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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 cài ghim, các vật có bề 
mặt sắc nhọn lên thiết bị!

Không sấy khô

Không là, ủi

Không sử dụng khi thiết 
bị bị gập!

Không giặt khô

Không sử dụng cho trẻ từ 0-3 
tuổi
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1. Trọn bộ sản phẩm
1x pin dự phòng 
1x đai sưởi quàng cổ 
1x túi đựng
1x cáp sạc
1x hướng dẫn sử dụng 

1.1 Mô tả thiết bị
1 pin dự phòng với đèn LED 
2 đai sưởi quàng cổ
3 nút nguồn với đèn LED 
4 cáp kết nối
5 cáp sạc
6 túi đựng
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2. Thông tin quan trọng
Giữ lại để tham khảo sau này

CẢNH BÁO
• Tuân thủ 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 nổ). Các thông tin trong hướng dẫn 
không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe của người sử dụng và những người khác mà còn giúp bảo vệ 
thiết bị khỏi hư hỏng. Vì vậy, hãy chú ý đến các ghi chú an toàn và hướng dẫn cách 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, có nồng độ cồn trong máu cao).

• 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.
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• 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 chỉ có thể sử dụng thiết bị khi 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 và pin dự phòng.
• Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi có người lớn giám sát.
• Thiết bị không được thiết kế để sử dụng trong bệnh viện.
• Không cắm các vật có bề mặt sắc nhọn lên thiết bị.
• Không sử dụng khi thiết bị đang bị gập hay bó lại.
• Không sử dụng khi thiết bị bị ướt.
• Chỉ sử dụng thiết bị cùng với pin dự phòng với thông số được ghi rõ 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 trợ tim trước khi sử dụng thiết bị.

• Không kéo, xoắn hay uốn gập dây điện.
• Hãy kiểm tra thiết bị và pin dự phòng thường xuyên để phát hiện các trường hợp mòn, rách

hay hư hại. Nếu xuất hiện các dấu hiệu trên hoặc nếu thiết bị và pin dự phòng được sử dụng
không đúng cách, hãy liên hệ với bộ phận bảo hành hoặc nhà cung cấp để kiểm tra trước khi
sử dụng trở lại.

• Nếu cáp kết nối thiết bị bị hỏng, hãy mang tới nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc người
có trách nhiệm tương tự để thay thế để tránh nguy cơ tổn hại.

• Khi thiết bị được bật:
– Không đặt bất kì vật gì lên thiết bị (ví dụ vali hay rổ đựng quần áo)
– Không được đặt các nguồn nhiệt như chai nước nóng, đệm sưởi hoặc các vật tương tự lên 

thiết bị.
• Không để pin dự phòng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ cao. Nếu không

pin sẽ bị nóng lên và hỏng, không thể sửa lại được.
• Không được để pin dự phòng tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cực cao, đặc biệt là khi cất giữ

trong ô tô. Nhiệt độ cực cao sẽ sinh ra trong xe và trong ngăn chứa đồ vật nhỏ khi xe được
đỗ trong bãi đỗ xe quá lâu. Vì vậy, hãy lấy thiết bị ra khỏi xe.

• Không được vừa sạc vừa dùng pin dự phòng.
• Không được sạc pin dự phòng bằng cổng USB trên máy tính bởi vì pin sẽ bị quá tải.
• Không được phủ khăn, gối hay các vật tương tự lên pin dự phòng khi đang sạc để tránh tình

trạng pin bị nóng lên.
• Khi dùng phích cắm có cổng USB, ổ cắm được dùng không được chặt quá, để phích cắm có

thể rút ra khỏi ổ nhanh chóng khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Để biết thêm thông tin
chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng dây sạc USB.

• Nguy cơ cháy nổ! Xử lý pin không đúng có thể dẫn đến cháy nổ, rò rỉ chất độc hại bên trong
pin hoặc các tình huống nguy hiểm khác! Không ném pin dự phòng vào lửa bởi vì pin được
tích hợp trong đó có thể gây nổ.

