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Thiết bị cảm biến theo dõi giấc ngủ 

Beurer SE80 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng 

sản phẩm Beurer SE80 của chúng tôi, vui 

lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng sản 

phẩm. 

1. Mô tả thiết bị:

1. Đèn chức năng (màu xanh lá cây)

2. Cổng kết nối với nguồn điện

3. Đèn chức năng Bluetooth (màu xanh dương)

4. Tấm cảm biến

5. Sạc thiết bị

2. Hướng dẫn sử dụng:

Để thiết lập máy cảm biến giấc ngủ, tiến hành 

như sau: 

1. Đảm bảo rằng smartphone của bạn được kết

nối với Internet. 

2. Tải về ứng dụng “beurer Sleep Expert” trong

Apple App Store (iOS) hoặc Google Play Store 

(Android). Máy cảm biến giấc ngủ chỉ có thể được 

vận hành kết hợp với ứng dụng “beurer Sleep 

Expert”. 

Ghi chú: Tùy thuộc vào các cài đặt cho điện thoại 

thông minh của bạn, chi phí bổ sung có thể được 

phát sinh cho việc kết nối với Internet hoặc 

chuyển dữ liệu. 

3. Kích hoạt Bluetooth trên smartphone của bạn.

4. Mở ứng dụng “beurer Sleep Expert” và đăng ký

cho mình (bạn chỉ cần làm điều này một lần). 

5. Sau khi đăng ký xong, các hướng dẫn cho việc

thiết lập các SE 80 được đưa ra trong ứng dụng. 

Các hướng dẫn sẽ giải thích các hiển thị và chức 

năng trong ứng dụng và làm thế nào để bắt đầu 

ghi giấc ngủ của bạn. 

Thực hiện theo các hướng dẫn từng bước một 

trong các ứng dụng: 

6. Kết nối nguồn điện với máy cảm biến giấc ngủ.
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7. Cắm sạc vào một ổ cắm phù hợp. Một ánh

sáng chức năng màu xanh lá cây trên máy cảm 

biến giấc ngủ bắt đầu sáng lên. 

8. Đặt cảm biến giấc ngủ dưới nệm của bạn ở vị

trí vai. Nên có một khoảng cách ít nhất là 15 cm, 

giữa các cảm biến giấc ngủ và mép giường. Đảm 

bảo rằng "beurer" logo trên cảm biến giấc ngủ 

đang hướng lên trên. Sắp xếp các dây cáp của 

phích cắm điện để không ai sẽ đi qua nó.  

Thống kê giấc ngủ khác nhau được ghi nhận cho 

tất cả các ghi chép giấc ngủ. 

Các ứng dụng cho thấy: 

 Thời gian thực tế của giấc ngủ của bạn,

 Bạn đã ngủ bao lâu trong mỗi giai đoạn giấc

ngủ (ngủ không sâu, giấc ngủ sâu, giấc ngủ

REM, tỉnh táo),

 Chỉ số nhịp thở/nhịp  tim của bạn,

 Thời gian bạn ngủ, bao nhiêu lần bạn thức dậy

và thức  trong bao lâu, và tổng số thời gian

nằm trên giường,

 Lời khuyên cá nhân phù hợp với giấc ngủ của

bạn,

 “Sleep score”: Để tạo ra điều này, các ứng

dụng sử dụng các giá trị được ghi nhận để tính

chỉ số (0 đến 100), trong đó thông báo cho

bạn về chất lượng giấc ngủ của bạn mỗi đêm.

“Sleep score” càng cao thì bạn càng có giấc

ngủ tốt.

3. Bảo quản và lưu trữ:

 Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi, hóa

chất, thay đổi mạnh mẽ về nhiệt độ, điện từ

trường và nguồn phát nhiệt (lò sưởi, máy

sưởi).

• Làm sạch các thiết bị với một miếng vải mềm

và khô. Không sử dụng sản phẩm làm sạch mài

mòn.

• Lưu trữ các thiết bị ở nơi khô sạch, bảo vệ

khỏi bụi và ở nhiệt độ 5-40 ° C.




