
คูมือการใชงานแผนใหความอบอุน
รุน HK44

เรียนลูกคา
ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ
ของเราถูกทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลใน
เลือด, อุณหภูมิของรางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และ
อากาศ โปรดอานคูมือการใชเพื่อการใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชตอไป และโปรด
เก็บคูมือไวในกรณีที่ที่ผูใชคนอื่นจะหยิบมาอานไดงาย
            ขอแสดงความนับถือ
                   beurer
เครื่องหมายและสัญลักษณ
สัญลักษณตอไปนี้จะมีปรากฎบนอุปกรณ บนบรรจุภัณฑและบนคูมือ ในการแนะนำสำหรับ
การใชงานนี้บนบรรจุภัณฑและบนแผนประเภทของอุปกรณ:

1. ภายในบรรจุภัณฑ
    1 แผนใหความอบอุน
    1 ตัวควบคุมอุณหภูมิ
    1 คูมือการใชงาน
1.1 คำอธิบายตัวอุปกรณ
    1. ปลั๊กไฟหลัก
    2. สายไฟหลัก
    3. ตัวควบคุมอุณหภูมิ
    4. จอแสดงผลแบบเรืองแสงสำหรับการตั้งคาอุณหภูมิ
    5. สวิตชแบบเลื่อนสำหรับเปด/ปด และตั้งคาอุณหภูมิ
    6. ขอตอสำหรับเสียบเขากับแผนใหความอบอุน

2. คำแนะนำสำคัญในการใชงานอุปกรณ
          คำเตือน
• การไมปฏิบัติตามหมายเหตุตอไปนี้อาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคลหรือวัสดุเสียหาย 

(ไฟฟาช็อตผิวหนังไหมไฟไหม) ขอมูลดานความปลอดภัยและอันตรายตอไปนี้ไมไดมีไวเพื่อ

ปกปองสุขภาพของคุณและผูอื่นเทานั้น แตยังชวยปกปองผลิตภัณฑอีกดวย ดวยเหตุนี้โปรดใสใจ

กับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ และเมื่อสงตอผลิตภัณฑใหกับผูอื่น โปรดมอบให

พรอมกับคำแนะนำที่แนบมาดวย
• หามใชแผนความรอนนี้โดยผูที่ไมไวตอความรอนหรือผูที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจไมสามารถตอบ

สนองตอความรอนได  (เชน ผูปวยโรคเบาหวาน ผูที่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่เกี่ยวของกับ

การเจ็บปวย ผูที่มีผิวหนังเปนแผลเปนในบริเวณที่จะทาบแผน หรือ หลังจากรับประทานยา

บรรเทาอาการปวดหรือแอลกอฮอล)
• เด็กเล็ก (อายุ 0-3 ป) ไมสามารถใชแผนความรอนนี้ เนื่องจากไมสามารถตอบสนองตอความ

รอนสูงเกินไปได
• เด็กเล็ก (อายุ 3-8 ป) ไมสามารถใชแผนความรอนนี้ไดเวนแตผูปกครองหรือผูใหญที่รับผิดชอบ

จะเปนผูตั้งคาตัวควบคุม และเด็กที่ใชจะตองไดรับคำแนะนำอยางเพียงพอเกี่ยวกับวิธีใชแผน

ความรอนอยางปลอดภัย
• เด็กที่อายุมากกวา 8 ป ผูที่ดอยทักษะทางรางกาย ขาดทักษะทางประสาทสัมผัส หรือ สภาวะ

ทางจิตบกพรอง และ ผูที่ขาดประสบการณ หรือ ความรู อาจใชแผนความรอนนี้ไดหากพวกเขา

ไดรับการดูแล และ ไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใชแผนความรอนอยางปลอดภัย รวมถึงสามารถ

ตระหนักไดถึงความเสี่ยงที่ตามมาจากการใชงาน
• หามไมใหเด็กเลนแผนใหความอบอุน
• หามไมใหเด็กเปนผูทำความสะอาด และ บำรุงรักษาอุปกรณเวนแตจะไดรับการดูแลอยาง

ใกลชิด
• แผนใหความอบอุนนี้ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อใชในโรงพยาบาล
• หามใชเข็มกลัดกับแผนใหความอบอุน
• หามใชงานเมื่อตัวแผนใหความอบอุนถูกพับ หรือ มัดอยู
• หามใชงานแผนใหความอบอุนขณะที่เปยกอยู
• แผนใหความอบอุนตองใชรวมกับตัวควบคุมอุณหภูมิที่ระบุไวบนฉลากเทานั้น
• สนามไฟฟา และ สนามแมเหล็กที่ปลอยออกมาจากแผนใหความอบอุนอาจรบกวนการทำงาน

ของเครื่องกระตุนหัวใจ อยางไรก็ตามขอบเขตของสนามไฟฟา และ สนามแมเหล็กที่ปลอยออก

มายังอยูในชวงที่เหมาะสม โดย
 ความแรงของสนามไฟฟา: สูงสุด 5000 V / m 
 ความแรงของสนามแมเหล็ก: สูงสุด 80 A / m

