
1. Trọn bộ sản phẩm
- 1 thiết bị khuếch đại âm thanh 
- 3 núm tai có kích cỡ khác nhau 
- 2 pin cúc áo loại LR754
- Hộp đựng
- Hướng dẫn sử dụng

3. Giới thiệu thiết bị
Thiết bị khuếch đại âm thanh là thiết bị giúp người dùng có thể nghe tốt hơn bằng cách khuếch đại 
âm thanh và sau đó truyền tới tai người dùng. Thiết bị này không thể ngăn cản cũng không thể làm 
giảm các nguyên nhân gây mất thính lực.
Thiết bị cho phép bạn sử dụng với nhiều ứng dụng khác  nhau. Bất kể bạn muốn xem phim, nói 
chuyện với bạn bè hay chỉ thích nghe các âm thanh tự nhiên trong rừng, thiết bị này cũng có thể giúp 
bạn nghe được âm thanh to và rõ hơn.

2. Mục đích sử dụng
Thiết bị khuếch đại âm thanh chỉ được sử dụng để giúp người dùng có thể nghe tốt hơn. Thiết bị chỉ 
được sử dụng với mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Nhà sản xuất sẽ không chịu 
trách nhiệm cho các trường hợp hư hỏng gây ra bởi việc sử dụng không đúng mục đích hay do bất 
cẩn. Thiết bị khuếch đại âm thanh này là một thiết bị khuếch đại, không phải là thiết bị trị liệu.

4. Cảnh báo và ghi chú an toàn

CẢNH BÁO

KHÔNG sử dụng thiết bị nếu bạn đang bị viêm tai giữa hoặc viêm ống tai.
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Nếu bạn cảm thấy không khỏe hay thấy đau khi sử dụng thiết bị này, hãy ngừng sử dụng ngay lập 
tức và liên hệ với bác sĩ
Nếu tai của bạn bị viêm hoặc da bị kích ứng hay ráy tai tích tụ lại nhiều hơn khi sử dụng thiết bị, 
hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với bác sĩ.
Những người (bao gồm cả trẻ em) có các vấn đề về thể chất, giác quan hay tinh thần hoặc những 
người thiếu kinh nghiệm, hiểu biết không được sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát bởi người 
chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ hoặc khi họ được hướng dẫn sử dụng bởi người này. Nên 
giám sát trẻ khi chúng ở gần thiết bị để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị.
KHÔNG sử dụng thiết bị trong môi trường có khả năng cháy nổ hay độc hại.
Giữ thiết bị, phụ kiện và pin xa khỏi trẻ em. Bởi vì trẻ có thể cho pin vào miệng và nuốt. Điều này 
có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ. Trong các trường hợp như vậy xảy ra, hãy 
đưa trẻ tới các trung tâm y tế ngay lập tức! Pin thông thường không thể sạc lại, đun nóng hay ném 
vào trong lò sưởi (nguy cơ gây nổ)
Pin chảy nước hay hỏng có thể làm bỏng da. Do đó, nếu xuất hiện trường hợp này, hãy sử dụng 
găng tay bảo vệ phù hợp để vệ sinh
Hãy tắt thiết bị ngay lập tức nếu thiết bị xuất hiện lỗi hay hoạt động không đúng. Không cố mở 
hoặc tự sửa thiết bị. Thiết bị chỉ nên được sửa khi mang tới bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc các 
đại lý bán lẻ ủy quyền. Nếu không bảo hành sẽ không còn giá trị. 
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KHÔNG đeo thiết bị khi đang tắm hoặc đang bơi.
KHÔNG đeo thiết bị khi đang dùng mỹ phẩm (ví dụ khi trang điểm, dùng gôm xịt tóc, nước hoa hay 
kem chống nắng).
KHÔNG đeo thiết bị khi đang điều trị bằng sóng ngắn hay các phương pháp trị liệu y tế cần tần số vô 
tuyến, từ trường mạnh và tia X quang.
Bảo vệ thiết bị khỏi các tác động mạnh, độ ẩm, bụi bẩn, các biến động nhiệt độ  lớn và ánh nắng trực 
tiếp từ mặt trời.
Không được làm khô thiết bị bằng lò vi sóng.
Vệ sinh chăm sóc thiết bị thường xuyên. Hãy chắc chắn không có dị vật nào giữa nút tai và tai nghe bởi 
vì chúng có thể gây ảnh hưởng tới âm thanh.
Không được tháo rời hay làm đoản mạch pin.
Pin chảy nước có thể làm hỏng thiết bị. Nếu bạn không định sử dụng pin trong một khoảng thời gian 
dài, hãy tháo pin ra khỏi khoang pin.

