
Model no: HD90
คูมือการใชงานผา มไฟฟา

ัญลัก ณคำเตือนตางๆ
อานคำแนะนำ ำ รับ
การใชงาน

ามพับ รือม นอุปกรณ

ไมเ มาะกับเด็กที่มีอายุต่ำ
ก า 3 ป

ามใชน้ำยาซักฟอก

ามเขาเครื่องอบผา

ามรีด

ามซักแ ง

06.0.43510 Hohenstein

ขอมูลที่มีค าม ำคัญ

คำเตือน:

ขอค รระ ัง:

มายเ ตุ:

ิ่งทอที่ใชในผลิตภัณฑนี้ ไดรับ
การรับรอง ฉลาก Oeko-Tex 
standard 100 โดย ถาบัน ิจัย
ดาน ิ่งทออิ ระในประเท ออ เตรเลียและเยอรมนี 
(The Austrian Textile Research Institute and 
The Geman Hohenstein Research Institute)

ทำค าม ะอาดอุปกรณ ด ย
โปรแกรมซักผาแบบออนโยน
ที่อุณ ภูมิ 30  C°

ามกลัดเข็มกลัด

ขอมูลเพื่อค ามปลอดภัย ที่อาจกอใ เกิดค ามเ ีย ายตออุปกรณ

เตือนถึงค ามเ ี่ยงของการบาดเจ็บ รือที่เปนอันตรายตอ ุขภาพ

อุปกรณที่มีมาในบรรจุภัณฑ
ผา มไฟฟา 1 ผืน, รีโมทค บคุมการทำงาน 1 เครื่อง, คูมือการใชงานไทย/อังกฤ

1. ขอมูลดานค ามปลอดภัยที่ ำคัญ
โปรดอานคูมือโดยละเอียด และเก็บรักษาไวเพื่อใหหยิบใชไดงายในครั้งตอไป
ากไมอานคูมือแนะนำการใชงานดานลางนี้ ามารถนำไป ูอันตรายกอใ เกิด

การบาดเจ็บ รือค ามเ ีย ายตออุปกรณ (ไฟฟาช็อต, ไฟไ มผิ , ไฟไ ม) การ
ทำตามคำแนะนำเ ลานี้ ไมเพียงแตจะปองกันไมใ เกิดการบาดเจ็บตอ ุขภาพ
ของทานเพียงอยางเดีย  แตยังช ยปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดตอคนอื่นอีกด ย 
ทั้งยังช ยปองกันอุปกรณ ไมใ ไดรับค ามเ ีย าย ดังนั้นผูใชจึงค รอาน และทำ
ค ามเขาใจคูมือการใชงานนี้ใ ละเอียด
• อุปกรณมี ัตถุประ งค ำ รับการใชงานเพียงที่ระบุไ ในคูมือนี้เทานั้น
• อุปกรณนี้ไมเ มาะ ำ รับการใชงานในโรงพยาบาล
• อุปกรณนี้ไมไดมีไ ำ รับใชงานกับบุคคล (ร มทั้งเด็กเล็กด ย) ที่มีขอจำกัด
ทางกายภาพ, ประ าท ัมผั  รือ ติปญญา ร มถึงผูที่ยังขาดค ามรู ค ามเขา
ใจในการใชงานอุปกรณ จนก าจะไดรับการดูแล โดยผูที่มีค ามรับผิดชอบตอ
ค ามปลอดภัยของพ กเขา

• ามเด็กเล็กใชงานอุปกรณโดยลำพัง รือ ามใชกับผูทีี่ไมไ ตอค ามรอน
• นามไฟฟา และ นามแมเ ล็กไฟฟา ที่ปลอยออกมาจากผา มไฟฟานี้ อาจ
เชื่อมตอกับการทำงานของเครื่องกระตุน ั ใจ โดยขีดจำกัดที่อนุญาตมีดังนี้: 
ค ามเขมของ นามไฟฟา: ูง ุด 5,000 โ ลต/เมตร
ค ามแรงของ นามแมเ ล็ก: ูง ุด 80 แอมแปร/เมตร
ค าม นาแนนของ นามแมเ ล็ก: ูง ุด 0.1 มิลลิเท ลา
โปรดปรึก าแพทย และผูผลิตเครื่องกระตุน ั ใจ กอนใชผลิตภัณฑนี้
• ผา มไฟฟานี้ อาจจะ
- ามารถเชื่อมตอไดกับคาแรงดันไฟฟาที่ระบุไ บนเครื่องเทานั้น
- จำเปนตองใชรีโมทค บคุมการทำงานที่ระบุไ บนฉลากอุปกรณเทานั้น
- ามพับ รือม นอุปกรณขณะเปดใชงาน
- ระ ังอยาใ อุปกรณถูก นีบ รือโดนกดทับจาก ัตถุอื่น โดยเฉพาะกับเตียงที่
ามารถปรับระดับได รือที่นอนแบบแยกชิ้น

- ามม นอุปกรณอยางรุนแรง
- ามใชอุปกรณนี้กับ ัต
- ามใชงานในขณะที่อุปกรณยังชื้นอยู
• เมื่อเปดใชงานอุปกรณ
- าม าง ัตถุใดๆ ลงบนอุปกรณ เชน กระเปาเดินทาง รือตะกราผา
- าม าง ัตถุที่มีค ามรอนลงบนอุปกรณ เชน ข ดน้ำรอน, แผนทำค ามรอน 
รือ ัตถุใดๆ ที่มีคุณ มบัติใกลเคียง

