
Thiết bị phun tinh dầu LA 40

Thiết bị phun tinh dầu này được sử dụng để tăng mùi thơm trong phòng. 
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. 

1. Giới thiệu thiết bị

2. Lưu ý an toàn
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. 
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.
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
Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, hãy sử dụng thiết bị thật cẩn 
thận và chú ý để tránh trường hợp bị điện giật. 
Chỉ vận hành thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trên thiết 
bị (nhãn được in tại mặt dưới của thân máy).
Không sử dụng nếu thiết bị hoặc phụ kiện bị hỏng hay bị rơi.
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 phòng tắm, 
phòng xông hơi..)
Đảm bảo dây điện và phích cắm không tiếp xúc với nước, hơi nước 
hoặc các chất lỏng khác.
Không để thiết bị chịu bất kỳ tác động mạnh nào hoặc làm rơi thiết bị 
Không tự ý mở đế thiết bị
Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành. Sửa chữa không 
đúng cách có thể dẫn đến nguy hiểm đáng kể cho người dùng. Trong 
trường hợp cần sửa chữa, vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách 
hàng hoặc đại lý ủy quyền.
Không sử dụng khi thiết bị bị phủ bởi chăn, gối, gần xăng hoặc các chất 
dễ cháy khác.
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3. Sử dụng thiết bị
3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

Mô tả thiết bị: 

Phải tắt và tháo phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng và trước khi vệ 
sinh.
Không chèn bất cứ vật gì vào lỗ hở của thiết bị.
Không đặt vật khác lên trên thiết bị.
Đặt thiết bị trên một bề mặt bằng phẳng, chắc chắn, không thấm nước. 
Sử dụng nước có độ cứng cao có thể để lại cặn vôi trắng.
Không đặt thiết bị trên sàn mà đặt trên vị trí cao hơn sàn (ví dụ trên bàn 
hoặc trên mặt tủ kéo) và đầu xả sương không hướng trực tiếp vào vật 
khác.
Đổ hết nước thừa trong khoang chứa ra ngoài khi không sử dụng thiết bị.
Khoang chứa nước và nắp thiết bị được làm từ những vật liệu kháng dầu. 
Tuy nhiên, 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.
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1. Lỗ xả hơi
2. Nắp sứ
3. Nắp bên trong
4. Nắp thông hơi
5. Lỗ thông hơi
6. Khoang chứa nước
7. Đầu kết nối (ở phía sau)
8. Đế máy
9. Nút phun sương/hẹn giờ
10. Nút đèn tâm trạng
11. Hiển thị hẹn giờ
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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 sứ.
Chỉ sử dụng tinh dầu thơm dạng nước.

1� Nhấc nắp sứ lên và tháo ra 2� Nhấc nắp bên trong lên và tháo ra

3� Đổ nước vào bình đo 4. Cẩn thận đổ nước từ bình đo vào
khoang chứa nước. Đổ nước
dưới vạch đánh dấu MAX (tối
đa)

Vạch đánh dấu 
MAX (tối đa)

5. Nhỏ 5 - 10 giọt dầu thơm bạn
muốn (dạng nước) vào khoang
chứa nước

6. Đặt nắp bên trong lên trên
khoang chứa nước

7. Cẩn thận đặt nắp sứ lên trên nắp
bên trong theo hướng từ trên
xuống

8. Cắm giắc cắm của dây điện vào
đầu kết nối ở phía sau thiết bị và
cắm phích cắm vào ổ điện

3.2 Hướng dẫn sử dụng thiết bị
Bật thiết bị
• Nhấn nút phun sương/hẹn giờ để bật thiết bị
Cài đặt hẹn giờ và chế độ đèn tâm trạng
Thiết bị có các chức năng sau:



6. Thông số kỹ thuật

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT 

Empty the water from the base unit via the side rim in the direction indicated by the arrow. Ensure that no 

: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội  
: Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM  
: Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Đà Nẵng   
: 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
: 19006852
: beurer-vietnam.com / thietbiyte-eu.vn 
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Hotline
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4. Vệ sinh và chăm sóc
Lưu ý

Nút phun 
sương/hẹn giờ Nút đèn

Nhấn 1x
Liên tục
Nhấn 2x
1 giờ
Nhấn 3x
3 giờ
Nhấn 4x
7 giờ

Nhấn 5x
Tắt thiết bị

Nhấn 1x
Đèn sáng ấm

Cài đặt hẹn giờ Cài đặt đèn tâm trạng

Nhấn 2x
Đèn tâm trạng
thay đổi màu
Nhấn 3x
Đèn tâm trạng
sáng ổn định
Nhấn 4x
Tắt đèn tâm trạng

