất tăng lên. Cơ thể được kích thích 
lành lại nhờ hiệu ứng của ánh sáng hồng ngoại, đạt được 
kết quả chữa trị. Ví dụ như ánh sáng hồng ngoại có thể 
được sử dụng như một liệu pháp đi kèm trong điều trị các 
bệnh về tai, mũi và cổ họng, cũng như chăm sóc da mặt 
và chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là với da. Ánh sáng hồng 
ngoại cũng có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ 
trong việc điều trị căng cơ và ớn lạnh vì nhiệt sẽ kích 
thích tuần hoàn máu. Bạn nên tham vấn bác sĩ đa khoa 
trước khi sử dụng trong những trường hợp cụ thể. Thiết bị 
có một tấm gốm thủy tinh chất lượng cao (hồng ngoại 
bằng gốm). Loại tấm gốm bằng thủy tinh cũng được sử 
dụng trên bếp và khi được sử dụng cùng với đèn đảm bảo 
cường độ hồng ngoại và sự an toàn tuyệt đối. Thiết bị 
cũng được trang bị chức năng tiết kiệm năng lượng, thiết 
bị sẽ không tiêu thụ điện khi tắt công tắc. 

2. Kí hiệu và biểu tượng 
Những biểu tượng sau sẽ xuất hiện trong hướng dẫn sử dụng 

 Cảnh báo Cảnh báo về nguy cơ gây thương tật 
hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe 

 Quan trọng Lưu ý an toàn cho khả năng thiệt hại 
cho thiết bị / phụ kiện 

                  Phát tia hồng ngoại 

                      Cảnh báo: bề mặt nóng 

Khoảng cách giữa đèn và cơ thể 

Những biểu tượng sau sẽ xuất hiện trên mặt kính: 

Bảo vệ 2 lớp 
 

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng 

Không đặt đèn tại nơi ẩm mốc 

3. Cảnh báo an toàn 
An toàn về điện 
Thiết bị có cảm biến tự động ngắt trong trường hợp quá 
nóng 

        Cảnh báo 
• Sử dụng  không  đúng  cách có thể  gây nguy hiểm! 
• Chỉ kết nối thiết bị với điện áp nguồn điện được liệt 

kê trong bảng. 
• Sử dụng một đường nối điện dễ tiếp cận để bạn có 

thể ngắt kết nối phích cắm một cách nhanh chóng 
trong trường hợp khẩn cấp. 

• Không chạm vào phích cắm bằng tay ướt - nguy cơ 
bị điện giật! 

• Đặt dây cáp điện tại vị trí ít người qua lại. 
• Luôn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử 

dụng thiết bị, khi vệ sinh thiết bị hoặc trong trường 
hợp có sự cố, khói hoặc mùi bất thường. Không kéo 
dây cáp để tháo phích cắm khỏi ổ cắm. 

• Trước khi sử dụng, đảm bảo thiết bị và phụ kiện 
không bị hư hỏng. Nếu cảm thấy có vấn đề, không 
sử dụng thiết bị và liên hệ với đại lý của bạn hoặc 
địa chỉ dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đặc biệt chú ý 
trong trường hợp thiết bị có các vết trầy xước, vết 
nứt trong kính hoặc vết nứt trong vỏ. 

• Liên hệ dịch vụ CSKH hoặc đại lý của bạn nếu dây 
hoặc vỏ bọc bị hư hỏng, nếu không bạn có thể bị 
điện giật. 

• Ngắt kết nối từ nguồn điện chỉ được đảm bảo nếu rút 
phích cắm điện ra khỏi ổ cắm. 

• Xử lý ngay cáp kết nối chính khi bị hư hỏng. 
Mục đích sử dụng 
Đèn này được dùng để chiếu tia hồng ngoại vào cơ thể. Bất 
kỳ việc sử dụng cho mục đích khác đều không hợp lệ. Thiết bị 
không được thiết kế để sử dụng cho mục đích thương mại, chỉ sử 
dụng cho cá nhân. 