• Không tháo rời, tách hay nghiền pin.
• Chỉ sử dụng bộ sạc có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
• Phải sạc pin đúng cách trước khi sử dụng. Hãy luôn luôn thực hiện theo các hướng dẫn sử

dụng từ nhà sản xuất và áp dụng đúng các thông số trong hướng dẫn để có thể sạc pin đúng
cách.

• Luôn luôn tuân theo các ghi chú vận hành (mục 4), vệ sinh và bảo trì (mục 5) và bảo quản
(mục 6).

• Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về việc sử dụng thiết bị, hãy liên hệ tới bộ phận chăm sóc
khách hàng.

3. Mục đích sử dụng
QUAN TRỌNG 
Thiết bị chỉ được thiết kế để làm ấm cơ thể người.
Thiết bị chỉ phù hợp để sử dụng cho cá nhân, không phục vụ cho mục đích y tế hay dịch vụ.

4. Vận hành thiết bị
4.1 An toàn

QUAN TRỌNG
Thiết bị được trang bị một HỆ THỐNG NGẮT AN TOÀN. Hệ thống an toàn này ngăn thiết 
bị trở nên quá nóng bằng cách tự động tắt thiết bị trong các trường hợp xảy ra lỗi. Sau khi HỆ 
THỐNG NGẮT AN TOÀN ngắt thiết bị, đèn LED trên nút nguồn thiết bị và đèn LED trên 
pin dự phòng vẫn sáng. Sau khi nguội, thiết bị sẽ tự động bật lên.

4.2 Sạc pin dự phòng
QUAN TRỌNG 
Trước khi bắt đầu sạc pin dự phòng, hãy chú ý các thông tin trong mục 2 “Thông tin quan 
trọng”. Phải sạc đầy pin dự phòng trước khi sử dụng lần đầu hoặc nếu thiết bị không được sử 
dụng trong một khoảng thời gian dài. Nếu pin dự phòng đã hết hoàn toàn, khoảng thời gian để 
sạc đầy pin sẽ vào khoảng 4,5 giờ. Để sạc đầy pin dự phòng, thực hiện như sau:

– Lắp cáp sạc đi kèm vào cổng kết nối của pin dự phòng.
– Cắm đầu còn lại của cáp sạc vào củ sạc có cổng USB (củ sạc USB 5V / 1A SELV được sản xuất

theo tiêu chuẩn IEC/EN 60335, không đi kèm với thiết bị). Trong khi sạc, đèn LED trên pin dự
phòng sẽ sáng.

– Số lần đèn LED trên pin dự phòng nháy biểu thị cho trạng thái năng lượng pin khi đang sạc và khi
sử dụng:
Nháy 1 lần: 0 – 25%
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– Đèn LED trên pin sáng liên tục biểu thị pin đã được sạc đầy (sau khoảng giờ 4.5 kể từ lúc sạc khi
pin hết hoàn toàn).

– Đèn LED sáng này sẽ tắt trong một vài giây sau khi ngắt kết nối pin dự phòng với nguồn điện.
– Nên sạc pin ít nhất một lần mỗi năm để giữ nguyên dung lượng của pin.
– Không phủ chăn, đệm hoặc các vật tương tự lên pin khi đang sạc để tránh làm nóng pin.
– Chỉ sạc pin ở nơi khô ráo và có nhiệt độ phòng thông thường.
4.3 Sạc điện thoại di động bằng pin dự phòng
Bên cạnh việc sạc thiết bị, pin dự phòng cũng có thể 
được sử dụng để sạc điện thoại di động. Để sạc điện 
thoại di động, thực hiện như sau:
• Kết nối pin dự phòng với điện thoại bằng cáp sạc USB

chính hãng của điện thoại.

