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1. Giới thiệu thiết bị
• Khoảng cách đến đèn hồng ngoại phụ thuộc phần lớn vào độ
nhạy cảm với nhiệt của mỗi cá nhân người dùng và phương
Đèn sưởi bức xạ hồng ngoại được sử dụng để sưởi ấm cơ thể con
pháp điều trị liên quan. Đảm bảo khoảng cách giữa đèn và phần
người. Máu được tăng cường cung cấp tới các vùng da chịu bức
cơ thể được trị liệu ít nhất 30 cm!
xạ hồng ngoại và chỉ số trao đổi chất sẽ tăng khi cơ thể ở trong
vùng nhiệt này. Chế độ hoạt động của đèn hồng ngoại cũng kích
• Luôn giới hạn khoảng thời gian sử dụng và kiểm tra phản ứng
của da.
thích cơ thể đẩy nhanh quá trình lành bệnh cho một số bộ phận
cơ thể. Đèn hồng ngoại còn được sử dụng như một phương thức
• Khoảng cách phù hợp giữa đèn và vùng được điều trị phải
được giữ nguyên trong khi đang điều trị để không xảy ra các
trị liệu sau khi tiến hành điều trị các bệnh về tai mũi họng cũng
trường hợp kích ứng da như đau nhói, ngứa, bỏng hoặc nhạy
như chăm sóc da mặt và sắc đẹp. Nhiệt hồng ngoại cũng được sử
cảm với mức nhiệt quá cao. Dừng trị liệu nếu các trường hợp
dụng như một công cụ hỗ trợ trong điều trị căng cơ và ớn lạnh vì
này xảy ra hoặc tăng khoảng cách bức xạ, giảm thời gian trị
nhiệt kích thích lưu thông máu. Đèn có một tấm gốm thủy tinh
liệu.
chất lượng cao (gốm hồng ngoại) và khi sử dụng chung với đèn
sẽ đảm bảo bức xạ hồng ngoại chuyên sâu và an toàn 100%.
• Không treo đèn lên khi trị liệu.
Mô tả thiết bị
• Trong một vài trường hợp, thuốc, mĩ phẩm và thực phẩm có thể
1
làm cho bạn quá nhạy cảm với nhiệt hoặc gây ra dị ứng da.
Nên dừng trị liệu trong các trường hợp này.
2
• Cần đặc biệt cẩn thận khi sử dụng đèn liên tục trong thời gian
dài.
• Không sử dụng đèn nếu bạn cảm thấy buồn ngủ hoặc sắp đi
ngủ.
3
• Để đèn chiếu vào da quá lâu có thể làm cháy da.
• Không sử dụng thiết bị cho trẻ em hay những người có vấn đề
về thể chất, giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ
4
khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có
trách nhiệm trông coi.
5
6
• Không sử dụng đèn trong môi trường nhiều bụi vải và bụi bẩn.
• Bảo vệ đèn khỏi tác động mạnh.
1. Thân xoay có tay cầm
4. Hiển thị thời gian còn lại
• Không đặt đèn dốc hoặc nằm xuống.
2. Mặt đèn
5. Hẹn giờ
• Khoảng cách tối thiểu giữa các vật dễ cháy và đèn là 1 mét.
3. Nút Nguồn
6. Đế đèn có khoang cuộn dây
• Đảm bảo không đặt đèn trên hoặc gần các vật liệu dễ chảy, dễ
cháy như khăn trải bàn hoặc thảm.
2. Lưu ý và cảnh báo
Không sử dụng đèn trong không gian mở.
•
An toàn điện năng
Lưu
ý sửa chữa
Đèn được trang bị bộ phận tự động ngắt khi quá nhiệt.
Chỉ
mở máy khi thay bóng đèn. Không tự mở hay sửa chữa
•
Cảnh báo
đèn. Chỉ sửa chữa đèn khi mang tới trung tâm bảo hành. Nếu
• Chỉ sử dụng đèn sưởi bức xạ hồng ngoại để sưởi ấm cơ thể
không, bảo hành sẽ mất hiệu lực và chúng tôi không thể đảm
con người. Sử dụng sai cách có thể đẫn dến nguy hiểm.
bảo tính năng vận hành không lỗi của đèn.
• Chỉ kết nối đèn với nguồn điện có thông số được chỉ rõ trên