Sử dụng an toàn 
• Thiết bị này không dành cho người (kể cả trẻ em) có hạn chế về 

năng lực thể chất, tinh thần, thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức, 
trừ khi được giám sát hoặc được hướng dẫn về cách sử dụng 
thiết bị an toàn bởi người chịu trách nhiệm/người giám hộ.  

 



• Để xa tầm tay trẻ em 
• Không bao giờ sử dụng thiết bị gần chỗ có nước.  
• Không nên sử dụng thiết bị nếu nó bị rơi, tiếp xúc với độ 

ẩm cao hoặc bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào khác. 
• Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác và 

không để chất lỏng tràn vào đèn. 
• Luôn giám sát thiết bị trong quá trình vận hành. 

Lời khuyên an toàn cho sức khoẻ của bạn 

 Cảnh báo 
• Nguy cơ bỏng! Đèn chiếu và bên trong thiết bị sẽ trở 

nên rất nóng trong quá trình hoạt động. Bạn có thể bị 
bỏng khi chạm vào nó! 

• Không chạm vào bề mặt kính nóng khi sử dụng các nút 
(ON / OFF và hẹn giờ). Có nguy cơ bị bỏng. 

• Luôn để thiết bị nguội hẳn trước khi chạm vào. 
• Luôn tháo phích cắm, để cho đèn nguội trước khi cất đi. 
• Không chạm vào thiết bị khi tay ướt và nếu thiết bị vẫn 

đang được cắm điện 
• Không để nước rơi vào đèn. 
• Thiết bị chỉ được hoạt động khi khô hoàn toàn. 
Khi nào không nên sử dụng? 

Cảnh báo 
Không nên sử dụng thiết bị trong các trường hợp sau đây để 
tránh tổn hại sức khỏe: 
• Người không nhạy cảm với nhiệt 

Mức độ nhiệt có thể giảm hoặc tăng lên trong các trường 
hợp sau: 
• Bệnh nhân tiểu đường, 
• Những người bị buồn ngủ, sa sút trí tuệ hoặc thiếu tập 

trung. 
• Người có những thay đổi trên da do bị bệnh 
• Những người có vết sẹo da ở khu vực trị liệu, những 

người bị dị ứng, 
• Trẻ em và người cao tuổi, 
• Sau khi uống thuốc hoặc uống rượu. 
Trong trường hợp viêm cấp tính, thiết bị chỉ nên sử dụng 
sau khi tham vấn với bác sĩ. 
Các chú ý quan trọng 

Cảnh báo 
• Khoảng cách tới đèn hồng ngoại phụ thuộc phần lớn 

vào độ nhạy cảm nhiệt của cá nhân và mức độ điều trị. 
Đảm bảo khoảng cách giữa đèn hồng ngoại và phần cơ 
thể đang được trị liệu không gần hơn 30 cm! 

• Luôn hạn chế thời gian sử dụng và kiểm tra phản ứng 
của da. 

• Khoảng cách thích hợp giữa đèn hồng ngoại và khu 
vực điều trị mong muốn phải được giữ nguyên trong 
suốt quá trình trị liệu để không gây kích ứng da như 
ngứa, nổi mẩn, rát hoặc mức độ nhiệt quá nóng xảy ra. 
Ngừng điều trị nếu các dấu hiệu này xảy ra. Ngoài ra, 
tăng khoảng cách và giảm thời gian chiếu đèn. 

• Trong một số trường hợp, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
có thể dẫn đến phản ứng da nhạy cảm hoặc dị ứng. 
Cần ngưng điều trị ngay trong những trường hợp này. 

Cần cẩn thận và đề phòng nếu sử dụng thiết bị trong một 
thời gian dài. 

• Không sử dụng thiết bị nếu bạn đang buồn ngủ! 
• Dùng quá lâu có thể dẫn đến bỏng da. 

Đặt máy 

Quan trọng 
• Đặt thiết bị trên bề mặt cứng 
• Không được đặt dốc hoặc để thiết bị nằm xuống 
• Khoảng cách tối thiểu giữa các vật dễ cháy và đèn 

hồng ngoại không được nhỏ hơn 1 mét. 
• Hãy đảm bảo thiết bị không được đặt trên các vật liệu dễ 

cháy như khăn trải bàn hoặc thảm. 
• Không để các vật dụng dễ cháy, các vật bằng kim 

loại gần thiết bị. 
• Không treo đèn trên tường hoặc trần nhà. 
• Không sử dụng đèn ở ngoài trời. 
• Tránh va đập. 