4.4 Vận hành thiết bị
• Hình dáng đặc biệt của thiết bị được thiết kế để sử dụng riêng biệt cho vùng vai và cổ. Đặt thiết bị

lên vai, kéo hai đầu lên phía trước ngực và đóng cúc bấm (4 cỡ).
• Đặt pin dự phòng (1) đã được sạc vào trong túi trên thiết bị (2).
• Và sau đó cắm cáp kết nối (4) của thiết bị vào cổng USB trên pin. Đèn LED trên nút nguồn của

thiết bị sẽ nháy sáng 3 lần. Thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.
QUAN TRỌNG 
Hãy đảm bảo thiết bị không bị gấp hay gập lại khi đang sử dụng.

4.5 Bật thiết bị
• Ấn nút nguồn (3) để bật thiết bị. Đèn LED trên nút nguồn sẽ sáng màu xanh (mức nhiệt thấp nhất). 

Đèn LED trên pin dự phòng (1) sẽ sáng hoặc nháy sáng theo tình trạng năng lượng pin.

Nháy 2 lần: 26 – 50%
Nháy 3 lần: 51 – 75%
Nháy 4 lần: 76 – 99%
Sáng liên tục: 100%.

• Ấn nút nguồn một lần nữa, nhiệt độ sẽ tăng (mức nhiệt trung bình). Đèn LED trên nút nguồn sáng
màu vàng.

• Ấn nút nguồn một lần nữa, thiết bị sẽ chuyển sang mức nhiệt cao nhất. Đèn LED trên nút nguồn
sáng màu đỏ.

• Ấn nút nguồn một lần nữa, thiết bị sẽ được tắt. Đèn LED trên nút nguồn cũng tắt ngay lập tức và
đèn LED trên pin dự phòng sẽ được tắt sau vài giây.

CẢNH BÁO
Nếu dự định sử dụng thiết bị trong một vài giờ, bạn nên cài đặt thiết bị ở mức nhiệt thấp nhất 
để tránh vùng cơ thể đang sử dụng thiết bị trở nên quá nóng, dẫn đến bỏng. 
LƯU Ý
Khi pin dự phòng đã gần hết, thiết bị sẽ tự động tắt để bảo vệ pin. Bạn phải sạc lại pin sau đó.

4.6 Cài đặt nhiệt độ
TẮT   : Nút nguồn không sáng
Mức 1: Mức nhiệt thấp nhất (Đèn LED trên nút nguồn sáng màu xanh) 
Mức 2: Mức nhiệt trung bình (Đèn LED trên nút nguồn sáng màu vàng) 
Mức 3: Mức nhiệt cao nhất (Đèn LED trên nút nguồn sáng màu đỏ)

4.7 Tắt thiết bị
Ấn nút nguồn để tắt thiết bị. Lần lượt ấn nút nguồn 1 - 2 - 3 - TẮT … 
Nếu thiết bị được tắt, đèn LED trên nút nguồn sẽ tắt ngay lập tức và đèn LED trên pin dự phòng 
sẽ tắt sau một vài giây.

LƯU Ý
Hãy chú ý không để pin dự phòng tiếp xúc với nhiệt độ cực lạnh (đặt dưới quần áo giữ 
ấm phù hợp) để giữ pin hoạt động tốt.

4.8 Thời gian tự động tắt thiết bị
Thiết bị được trang bị chức năng tắt tự động. Chức năng này sẽ tắt thiết bị sau khi sử dụng lần đầu 
trong khoảng 110 phút. Đèn LED trên nút nguồn thiết bị và trên pin dự phòng sẽ cùng tắt. 
Bạn có thể bật lại thiết bị ngay lập tức bằng cách ấn nút nguồn trên thiết bị. Nếu không thể bật 
thiết bị lên, điều này có nghĩa là pin dự phòng đã hết. 
5. Vệ sinh và bảo trì

QUAN TRỌNG

• Trước khi vệ sinh, phải ngắt kết nối pin dự phòng với thiết bị trước.
Lấy pin dự phòng ra khỏi túi trên thiết bị để tránh nguy cơ hư hỏng.

QUAN TRỌNG
• Không được để pin dự phòng tiếp xúc với nước và các loại chất lỏng khác để tránh làm hư

hại pin.
Để vệ sinh pin dự phòng, hãy dùng vải khô, không xơ . Không sử dụng chất hóa học hay các tác 
nhân làm sạch gây mòn.