 ความหนาแนนของฟลักซแมเหล็ก: สูงสุด 0.1 millitesla
โปรดปรึกษาแพทยและผูผลิตเครื่องกระตุนหัวใจของคุณกอนใชงานแผนใหความอบอุนนี้
• หาม ดึง บิด หรืองอสายเคเบิล
• โปรดตรวจสอบแผนใหความอบอุนบอย ๆ เพื่อดูรองรอยการสึกหรอ หรือ ความเสียหาย หาก

มีอาการดังกลาวปรากฏใหเห็น หรือ หากมีการใชแผนใหความอบอุนไมถูกตอง รวมถึงหากแผน

ใหความอบอุนไมปลอยความรอนอีกตอไป ควรจะนำอุปกรณไปตรวจสอบโดยผูจำหนาย กอน

ที่จะทำการเปดใชเครื่องอีกครั้ง
• หากสายไฟเชื่อมตอหลักของอุปกรณเสียหาย ใหถอดออกจากตัวเครื่องแลวนำไปกำจัดกอน 

หากไมสามารถถอดออกไดตองกำจัดอุปกรณ
• ในขณะที่เปดแผนใหความอบอุนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้ :
        - หามวางสิ่งของบนแผนรอง (เชนกระเปาเดินทาง หรือ ตะกราซักผา)
        - หามวางของที่มีความรอน เชน ขวดน้ำรอน แผนใหความอบอุน หรือสิ่งที่คลายกัน 

           บนตัวแผนรอง
        - สวนประกอบอิเล็กทรอนิกสในตัวควบคุมความรอนจะสรางความรอนขึ้นเมื่อ  

          เปดใชแผนใหความอบอุน ดวยเหตุนี้จึงตองไมนำแผนใหความอบอุนวางทับ หรือตัว 

           ควบคุมอุณหภูมิไวบนแผนใหความอบอุนขณะกำลังใชงาน
• ผูใชงานควรหมั่นสังเกต หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงาน (สวนที่ 4) การทำความสะอาดและการ

บำรุงรักษา (สวนที่ 5) และ การจัดเก็บ (สวนที่ 6)
• หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวของกับการใชงานอุปกรณของเรา กรุณาติดตอฝายบริการลูกคา

3. วัตถุประสงค
          สำคัญ
แผนใหความอบอุนนี้ออกแบบมาเพื่อทำใหรางกายมนุษยอบอุนขึ้นเทานั้น 
4. การทำงาน
4.1 ความปลอดภัย
          ขอควรระวัง
แผนใหความอบอุนมีการติดตั้งระบบความปลอดภัย ดวยเทคโนโลยีเซ็นเซอรที่ชวยในการ

ปองกันความรอนสูงเกินไปทั่วทั้งพื้นผิวของแผนทำความรอน โดยการปดอัตโนมัติในกรณีที่เกิด

ขอผิดพลาด หากระบบความปลอดภัยปดแผนทำความรอน จอแสดงผลที่ตัวตั้งคาอุณหภูมิจะไม

เรืองแสงเมื่อเปดใชงานอีกครั้ง 
โปรดทราบวา ดวยเหตุผลดานความปลอดภัยแผนความรอนจะไมสามารถใชงานไดอีกตอไป

หลังจากเกิดขอผิดพลาด และ ตองสงไปยังศูนยบริการลูกคา
หามเชื่อมตอแผนใหความอบอุนที่มีขอบกพรอง กับตัวควบคุมอุณหภูมิรุนอื่น การเชื่อมตอจะ

กระตุนใหเกิดการปดการใชงานอยางถาวรของอุปกรณผานระบบความปลอดภัยที่ตัวควบคุม

อุณหภูมิ
4.2 การใชงานเบื้องตน
          สำคัญ
          ตรวจสอบใหแนใจวาแผนใหความอบอุนไมทับกัน หรือพับระหวางการใชงาน
• ขั้นแรกใหเชื่อมตอตัวควบคุมอุณหภูมิเขากับแผนใหความอบอุน 
โดยใสขอตอขอตอสำหรับเสียบเขากับแผนใหความอบอุน
• จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับ
4.3 การเปดสวิตช
ในการเปดการทำงานแผนใหความอบอุน ใหตั้งสวิตชเลื่อนสำหรับเปด / ปด และ การตั้งคา

อุณหภูมิไปที่การตั้งคา 1, 2 หรือ 3 จอแสดงผลแบบเรืองแสงสำหรับการตั้งคาอุณหภูมิ (4) จะ

สวางขึ้นเมื่อเปดเครื่อง

กรุณาอานคำแนะนำ ซักดวยอุณภูมิปกติไมเกิน 30 ํC 
ในระดับทะนุถนอมเปนพิเศษ
หามใชน้ำยาฟอกขาว

