Thiết bị phun
tinh dầu LA 20

Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này cũng
như để người dùng khác có thể đọc và làm theo hướng dẫn.
Kính gửi quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung
cấp các phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và
nângcao chất lượng cuộc sống ở các lĩnh vực: nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, trị
liệu nhẹ nhàng, mát-xa và không khí.
Trân trọng,
Đội ngũ Beurer.
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1 x thiết bị phun tinh dầu
1 x bộ dây điện có cổng kết nối USB
1 x dây cáp USB

1 x bình đo
1 x bộ hướng dẫn sử dụng

CẢNH BÁO
• 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 được hướng dẫn sử
dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
• Không để trẻ nghịch thiết bị.
• Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi có người lớn giám sát.
• Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi đổ nước và tinh dầu vào thiết bị hoặc khi đang vệ sinh
thiết bị .
• Không sử dụng các chất làm sạch dạng dung môi.
• Nếu dây điện của thiết bị bị hỏng, phải thải bỏ. Nếu không thể thải bỏ, phải ngừng sử dụng thiết bị.
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1. Mục đích sử dụng
Thiết bị phun tinh dầu này chỉ được sử dụng để cải thiện mùi thơm trong phòng. Thiết bị chỉ phù
hợp để dùng riêng tư.

• Hãy đảm bảo không để dây điện hay phích cắm tiếp xúc với nước, hơi ẩm hay các loại chất lỏng
khác.
Sửa chữa

Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích và cách thức được chỉ rõ trong hướng dẫn sử dụng. Việc sử
dụng không đúng có thể gây ra nguy hiểm. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các
trường hợp hư hỏng gây ra bởi việc sử dụng không đúng cách hay bất cẩn.

CẢNH BÁO
Chỉ nên sửa chữa thiết bị khi mang tới các đại lý ủy quyền hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng.
Việc sửa chữa không đúng có thể gây ra nguy hiểm lớn cho người dùng.