QUAN TRỌNG
• Hãy chú ý không vệ sinh thiết bị bằng chất hóa học hay vặn, sấy khô, đặt thiết bị qua máy

cán ép hay bàn là. Nếu không sẽ làm hư hỏng thiết bị.
Có thể giặt thiết bị bằng máy. Để thực hiện, hãy đặt thiết bị trong vỏ bọc. Chỉnh máy giặt về 
chương trình giặt nhẹ đặc biệt với nhiệt độ nước 30°C (chương trình giặt đồ len). 
Có thể giặt thiết bị cùng với các loại chất liệu khác.
Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ với lượng dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

QUAN TRỌNG
• Hãy chú ý rằng 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 thiết bị. Trải thiết bị 
nằm phẳng trên giá phơi để thiết bị được khô.

QUAN TRỌNG
• Không sử dụng kẹp hoặc các vật tương tự để giữ thiết bị trên giá phơi, tránh làm hỏng thiết bị.
• Chỉ kết nối lại thiết bị với pin dự phòng sau khi thiết bị và cáp nối khô hoàn toàn để tránh làm

hỏng thiết bị và pin dự phòng.
6. Cất giữ
Thiết bị có một túi đựng đi kèm, giúp bạn có thể mang thiết bị khi đi xa. Lấy pin dự phòng ra. Cẩn 
thận cuộn thiết bị lại và sau đó đặt thiết bị cùng pin dự phòng vào trong túi đựng. 
Nếu dự định không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, bạn nên cất thiết bị trong túi 
đựng. Luôn lấy pin dự phòng ra trước khi cuộn thiết bị lại và đặt trong túi đựng. Không được gập 
thiết bị.
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QUAN TRỌNG 
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.
QUAN TRỌNG 
Cất giữ pin dự phòng ở nơi khô ráo, không có bụi và mát mẻ, không tiếp xúc trực tiếp với 
ánh nắng mặt trời. Sạc pin dự phòng ít nhất một lần một năm để giữ dung lượng pin.

7. Thải bỏ
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. Phải thải bỏ pin đã hết hoàn toàn tại các hộp thu rác chuyên dụng, các điểm tái 
chế hoặc mang tới các đại lý bán lẻ đồ điện. Bạn thải thực hiện thải bỏ theo quy định của 
pháp luật.
8. Xử lý sự cố.

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp
Đèn LED trên nút nguồn của thiết bị 
và đèn LED trên pin dự phòng không 
sáng khi:

– pin dự phòng đã được kết nối với
thiết bị.

– đã ấn nút nguồn.

Pin dự phòng đã hết Sạc lại pin dự phòng

HỆ THỐNG AN TOÀN đã 
tắt thiết bị vì có lỗi trên thiết 
bị.

Để thiết bị nguội lại tới 
nhiệt độ phòng và bật lại 
thiết bị.

Đèn LED trên nút nguồn của thiết bị 
và đèn LED trên pin dự phòng không 
sáng khi:

– pin được sạc đầy đã kết nối với thiết
bị.

– đã ấn nút nguồn.

Thiết bị hoặc pin dự 
phòng có lỗi.

Gửi thiết bị và pin tới 
trung tâm bảo hành.

9. Thông số kĩ thuật

10. Phụ kiện thay thế
Bạn có thể mua trực tiếp các phụ kiện thay thế tại trung tâm bảo hành: 
• Pin dự phòng (mã hàng163.296)
• Cáp sạc (mã hàng 163.297)

USB® được đăng kí nhãn thương hiệu bởi tập đoàn USB Implementers Forum

Pin dự phòng:
Nhiệt độ khi sử dụng: 0 to +45°C
Nhiệt độ khi cất giữ: −10°C to +45°C
Nhiệt độ khuyến cáo khi cất giữ: −10°C to +25°C
Xem thông số kĩ thuật trên nhãn ghi của thiết bị và pin dự phòng. 
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