Trước khi sử dụng 

Quan trọng 

• Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, tháo tất cả các 
bao bì đóng gói. 

• Kiểm tra thiết bị để biết dấu hiệu sử dụng hoặc hư 
hỏng. Nếu nghi ngờ thiết bị bị hư hỏng, không sử dụng 
và liên hệ với đại lý hoặc địa chỉ dịch vụ khách hàng 
được cung cấp. 

• Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử 
dụng không đúng cách hoặc không chính xác. 

• Bảo vệ thiết bị khỏi bụi, bụi bẩn và nơi ẩm 

Sửa chữa  

Cảnh báo  Nguy cơ giật điện 

• Chỉ mở thiết bị để thay đèn. Không cố gắng sửa chữa 
các bộ phận, nếu không bạn sẽ không được bảo hành. 

• Để sửa chữa, liên hệ với dịch vụ CSKH hoặc đại lý ủy 
quyền. 

4. Mô tả sản phẩm 
Tổng quan 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 

5 
6 

 
 
 

1 Thân đèn với tay cầm 
2 Đèn chiếu 
3 Nút ON/ OFF 
4 Hiển thị thời gian còn lại 
5 Hẹn giờ 
6 Chân máy tích hợp cho cuộn dây dẫn 

Đèn hồng ngoại IL50 có bộ hẹn giờ (từ 1 đến 15 
phút) và thân xoay (0 đến 50 độ) 
• Đèn sẽ tự động tắt khi kết thúc thời gian hẹn giờ. 
• Thân xoay cho phép bạn điều chỉnh nhiệt bức xạ hồng 

ngoại để phù hợp với nhu cầu của bạn. 

5. Hoạt động 
Mở hộp và lắp đặt 

  Cảnh báo 

• Trước khi sử dụng thiết bị, tháo bỏ tất cả các túi 
đóng gói. 

• Tháo dây cáp điện ra 
• Đặt thiết bị lên bề mặt rắn và chắc chắn 
• Để thiết bị cách ít nhất 1 mét với các vật thể khác, 

tránh nguy cơ cháy do quá nóng. 
• Không treo đèn trên tường hoặc trần nhà. 
• Lắp phích cắm vào ổ cắm. 
• Bật đèn ở nút ON / OFF (3). Thiết bị hiển thị thời gian 

còn lại (4) là 15 phút 

 Cảnh báo 
• Không chạm vào đèn khi đèn đang hoạt động hoặc 

làm mát nếu không bạn có thể gây hư hại cho đèn 
• Đặt thời gian hoạt động mong muốn (1 đến 15 phút) 

cho đèn bằng cách nhấn phím chọn thời gian (5) nhiều 
lần. 

• Thời gian đặt sẽ xuất hiện trên màn hình (4). 

Trước khi sử dụng 
• Bố trí bộ phận cơ thể cần được trị liệu ở phía trước 

đèn sao cho thật thoải mái. 
• Chỉnh đèn phù hợp sao cho đèn được chiếu trực tiếp 

vào phần của cơ thể cần được trị liệu. 
• Khoảng cách từ thiết bị đến bộ phận cần trị liệu phụ 

thuộc phần lớn vào độ nhảy cảm nhiệt của cá nhân 
và mức độ trị liệu 

• Đảm bảo khoảng cách giữa đèn sưởi hồng ngoại và 
phần cơ thể được trị liệu không gần hơn 30 cm! 

• Phải đeo kính bảo hộ tương ứng với tiêu chuẩn DIN 
EN 171 2002 để trị liệu khi khoảng cách điều trị với 
thiết bị dưới 80 cm. Đối với khoảng cách trị liệu 
trên 80 cm, chỉ cần nhắm mắt lại. 