Cài đặt cường độ phun sương
Để thay đổi giữa chế độ phun sương gián đoạn và liên tục, nhấn và giữ 
nút Phun sương/hẹn giờ trong 2 giây cho đến khi màn hình hẹn giờ bắt 
đầu nhấp nháy

Chế độ phun sương gián đoạn   phun sương liên 
tục (30 giây bật / 30 giây tắt)

Sau khi sử dụng
1. Tháo dây điện khỏi ổ điện và thiết bị
2. Tháo nắp sứ và nắp bên trong bằng cách nhấc lên trên
3. Đổ nước thừa trong khoang nước ra ngoài.

 QUAN TRỌNG
Khi đổ nước, hãy đảm bảo lỗ 
thông hơi ở phía bên trên, tránh 
để lỗ thông hơi tiếp xúc với 
nước. 

Lỗ thông hơi ở phía bên trên

4.Vệ sinh thiết bị như được mô
tả trong mục 7 "Vệ sinh và
bảo trì"

Xử lý sự cố thiết bị bị lật trong quá trình sử dụng
Nếu thiết bị bị lật trong quá trình sử dụng, nước có thể chảy vào lỗ 
thông hơi. Thiết bị có một lỗ thoát nước ở bên dưới để nước có thể thoát 
ra khỏi lỗ thông hơi. Để thoát nước từ lỗ này, tiến hành như sau:
1.
2.

3.

Rút phích cắm khỏi ổ điện
Đổ hết nước trong khoang chứa bằng cách nghiêng thiết bị sao cho 
lỗ thông hơi ở phía trên để nước không lọt vào lỗ thông hơi
Nghiêng thiết bị theo hướng lỗ thoát nước để nước có thể thoát ra

Lỗ thông hơi

Lỗ thoát nước
4� Để thiết bị khô trong ít nhất 24 giờ

Trước khi vệ sinh thiết bị, đảm bảo phích cắm đã được rút ra khỏi ổ điện 
và không còn nước trong khoang chứa. Vệ sinh thường xuyên rất quan 
trọng, giúp giữ thiết bị sạch sẽ và để thiết bị có thể vận hành không lỗi.
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Thiết bị có bộ phun sương siêu âm ở giữa 
khoang nước. Cẩn thận làm sạch bộ phun 
sương siêu âm bằng miếng bông mỗi tuần. Tùy 
thuộc vào tần suất sử dụng, bạn cũng có thể vệ 
sinh bộ phun sương siêu âm vài lần một tuần
Làm sạch thiết bị sau mỗi lần sử dụng bằng vải 
mềm, hơi ẩm, đặc biệt chú ý vệ sinh nắp trong 
và phần bên trong khoang nước. Không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa 
gây mòn dạng dung môi

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp
Thiết bị không 
phun sương

Nước trong khoang 
chứa không đủ

Đổ nước vào khoang chứa 
tới vạch “MAX”.

Thiết bị phun ra 
ít sương

Nước trong khoang 
chứa quá nhiều

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

Bộ phun sương bị tắc Vệ sinh bộ phun sương như 
mô tả trong mục "Vệ sinh và 
bảo trì"

Đèn LED của 
nút phun sương/
hẹn giờ sáng lên 
và thiết bị đang 
chạy nhưng 
không có sương 
phát ra

Lỗ xả hơi trong nắp sứ 
bị tắc

Kiểm tra để đảm bảo lỗ xả 
hơi trong nắp sứ không bị 
tắc

Nước ngưng tụ trong 
khoang chứa nước chặn 
lỗ thông hơi

Mở nắp thông hơi và lau 
nước ngưng tụ trên lỗ thông 
hơi

5. Xử lý sự cố

Tên thiết bị LA 40
Điện áp tiêu thụ 24 V DC, 12 W
Dung tích khoang chứa nước 180 ml
Kích thước phòng Kích thước phòng 20 m2

Công nghệ hoạt động Phun sương siêu âm

Cài đặt sương Phun liên tục và gián đoạn

Thời gian hoạt động
Phun liên tục trong 8 giờ
Phun gián đoạn trong khoảng 18 giờ

Hẹn giờ Hoạt động trong 1 giờ, 3 giờ, 7 giờ, 
liên tục

Trọng lượng LA 40: khoảng 508 g,  
Bộ dây điện: khoảng 80 g 

Kích thước Ø 129 mm x 167 mm
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