5. Mô tả thiết bị
1 Micro
2 Nút điều chỉnh âm lượng 
3 Nút bật /tắt

(“I” = Bật, “O” = Tắt)
4 Khoang pin
5 Tai nghe
6 Nút tai
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6. Hướng dẫn sử dụng lần đầu và cách sử dụng
Lấy thiết bị từ hộp đựng và kiểm tra thiết bị cùng tất cả các phụ kiện đi kèm để đảm bảo không có 
bất kì hỏng hóc nào.

1. Mở khoang pin trên
thiết bị như hình bên.

2. Lắp hai pin cúc áo
(loại LR754) đi kèm
thiết bị vào trong
khoang pin như hình.
Hãy đảm bảo lắp pin
đúng đầu cực (+/-)
(tham khảo hình bên).

3. Đóng khoang pin
lại. Bây giờ, hãy lắp
nút tai bạn muốn
vào tai nghe.
Hãy chắc chắn nút
điều chỉnh âm
lượng ban đầu được
cài đặt ở mức thấp
nhất trước khi bắt
đầu sử dụng thiết bị.

4. Đưa thiết bị lên tai
như hình bên. Sau đó,
từ từ nhét núm tai vào
trong ống tai mà
không dùng lực. Hãy
đảm bảo không nhét
núm tai quá sâu vào
trong ống tai. Nếu tai
nghe được dùng
không phù hợp hoặc
bạn cảm thấy không
thoải mái, hãy thử nút
tai khác.

Máy trợ thính Beurer HA 20

5. Chuyển nút bật/tắt sang “I” để bật thiết bị. Dùng nút điều chỉnh âm lượng để điều chỉnh âm lượng
tới mức bạn muốn để có thể nghe âm thanh rõ ràng.

7. Bảo trì và vệ sinh

QUAN TRỌNG

Nếu bạn nghe thấy tiếng rít nhẹ khi đang đeo thiết bị, hãy kiểm tra xem nút tai có phù hợp với 
tai hay không. Nếu nút tai không đủ chặt, hãy dùng một chiếc nút tai khác.
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Tháo pin trước khi vệ sinh thiết bị.
Vệ sinh thiết bị và núm tai bằng vải khô và sạch sau mỗi lần sử dụng để tránh mồ hôi trong quá 
trình sử dụng làm hỏng thiết bị. Nếu chúng quá bẩn, bạn có thể làm ướt vải bằng dung dịch xà 
phòng nhẹ. Không được sử dụng các chất làm sạch gây mòn hay các dung dịch làm sạch. 
Để thiết bị khô hoàn toàn sau khi vệ sinh. Cất giữ máy ở  nơi an toàn, khô ráo và sạch sẽ.
Trong bất kì trường hợp nào, bạn cũng không nên giữ thiết bị ở dưới nước bởi vì điều này sẽ làm 
nước xâm  nhập vào trong và làm hỏng thiết bị.
Nếu bạn dự định không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi thiết 
bị để ngăn ngừa pin bị chảy nước.

8. Xử lý sự cố

Sự cố Nguyên nhân 

Không nghe được bất cứ âm thanh nào 
từ thiết bị

- Chưa bật thiết bị.
- Pin chưa được lắp đúng cách. - Pin đã hết.
- Tai nghe bẩn.
- Thiết bị bị hỏng.

Thiết bị phát ra âm thanh rất nhỏ - Cài đặt âm lượng trên thiết bị quá thấp.
- Pin đã gần hết. 
- Nút tai bị bẩn. 
- Tai nghe bẩn.

9. Thông số kỹ thuật
Đầu ra âm thanh tối đa: 128dB 
Hiệu điện thế: 1.5 V
Độ khuếch đại âm thanh: tối đa 40dB 
Khoảng tần suất : 200 −5000Hz 

Chỉ số ồn : ≤ 30dB  
Độ méo hài t ổng : ≤ 5%
Nguồn điện: ≤ 4mA




