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CHĂN ĐIỆN CAO CẤP BEURER 

TS20/TS23 

 

Cám ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản 

phẩm của chúng tôi. Quý khách vui lòng 

đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi 

sử dụng sảm phẩm. 

Sản phẩm bao gồm 

 1 Chăn điện. 

 1 Điều khiển. 

 1 Hướng dẫn sử dụng. 

1. Mô tả sản phẩm 

 

 

1. Phích cắm 

2. Dây điện 

3. Điều khiển 

4. Đèn báo 

5. Thanh trượt ON/OFF và cài đặt 

nhiệt độ 

6. Giắc nối 

 

 

2. Hướng dẫn quan trọng  

Cảnh báo: 

 Không tuân thủ các hướng dẫn sau 

đây có thể dấn đến các thương tích 

cho người sử dụng hoặc các thiết 

hại về vật chất (điện giật, bỏng da, 

cháy). Các thông tin không chỉ 

nhằm bảo vệ sức khỏe của bạn, vì lý 

do này nên chú ý đến các ghi chú và 

hướng dẫn sử dụng khi giao sản 

phẩm cho người khác. 

 Không sử dụng thiết bị cho những 

người có độ nhạy cảm cao với nhiệt 

hoặc những người dễ bị tổn thương 

bởi nhiệt. 

 Không sử dụng thiết bị với trẻ em 

(0–3 tuổi). Đối với trẻ từ 3-8 tuổi 

chỉ được sử dụng khi có sự giám sát 

của người lớn khi sử dụng có mặt 

người lớn hoặc đã được chỉ dẫn đầy 

đủ về cách sử dụng. 

 Có thể được sử dụng bởi trẻ lớn tuổi 

từ 8 tuổi trở lên và người có khả 

năng suy giảm thể chất, giác quan 

hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh 

nghiệm và hiểu biết, nếu họ được 

giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng 
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thiết bị này một cách an toàn và 

hiểu rõ tác hại nguy hiểm. 

 Tránh xa tầm tay của trẻ em. 

 Vệ sinh và bảo quản không được 

thực hiện bởi trẻ em trừ khi có 

người lớn giám sát. 

 Thiết bị này không được thiết kế để 

sử dụng trong bệnh viện. 

 Không được để kim hoặc các vật có 

bề mặt sắc nhọn tiếp xúc với thiết 

bị. 

 Không gấp lại khi sử dụng (trải rộng 

khi sử dụng). 

 Không sử dụng khi thiết bị bị ướt. 

 Chỉ được sử dụng với bộ điều khiển 

đi kèm theo sản phẩm). 

 Đối với những người sử dụng máy 

trợ tim không nên sử dụng, chỉ sử 

dụng khi có sự tham vấn của bác sĩ.  

 Trong khi sử dụng. 

 Không đặt bất kỳ vật nặng nào lên 

thiết bị (ví dụ : va li, giỏ đồ …) 

 Không đặt vật có nhiệt độ cao lên 

thiết bị như chai nước nóng, miếng 

đắp nóng…. 

 Chỉ bật điều khiển khi chăn được sử 

dụng. Vì thể bộ điều khiển không 

được đặt lên chăn hoặc bị che phủ. 

 Không kéo, xoắn hoặc uốn cong 

dây điện. 

 Kiểm tra nguồn điện thường xuyên 

để tránh hư hỏng hoặc hao điện. 

 Nếu có dấu hiệu trục trặc hoặc sử 

dụng không đúng, hỏng dây điện… 

cần phải thông báo cho nhà sản xuất 

hoặc các đại lý phân phối trước khi 

tiếp tục sử dụng. 

 Thiết bị chỉ được thay thế bởi nhà 

sản xuất.Việc sửa chữa phải do 

người có chuyên môn đảm nhiệm. 

 Liên hệ với nhà cung cấp khi chưa 

nắm rõ cách sử dụng. 

 Sử dụng đúng mục đích của sản 

phẩm (sản phẩm chỉ được thiết kế 

làm ấm với con người). 

3. Hướng dẫn sử dụng an toàn 

 Chăn điện cao cấp TS20/TS23 được 

trang bị bộ phận an toàn. Bộ phận 

cảm ứng điện này đảm bảo độ ổn 

định của nhiệt độ trên toàn bộ bề 

mặt chăn bằng cách tự động tắt khi 

nhiệt độ quá cao hoặc do lỗi kỹ 

thuật. 

 Vì lý do an toàn chăn điện có thể 

không còn hoạt động khi có lỗi do 

kỹ thuật, thông báo với nhà phân 

phối hoặc trung tâm dịch vụ khách 

hàng gần nhất. 

4. Hướng dẫn sử dụng 

 

 

 

 

Bậ

t thiết bị 

 Sử dụng thanh trượt chuyển đổi 

ON/OFF để khởi động thiết bị và 

cài đặt nhiệt độ theo các mức 1, 2, 

3. 