3. Sử dụng thiết bị
nhãn thiết bị.
• Trước khi sử dụng lần đầu, tháo bỏ túi bóng bọc đèn và kiểm
• Không chạm vào đèn bằng tay ướt khi phích cắm vẫn còn cắm
tra xem có dấu hiệu hư hỏng hay không.
vào ổ điện.
• Đặt đèn trên bề mặt bằng phẳng và chắc chắn.
• Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện khi không sử dụng đèn,
• Cắm phích cắm vào ổ điện.
trước khi vệ sinh hoặc trong trường hợp đèn có trục trặc, phát
• Bật thiết bị bằng nút Nguồn. Màn hình hiển thị thời gian còn
ra khói hoặc mùi lạ.
lại sẽ hiển thị "15 phút".
• Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo đèn và phụ kiện không có bất
Lưu ý: Không gây tác động mạnh lên đèn khi đang hoạt động
cứ dấu hiệu hỏng hóc nào. Nếu có, không sử dụng đèn, hãy
hoặc đang nguội lại, nếu không bóng đèn sẽ có thể bị hỏng.
liên hệ với đại lý bán hàng hoặc trung tâm chăm sóc khách
• Đặt thời gian trị liệu bạn muốn (1 đến 15 phút) bằng cách nhấn
hàng, đặc biệt là khi có vết xước hoặc nứt trên tấm kính và
nút Hẹn giờ vài lần.
trên vỏ.
• Thời gian cài đặt sẽ hiển thị trên màn hình.
Lưu ý an toàn cho sức khỏe
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• Chuẩn bị tư thế ngồi sao cho thư giãn và thoải mái khi trị liệu
bộ phận cơ thể bạn muốn.
• Hơi nghiêng một chút để đèn được đặt thẳng góc với phần cơ
thể được trị liệu.
Lưu ý:
Khoảng
cách đến đèn hồng ngoại phụ thuộc phần lớn vào độ
nhạy cảm với nhiệt của mỗi cá nhân người dùng và phương
pháp điều trị liên quan.
- Đảm bảo khoảng cách giữa đèn và phần cơ thể được trị
liệu ít nhất 30 cm!
- Bạn phải đeo kính mắt bảo vệ đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn
DIN EN 171 2002 khi giữ khoảng cách điều trị dưới 30 cm.
Đối với khoảng cách điều trị trên 30 cm, bạn chỉ cần nhắm
mắt là đủ.
THẬN TRỌNG
Không
nhìn trực tiếp vào đèn hồng ngoại khi không có kính
bảo vệ. Luôn nhắm mắt hoặc đeo kính khi trị liệu.
- Không sử dụng đèn quá 15 phút một lần (nguy cơ quá nóng).
- Để thiết bị nguội trước khi sử dụng trở lại.
- Nguy cơ bỏng: Loại bỏ vật dụng kim loại, ví dụ: thắt lưng,
dây chuyền, áo ngực, đồ trang sức hoặc khuyên khỏi vùng da
được trị liệu trước khi bật đèn vì chúng có thể trở nên rất
nóng.
- Bạn nên cài đặt thời gian trị liệu ngắn khi mới bắt đầu sử dụng
đèn vì ngay cả khi đèn được sử dụng đúng cách, da của một
số người vẫn có thể có phản ứng quá mẫn cảm hoặc dị ứng (ví
dụ: mẩn đỏ dữ dội, mụn nước, ngứa, đổ mồ hôi nhiều).
- Không chạm vào mặt kính nóng.
- Hãy thường xuyên kiểm tra vùng cơ thể chịu bức xạ. Ngừng
sử dụng ngay lập tức nếu cơ thể có dấu hiệu phản ứng quá
nhạy cảm hoặc dị ứng và sau đó, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.
• Đèn sẽ tự động tắt khi hết thời gian cài đặt.
• Để trị liệu thêm, bạn chỉ cần ấn nút Hẹn giờ và chọn thời gian
bạn muốn.
• Ấn nút Nguồn để dừng trị liệu.
• Quạt sẽ tiếp tục chạy trong 5 phút để làm mát đèn. Vui lòng
không rút phích cắm khỏi ổ điện trong thời gian này.
• Sau khi đèn nguội lại, quạt sẽ tự động tắt. Hãy tháo phích cắm
khỏi ổ điện.