2. Lưu ý

Nguy cơ cháy nổ

Việc không thực hiện theo các thông tin dưới đây có thể gây tổn hại cho cơ thể người sử dụng cũng như
làm hư hỏng thiết bị.
Lưu ý an toàn
CẢNH BÁO
• Giữ vật liệu bọc thiết bị xa tầm tay trẻ em để đề phòng nguy cơ nghẹt thở nguy hiểm!
• Nếu bạn đang mắc các bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp hay phổi, hãy tham khảo ý kiến bác
sĩ trước khi sử dụng thiết bị.
• Nếu bạn bắt đầu cảm thấy không khỏe khi đang sử dụng thiết bị, hãy tắt thiết bị ngay lập tức và làm
thông thoáng phòng.
• Giữ thiết bị xa tầm tay trẻ em và xa động vật.
• Chỉ sử dụng thiết bị với các loại tinh dầu bay hơi được đề xuất. Việc sử dụng các chất khác có thể
gây ra độc hại hoặc nguy cơ cháy nổ.
Dầu thơm
CẢNH BÁO
• Không được để dầu thơm tiếp xúc trực tiếp với da, mắt và không được nuốt dầu thơm. Hãy xem lưu
ý an toàn của từng loại dầu thơm.
Giật điện
CẢNH BÁO
Cũng như các thiết bị điện khác, hãy sử dụng thiết bị này thật thận trọng để tránh độc hại gây
điện ra bởi giật
• Do đó, hãy thực hiện theo các hướng dẫn sử dụng sau:
– Chỉ sử dụng thiết bị với thông số điện được ghi rõ trên thiết bị.
– Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị có các dấu hiệu hư hỏng.
– Không sử dụng thiết bị khi đang có bão kèm sấm sét.
• Trong trường hợp có lỗi hoặc thiết bị vận hành sai, hãy tắt thiết bị ngay lập tức và rút phích cắm khỏi
ổ điện. Không kéo dây điện để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. Không giữ hay di chuyển thiết bị
bằng dây điện.
• Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô (không sử dụng trong bồn tắm hay phòng xông hơi).
• Không lấy thiết bị ra khi thiết bị bị ngập trong nước. Hãy ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện ngay
lập tức
• Không được làm rơi thiết bị hay để thiết bị chịu bất kì tác động nào.
• Không kẹp, vặn dây điện.
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CẢNH BÁO
Thiết bị có nguy cơ cháy nổ nếu được sử dụng không đúng cách hoặc không thực hiện theo các
thông tin trong hướng dẫn sử dụng. Do vậy, hãy tuân theo các hướng dẫn sau đây:
• Không sử dụng khi thiết bị bị phủ bởi chăn hay gối,vv..
• Không sử dụng thiết bị gần xăng hay các chất dễ gây cháy khác.
Sử dụng thiết bị
QUAN TRỌNG
• Phải tắt thiết bị và ngắt kết nối nguồn điện sau khi sử dụng và trước mỗi lần vệ sinh thiết bị.
• Hãy đảm bảo đặt dây điện cẩn thận để không bị vấp phải.
• Không chèn bất cứ vật gì vào phần hở của thiết bị.
• Không đặt bất cứ vật gì lên thiết bị.
• Không để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cực cao.
• Hãy sử dụng thiết bị thật cẩn thận, tránh để nước làm hư hỏng thiết bị. (ví dụ khi đặt thiết
bị trên sàn gỗ và có nước bắn xung quanh đó).
• Nếu vô tình làm nghiêng thiết bị, nước sẽ chảy ra ngoài ngay cả khi thiết bị đã được tắt hay tháo
phích cắm.
• Khu vực xung quanh thiết bị có thể trở nên ẩm.
• Sử dụng nước cứng có thể để lại lớp lắng đọng màu trắng.
• Không đặt thiết bị trên sàn mà đặt trên vị trí cao hơn sàn (ví dụ trên bàn hoặc trên mặt tủ kéo)
• Đặt thiết bị sao cho đầu xả sương không hướng trực tiếp vào bất cứ vật nào.
• Đổ hết nước còn lại trong thiết bị ra ngoài khi không sử dụng thiết bị.
• Khoang chứa nước và nắp thiết bị được làm từ những vật liệu kháng dầu. Hãy để tinh dầu xa
các linh kiện khác của thiết bị vì chúng có thể bị hư hỏng bởi một số thành phần nhất định trong
tinh dầu.
3. Mô tả thiết bị
1. Cửa xả

5. Cổng kết nối cáp USB

2. Nắp ngoài

6. Cáp USB

3. Khoang chứa nước

7. Bộ dây điện với giắc cắm

4. Nút nguồn
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1
2

6

3
7
4

5

5. Lắp giắc cắm của cáp USB vào ổ cắm trên thiết bị.

4. Hướng dẫn sử dụng lần đầu
CẢNH BÁO
•
•
•
•
•
•

Chỉ đổ nước vào thiết bị sau khi phích cắm đã được rút ra khỏi ổ điện.
Không đổ nước vào thiết bị khi chưa tháo nắp.
Chỉ sử dụng loại tinh dầu dạng nước.
Mở hộp các tông, tháo tất cả màng bọc và kiểm tra xem thiết bị có hư hỏng không.
Không đổ nước nóng vào thiết bị vì có thể gây rò rỉ.
Phải vệ sinh khoang chứa trước mỗi lần thay tinh dầu. Xem chương 6. Vệ sinh.

1. Kéo nắp ngoài lên phía trên để tháo.

2.Cẩn thận đổ nước từ bình đo vào trong khoang
chứa. Hãy chú ý vạch đánh dấu MAX ở bên
trong. Mực nước có thể lên tới vạch tối đa
MAX này nhưng không được vượt quá.

5. Sử dụng thiết bị
Ấn nút nguồn

để bật thiết bị.

Lưu ý
Thiết bị có ba chế độ:

Phun tinh dầu

Đèn thay đổi màu sắc

Ấn nút nguồn

1x

BẬT

BẬT

Ấn nút nguồn

2x

BẬT

TẮT

Ấn nút nguồn

3x

TẮT

TẮT

Thiết bị có chức năng tự động tắt. Nếu khoang chứa đã hết nước, thiết bị sẽ tự động tắt sau 2-3 giây.
3. Nhỏ 3 hoặc 5 giọt tinh dầu dạng nước
bạn muốn sử dụng.