Cảnh báo: không bao giờ nhìn trực tiếp vào đèn 
hồng ngoại của thiết bị nếu không có k ính bảo hộ  
Không sử dụng thiết bị quá 15 phút mỗi một lần trị 
liệu (nguy cơ quá nóng). Để cho đèn nguội lại trước 
khi sử dụng lại. 

Quá trình điều trị 

 Quan trọng 

• Nguy cơ bỏng: Tháo bỏ tất cả các vật kim loại, ví dụ: dây 
đai, dây chuyền, áo ngực, đồ trang sức hoặc vòng đeo 
tai ở khu vực trị liệu trước khi bật đèn vì chúng có thể trở 
nên rất nóng. 

Nên thực hiện trị liệu các đợt ngắn khi mới bắt đầu. Tuy 
nhiên, ngay cả khi đèn được sử dụng đúng cách, da của 
một số người vẫn có thể có phản ứng hoặc dị ứng với việc 
trị liệu bằng nhiệt (ví dụ: đỏ da, rộp, ngứa, đổ mồ hôi 
nhiều). 

Sử dụng thiết bị 

 Quan trọng 
• Luôn nhắm hoặc che mắt lại khi thiết bị chiếu lên mặt. 
• Nhấn nút ON / OFF (3) 
• Đèn sẽ tự động bật sau vài giây 
• Nhấn nút (5) để đặt thời gian sử dụng mong muốn (từ 

1 đến 15 phút). 
• Bạn có thể bấm chọn thời gian (5) trong suốt quá trình 

hoạt động để đặt lại thời gian trị liệu. Bộ làm nóng 
bức xạ hồng ngoại sẽ tự động tắt sau thời gian đặt. 

• Để trị liệu bổ sung, bạn chỉ cần bấm chọn thời gian 
(5) để đặt lại thời gian trị liệu. 

  Quan trọng 

• Không chạm vào bề mặt kính nóng 
• Để dừng việc điều trị, nhất nút ON/ OFF (3) và rút ổ 

cắm ra khỏi bộ nguồn. 

Trong quá trình trị liệu 

Kiểm tra phần cơ thể được trị liệu thường xuyên và 
kiểm tra phản ứng của da. Ngừng tiếp xúc ngay lập tức 
nếu có dấu hiệu nhạy cảm hoặc các phản ứng dị ứng và 
tham khảo ý kiến của bác sĩ. 

• Đèn có thể tắt bất cứ lúc nào bằng công tắc ON/OFF 
Không che đậy hoặc cất thiết bị trong khi thiết bị vẫn ấm 

Sau quá trình trị liệu  
• Tắt đèn tại nút ON/ OFF của thiết bị 
• Rút dây nguồn khỏi ổ điện 

6. Vệ sinh, thay thế đèn hồng ngoại, cầu chì 
và cất giữ 

Vệ sinh 

Quan trọng 

• Trước khi làm sạch bộ phận, hãy tắt, rút phích cắm và để 
nó nguội hoàn toàn 
• Không để nước tràn vào thiết bị 
• Không rửa thiết bị trong máy rửa bát 
• Thiết bị có thể được làm sạch bằng vải ẩm. Không sử 
dụng các chất làm sạch. 
• Thay thế cầu chì (Cầu chì xuất xứ UK) 



Nếu cầu chì cần được thay thế, làm theo hướng dẫn 
như sau 
• Tháo phích cắm điện 
• Tháo cầu chì khỏi bên trong phích cắm bằng 

cách sử dụng loại tuốc nơ vít nhỏ. 
• Kéo cầu chì khỏi phích cắm và thay thế bằng 

loại cầu chì mới: 3A (công suất 6 kA ở 240 V) 
theo tiêu chuẩn BS-1362 / SS167. 

• Ấn phích cắm chứa cầu chì mới vào khe cắm 
• Cắm phích cắm vào ổ cắm, nhấn công tắc 

ON/OFF (3) và kiểm tra xem nó có hoạt động 
không. 