3. Dựng phần đế máy lên sao
cho mặt kính vẫn nằm trên

4. Vệ sinh, thay bóng đèn và bảo quản
Vệ sinh đèn
Quan trọng
• Tắt, rút phích cắm khỏi ổ điện và để thiết bị nguội lại trước khi
vệ sinh.
• Đảm bảo không để nước nhỏ vào trong thiết bị!
• Vệ sinh thiết bị bằng vải ẩm và thêm một ít chất tẩy rửa nếu
cần.
Thay bóng đèn
Xin lưu ý chỉ sử dụng đèn hồng ngoại cùng loại để thay thế.
Cảnh báo

Loại bảo vệ
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Vòng đời dự tính

2,000 giờ

• Trước khi thay bóng đèn, đảm bảo phích cắm đã được rút ra
khỏi ổ điện.
• Chú ý bề mặt kính nóng.
• Để đèn nguội hoàn toàn trước khi thay bóng đèn, sửa chữa
hay vệ sinh.
• Đèn không thuộc diện bảo hành
Để thay bóng đèn, thực hiện
như sau:
1. Đặt mặt kính đã nguội
xuống bề mặt bằng phẳng.
2. Sử dụng tuốc nơ vít để tháo
8 vít ở mặt sau.

mặt phẳng.
4. Lấy bóng đèn ra bằng 1 đầu
và cẩn thận ấn đầu còn lại.
5. Bây giờ, nhấc bóng đèm ra
khỏi đui.
Lưu ý
Sử dụng vải để giữ bóng đèn
mới khi lắp, không dùng tay
trần vì dầu trên da có thể làm hỏng lớp phủ trên bóng đèn.
6. Lắp bóng đèn mới vào đui theo các bước ngược lại với khi
tháo ra.
7. Đóng lại thân đèn.
Đảm bảo không có dị vật sót lại trong thân đèn và dây điện
không bị kẹt.
Bảo quản
Tháo phích cắm và để đèn nguội hoàn toàn trước khi bảo quản.
Nếu có thể, hãy bảo quản đèn trong hộp đựng ban đầu và đặt ở
nơi khô ráo.
5. Thông số kỹ thuật
Nguồn điện

AC 220 V – 240 V / 50 – 60 Hz

Công suất tiêu thụ

300 W

Hẹn giờ

Điều chỉnh từ 1 đến 15 phút

Cường độ bức xạ

490 W/m2 tại khoảng cách 30 cm

Kích thước

270 x 285 x 195 mm (RxCxD)

Trọng lượng

Khoảng 1.4 kg

Điều kiện vận hành Nhiệt độ: 10 °C tới 35 °C
Độ ẩm tương đối: ≤ 90 %,
Áp suất không khí: 700 - 1060 hPa
Điều liện bảo quản Nhiệt độ: -10 °C to 50 °C
Độ ẩm tương đối: ≤ 90 %,
và vận chuyển
Áp suất không khí: 700 - 1060 hPa

6. Bảo hành
• Thời hạn bảo hành: 24 tháng theo chính sách bảo hành đăng
tải tại website: http://thietbiyte-eu.vn/
• Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt
bảo hành điện tử như sau:
Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã
số xác thực
Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH _ [Mã số
xác thực] gửi 8055 ( phí 1000đ / 1SMS ) VD : KBH
BEU717905224554 gửi 8055
Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành,
vui lòng truy cập website: http://baohanh.beurer.vn/
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