 Đầu tiên, kết nối 

bộ điều khiển vào 

chăn điện bởi 

giắc cắm (hình 

bên). 

Sau đó cắm phích 

cắm vào ổ điện. 
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 Khi chăn điện được bật đèn báo sẽ 

sáng. 

Thiết lập nhiệt độ. 

 Mức 0: Tắt 

 Mức 1: Nhiệt độ thấp nhất 

 Mức 2: Nhiệt độ trung bình 

 Mức 3: Nhiệt độ cao nhất. 

Chú ý :  

 Khi sử mới sử dụng bạn nên để mức 

cao nhất để chăn điện nóng nhanh, 

sau đó bạn giảm xuống các mức 

thấp hơn theo nhu cầu sử dụng. 

 Nếu chăn điện được sử dụng trong 

nhiều giờ, bạn nên thiết lập nhiệt độ 

ở mức thấp nhất trên bộ điều khiển 

để chánh quá nóng khi sử dụng 

chăn. 

 Nên khởi động chăn điện ít nhất 30 

phút trước khi đi ngủ. 

 Để tắt bạn trượt chuyển đổi 

ON/OFF và cài đặt mức nhiệt độ về 

mức 0. 

 Lúc này để tiếp tục quá trình ủ nóng 

lại chăn, đầu tiên trượt chuyển đổi 

ON/OFF và bật công tắc về mức 0 

(chế độ OFF) trong khoảng 5 giây 

và sau đó chọn mức nhiệt bạn cần.  

 Nếu không có nhu cầu dùng chăn 

nữa, bạn bật công tắc về 0 sau đó 

rút điện ra khỏi ổ cắm. 

5. Vệ sinh và bảo quản 

 Khi làm vệ sinh chăn cần tắt điện, 

rút phích ra khỏi ổ điện trên chăn để 

tránh bị điện giật. 

Chú ý :  

 Để không bị hư hại, bộ điều khiển 

không được tiếp xúc với nước hoặc 

các chất lỏng khác. 

 Để làm sạch bộ điều khiển bạn dùng 

giẻ mềm hoặc bông khô. Không sử 

dụng bất cứ chất tẩy rửa nào. 

 Với những vết bẩn nhỏ trên chăn có 

thể lau bằng giẻ hoặc bông ẩm có 

thấm xà phòng trung tính. 

 Không dùng bàn ủi, máy sấy để làm 

khô chăn, không cắm điện để chăn 

tự động khô. 

 Ngoài ra có thể giặt chăn bằng máy 

giặt với chế độ nhẹ nhất và mức 

nhiệt 30°C. Chỉ được dùng xà 

phòng trung tính khi giặt chăn. Tuy 

nhiên không nên giặt chăn quá 

nhiều lần (mỗi chăn điện không nên 

giặt quá 05 lần) để đảm bảo độ bền 

của chăn. 

 Khi phơi chăn không nên dùng các 

vật kẹp có bề mặt sắc nhọn hoặc các 

loại gim có thể làm hỏng chăn. 

 Nếu bạn không sử dụng chăn trong 

thời gian, chúng tôi khuyên bạn nên 

bảo quản trong bao bì gốc, bảo quản 

ở nơi khô ráo. 

6. Những vấn đề có thể xảy ra? 

 

Vấn đề 

Đèn báo không sáng trong khi: 

 Bộ điều khiển điện được kết nối 

đúng 

 Nguồn điện đã được kết nối. 

 Trượt chuyển đổi ON/OFF và mức 

nhiệt đã được thiết lập. 
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Nguyên nhân                                                           

 Hệ thống an toàn đã chuyển sang 

chế độ tắt vĩnh viễn. 

Giải pháp 

 Gửi sản phẩm đến trung tâm dịch 

vụ khách hàng, trung tâm bảo hành 

gần nhất của chúng tôi. 

7. Thông số kỹ thuật 

Tên sản phẩm Beurer 

Model 
TS20 

TS23 

Công suất 

TS 20: 50 W 

TS 23: 60 W 

 

Kích cỡ 
TS 20: 130 x 75 cm 

TS 23: 150 x 80 cm 

  

Lưu ý: 

 Để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện 

năng cho quý khách trong quá trình sử 

dụng sản phẩm, quý khách cần lưu ý 2 

đặc điểm sau đây: 

 Chăn đệm điện TS20 chỉ thực sự đạt 

mức nhiệt tiêu chuẩn khi có trọng lượng 

cơ thể của người đè lên bề mặt đệm, 

còn khi chưa có trong lượng cở thể đè 

lên, chăn đệm điện TS20 chỉ đạt mức 

nhiệt độ thấp ( hơi ấm ) 

 Khi sử dụng chăn đệm điện TS20, quý 

khách nên phủ 1 lớp ga mỏng để giúp 

giữ cho sản phẩm tránh được bụi bặm 

và vấy bẩn, giữ chăn đệm điện luôn 

sạch sẽ và kéo dài được tuổi thọ. 

 