- เนื่องจากเมื่อเปดใชงานอุปกรณไประยะ นึ่ง รีโมทค บคุมการทำงานจะเกิด
ค ามรอนขึ้นมาเล็กนอย ดังนั้นจึงไมค ร างรีโมทค บคุมการทำงานไ ใกลกับ
ผา ม, มอน รือตั อุปกรณมากจนเกินไป
• ามดึง, บิด รืองอ ายไฟอยางรุนแรง
• ามติดเข็ม มุด, เข็ม รือ ัตถุมีคมบนอุปกรณ
• ามเด็กใชอุปกรณนี้ นอกเ ียจาก า อุปกรณจะถูกตั้งคาการใชงาน โดยผูปก
ครอง รือเด็กไดรับคำแนะนำในการใชงานอยางปลอดภัยจากผูปกครอง
• ามทิ้งเด็กไ กับอุปกรณตามลำพัง เพื่อปองกันไมใ เด็กเปดอุปกรณเลน
• ค รตร จ อบค ามเ ีย ายของอุปกรณเปนประจำ ากพบ ัญญาณค ามเ ีย
าย รือค ามผิดปกติในการใชงานอุปกรณ โปรดติดตอผูผลิตกอนนำไปใชงาน

ในครั้งตอไป
• าก ายไฟไดรับค ามเ ีย ายจะตองถูกซอมแซม รือเปลี่ยนโดยผูผลิต, ตั
แทนจำ นาย รือบุคคลที่มีคุณ มบัติใกลเคียง เพื่อ ลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น
• การซอมแซมอุปกรณจะตองดำเนินการโดย ูนยบริการที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
ซึ่งการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจจะ งผลเ ียแกอุปกรณของทานได
• ากพบขอ ง ัยเกี่ย กับการใชงาน โปรดติดตอ ูนยบริการลูกคา ัมพันธ

2. การใชงานที่เ มาะ ม
อุปกรณมีไ เพื่อช ย รางค ามอบอุนใ แกรางกาย โดยใช ำ รับการ มเทานั้น
อุปกรณนี้ไมไดมี ัตถุประ งคดานการใชงานในทางการแพทย รือในเชิงพาณิชย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ามนำไปใชกับเด็กทารก, เด็กเล็ก, ผูที่ไม ามารถตอบ นอง
ตอค ามรอนได, ผูที่ไม ามารถช ยเ ลือตั เองได รือ ัต เด็ดขาด

3.2 การเลือกอุณ ภูมิที่เ มาะ ม
ในการใชงานอุปกรณ ขั้นแรกรีโมทค บคุมการทำงานจะตองถูกเชื่อมตอกับผา ม
ไฟฟา จากนั้นใ เ ียบปลั๊กเขากับไฟบาน
ิธีที่เร็ ที่ ุดที่จะทำใ ผา มไฟฟามีค ามรอนอยางร ดเร็  คือใ เลือกระดับ

ค ามรอน ูง ุดในการเปด ิทซครั้งแรก โดยแนะนำ า ากตองใชงานอุปกรณ
เปนเ ลานานติดตอกัน ลายชั่ โมง ค รปรับระดับอุณ ภูมิไ ที่ระดับต่ำ ุด

3. การใชงาน
3.1 ดานค ามปลอดภัย
ผา มไฟฟานี้ เปนอุปกรณที่มีระบบรัก าค ามปลอดภัย โดยมีเทคโนโลยี
เซนเซอรคอยตร จจับค ามรอน ากอุปกรณนี้ปลอยค ามรอนออกมามากเกิน
ไป ซึ่งเปนการทำงานที่ผิดปกติ อุปกรณจะทำการปดเครื่องโดยอัตโนมัติ
ากระบบค ามปลอดภัยทำการปดระบบผา มไฟฟานี้ ในกรณีที่เกิดการทำงาน

ผิดพลาดรีโมทค บคุมการทำงานจะไมมีไฟแ ดง ถานะใดๆ เกิดขึ้น แม าปุม 
เปด/ปด ของผา มจะอยูในตำแ นงเปดอยูก็ตาม
โปรดทราบ า ากผา มไฟฟาไมทำงานเนื่องจาก าเ ตุดังกลา  ตอง งอุปกรณ
ไปยัง ูนยบริการลูกคา เพื่ีอทำการตร จ อบ และซอมแซม

3.3 ระดับการตั้งคาอุณ ภูมิ
ระดับ: 0    = ปด
ระดับ: 1    = ระดับค ามรอนต่ำ ุด
ระดับ: 2-5  = ระดับค ามรอนตามค ามตองการของแตละบุคคล
ระดับ: 6    = ระดับค ามรอน ูง ุด

3.4 ฟงกชันปดเครื่องอัตโนมัติ
อุปกรณจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติภายในเ ลาประมาณ 180 นาที และเมื่อตอง
การเปดอุปกรณอีกครั้ง ปุม เปด/ปด อุุปกรณ จะตองอยูในตำแ นงปด (0) เปน
เ ลาอยางนอยประมาณ 5 ินาที จากนั้นจึงจะเปดใชงานอุปกรณไดอีกครั้ง

ไฟ ถานะจะยังคงกระพริบอยู แม าอุปกรณจะถูกปดไปแล ก็ตาม (แล แตรุน)



ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
fanpage : beurerthailand

line: @cservice
line: @beurerthai โทร. 038-314118