4. Đậy nắp lại.

5

Nguồn điện
Nguồn điện đầu ra tối thiểu là 5 V, 1 A. Nguồn điện thấp sẽ làm giảm tính năng phun sương. Nguồn
điện từ máy tính xách tay đủ dùng cho thiết bị nhưng nguồn điện từ máy tính bàn thì không đủ.
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Sau khi sử dụng

7. Thải bỏ

1.Ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện.

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.

2. Tháo nắp thiết bị bằng cách kéo lên trên.

8. Xử lý sự cố
3.Đổ nước còn lại trong khoang chứa ra ngoài.

Sự cố

Nguyên do

Giải pháp

4. Vệ sinh thiết bị như miêu tả trong mục “6. Vệ sinh”.

Thiết bị không phun
sương

Chưa cắm phích
điện

Cắm phích cắm vào ổ điện thích hợp

Nước trong khoang chứa
không đủ

Đổ nước vào khoang chứa tới
vạch “MAX”.

Có quá nhiều nước
trong khoang chứa

Đổ bớt nước thừa trong khoang
chứa tới vạch “MAX”.

Ống xả trong nắp bị tắc

Kiểm tra để ống xả trong
nắp không bị tắc

Nước quá lạnh

Đổ nước ấm, không dùng nước sôi

Bóng khí dưới/trên
nắp siêu âm

Tháo nắp siêu âm và sau đó lắp lại.

6. Vệ sinh
Lưu ý
Trước khi vệ sinh thiết bị, hãy đảm bảo thiết bị được ngắt kết nối với nguồn điện và nước đã
được đổ hết ra khỏi khoang chứa. Vệ sinh thường xuyên là một công việc rất quan trọng giúp giữ
vệ sinh thiết bị và để thiết bị có thể vận hành mà không có lỗi. Bạn có thể tự tháo rời thiết bị mà
không cần bất cứ dụng cụ nào để vệ sinh thiết bị một cách dễ dàng hơn.
• Vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng bằng vải mềm, hơi ẩm để loại bỏ các lớp lắng đọng (ví dụ
như cặn vôi), đặc biệt chú ý vệ sinh phần nắp và bên trong khonag chứa nước. Không được sử
dụng các chất hay dung môi làm sạch gây mòn.
• Để vệ sinh màng phun siêu âm (hình A), tháo nắp siêu âm (hình B) bằng cách quay ngược
chiều kim đồng hồ một phần tư vòng và vệ sinh màng này. Sau đó, lắp lại nắp siêu âm và quay
theo chiều kim đồng hồ một phần tư vòng.

op

ocsel

MAX

en

nope
c lo s e

Hình B
Hình A
Tẩy cặn
Tẩy cặn màng phun siêu âm
Nước cứng có thể tạo ra cặn vôi bên trong thiết bị và đặc biệt là trên màng phun siêu âm. Cặn
vôi này hình thành nên lớp lắng đọng màu trắng. Hãy tẩy cặn thiết bị thường xuyên bằng cách
nhỏ một vài giọt chất tẩy cặn lên màng phun siêu âm. Để chúng tác dụng trong khoảng thời
gian từ 2 đến 5 phút và sau đó, rửa đế thiết bị hai lần bằng nước sạch.
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Nếu không tìm ra giải pháp cho vấn đề bạn gặp phải, hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.
9.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm

LA 20

Nguồn điện/Tần số

100-240 V AC / 50/60 Hz

Dung tích khoang chứa

80 ml

Công suất định danh

5 W ± 0.5 W

Kích cỡ phòng

tối đa xấp xỉ 10 m2

Cách thức hoạt động

Phun sương siêu âm

Thời gian thoạt động

xấp xỉ 3-6 giờ

Lớp bảo vệ

IP50, bảo vệ chống lại bụi bẩn có hại, không
bảo vệ chống nước.

Trọng lượng

LA 20: xấp xỉ 170 g

Kích cỡ

135 x 120 x 79 mm
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