Thay thế đèn hồng ngoại 
Đèn lỗi chỉ được thay thế bằng một chiếc đèn 
cùng loại 

Cảnh báo    Nguy cơ điện giật 
• Trước khi thay đèn, hãy chắc chắn rằng dây 

nguồn đã được tháo ra khỏi ổ cắm. 
• Nguy cơ cháy/ bỏng trên bề mặt nóng! 
• Để thiết bị nguội hoàn toàn trước khi sửa chữa. 
• Đèn không được bảo hành. 

Quá trình 
1. Đặt thiết bị với mặt gốm thủy tinh để nguội xuống 

mặt phẳng cứng. 
2. Sử dụng một tuốc nơ vít với đầu xoay phù hợp, vặn 

rời 8 cái ốc vít ở mặt sau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Đặt thân đèn sao cho phần kính phía trước nằm trên 
mặt phẳng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Lấy chiếc đèn đã nguội ở phía trái hoặc phải và ấn cẩn 

thận về bên phải hoặc bên trái. 
- Nhấc đèn về phía trước và rút khỏi khe đựng 

 Chú ý 
Sử dụng miếng vải để giữ đèn mới khi lắp vào, tuyệt đối 
không chạm ngón tay trần vì dầu trên da của bạn có thể 
làm hỏng lớp phủ trên đèn. 

5. Lắp đèn mới vào khe đựng. Đèn mới được lắp theo thứ 
tự ngược lại lúc tháo rời. 
Lắp lại thiết bị. Thứ tự lắp lại thiết bị ngược lại với lúc mở. 
Đảm bảo rằng không có vật lạ bị bỏ vào trong thân đèn 
và bị kẹt lại 

Bảo quản 
Tháo phích cắm nguồn và để thiết bị nguội hoàn toàn 
trước khi di chuyển thiết bị. 
Cất thiết bị trong bao bì ban đầu và để ở nơi khô ráo 

7. Thông số kỹ thuật  
Kết nối điện AC 220 V – 240 V / 50 – 60 Hz 
Điện năng 
tiêu thụ 

300 W 

Hẹn giờ Có thể điều chỉnh từ 1 đến 15 phút 
trong một phút. 

Kích thước 
(DxRxC) 

270 x 285 x 195 mm 

Trọng lượng Xấp xỉ 1.5 kg 
Điều kiện 
hoạt động 

Nhiệt độ: 10 °C tới 35 °C 
(50 °F - 95°F) 
Độ ẩm tương đối: ≤ 90 % 

Lưu trữ và 
vận chuyển 

Nhiệt độ: -10 °C - 50 °C (14 °F 
- 122°F) 
Độ ẩm tương đối : ≤ 90 % 
 

Lớp bảo vệ II 
 

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi kỹ thuật để cải tiến và phát 
triển sản phẩm. Vì lý do sản xuất, màu sắc của kính có thể 
thay đổi trong quá trình vận hành nhưng điều này không 
ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chất lượng của đèn. 

8. Loại bỏ                                                  
Để bảo vệ môi trường, không vứt bỏ thiết bị trong chất 
thải gia đình . Vứt bỏ thiết bị tại nơi thu gom hoặc tái chế 
địa phương phù hợp. Vứt bỏ thiết bị theo chỉ thị của EC - 
WEEE (Thiết bị điện và thiết bị điện thải). Nếu bạn-có 
thắc mắc, xin liên hệ với chính quyền địa phương chịu 
trách nhiệm về xử lý chất thải 
Thiết bị này tuân thủ theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 60601-
1-2 và tuân thủ các quy định về an toàn cụ thể đối với khả 
năng tương thích điện từ. Tuy nhiên, thiết bị liên lạc cầm 
tay và di động HF có thể ảnh hưởng đến thiết bị-này. Bạn 
có thể gọi đến tổng đài CSKH để được tư vấn thêm hoặc 
xem hướng dẫn ở phần cuối sách HDSD. 

9. Thay thế bộ phận 
Các bộ phận thay thế có thể mua được ở nhà phân phối 
hoặc đại lý với mã sau được liệt kê tương ứng dưới phụ 
kiện đã nêu 

 
Chỉ định Mã 

Đèn thay thế 
Loại: Đèn Halogen 
220 - 240V / 300 W 
Dài 118 mm đối với ổ cắm R7S 

162.620 

 
  