หามใชเข็มหมุดกับอุปกรณ หามปนแหงหรืออบ

หามรีด

หามพับหรือขยำ! หามซักแหง

ไมควรใชกับเด็กเล็ก 
(อายุ 0-3 ป)

สวนที่เปนสิ่งทอของอุปกรณ
เปนไปตามขอกำหนดที่เครง
ครัดในเชิงระบบนิเวศมนุษย 
ตามมาตรฐานของ  Oeko-
Tex 100 ไดรับการตรวจสอบ
โดยสถาบันวิจัย Hohenstein

โปรดทิ้งอุปกรณตามขอ
กำหนด EC - WEEE 
(ขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส) 20

PAP

ทิ้งบรรจุภัณฑอยางเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

ผูผลิต

การติดฉลาก CE
ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอ-กำหนดของคำสั่งของยุโรปและประเทศที่เกี่ยวของ

ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกำหนดของขอบังคับทางเทคนิคของ EAEU

ผลิตภัณฑมีการปองกันระดับ II
อุปกรณนี้มีฉนวนปองกัน สองชั้นดังนั้นจึงเปนไปตามระดับการปองกัน 2

คำเตือน: คำเตือนเรื่องความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดความอัน
ตรายตอสุขภาพ

ขอควรระวัง: ขอมูลดานความปลอดภัยเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับเครื่องใชไฟฟา / อุปกรณเสริม

 

หมายเหตุ: ขอมูลสำคัญ
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4.4 การตั้งคาอุณหภูมิ 
ระดับ 0: ปดเครื่อง
ระดับ 1: ทำความรอนระดับต่ำสุด 
ระดับ 2: ทำความรอนระดับกลาง
ระดับ 3: ทำความรอนระดับสูงสุด
          หมายเหตุ
• วิธีที่เร็วที่สุดในการอุนเครื่องแผนความใหรอน คือตั้งคาอุณหภูมิเปนระดับสูงสุดในตอนแรก
          หมายเหตุ
• แผนใหความอบอุนเหลานี้มีระบบทำความรอนอยางรวดเร็ว ซึ่งชวยใหตัวแผนให
ความรอนอุนเร็วขึ้นใน 10 นาทีแรก
          คำเตือน
หากมีการใชแผนใหความอบอุนเปนเวลาหลายชั่วโมง แนะนำใหตั้งคาตัวควบคุณอุณหภูมิที่

ระดับต่ำสุด เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหสวนของรางกายที่ใชงานแผนใหความอบอุนสัมผัสกับอุณหภูมิ

ที่สูงเกินไป ซึ่งอาจทำใหผิวหนังไหมได
4.5 การปดอัตโนมัติ
แผนใหความอบอุนมาพรอมกับปดอัตโนมัติ  ระบบนี้จะปดแหลงจายความรอน
ทันที หลังจากใชงานแผนใหความอบอุนไปแลวประมาณ 90 นาที จากนั้นหนา
จอการตั้งคาอุณหภูมิจะเริ่มกะพริบไฟ เพื่อใหสามารถเปดแผนใหความอบอุนได
อีกครั้ง โดยการเปดใชงานอีกครั้ง ตองเลื่อนสวิตชสำหรับเปด / ปด และ ตั้งคาอุณหภูมิ (5) ลง

ไปที่คา “ 0” (ปด) กอน ทิ้งไวประมาณ 5 วินาทีจึงจะสามารถเปดไดอีกครั้ง
4.6 การปดเครื่อง
การปดแผนใหความอบอุน ใหเลื่อนสวิตชสำหรับเปด / ปด และ ตั้งคาอุณหภูมิไปที่คา "0" 

(ปด) จอแสดงผลแบบเรืองแสงสำหรับการตั้งคาอุณหภูมิ (4) จะดับลง
          หมายเหต
หากไมไดใชงานแผนใหความอบอุน ใหเลื่อนสวิตชสำหรับเปด / ปด และ การตั้งคาอุณหภูมิไป

ที่คา “ 0” (ปด) แลวถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ จากนั้นถอดตัวควบคุมอุณหภูมิออกจากแผน

ใหความอบอุนโดยการถอดขอตอออกจากแผนใหความอบอุน
5. การทำความสะอาด และ เก็บรักษา
          คำเตือน
• กอนทำความสะอาด ใหถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับกอนทุกครั้ง จากนั้นถอดตัวควบคุม

อุณหภูมิออกจากแผนใหความอบอุน โดยถอดขอตอออกจากแผนใหความอบอุน เพื่อปองกัน

การเกิดไฟฟาลัดวงจร
          สำคัญ
• ตัวควบคุมอุณหภูมิตองไมสัมผัสกับน้ำ หรือ ของเหลวอื่น ๆ เพราะอาจทำใหเกิดความ
เสียหายได ในการทำความสะอาดตัวควบคุมอุณหภูมิ ใหใชผาแหงที่ไมเปนขุย อยาใชสารเคมี 

หรือ สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน รอยเล็ก ๆ บนแผนทำความรอนสามารถลบออกได

ดวยผาชุบน้ำหมาด ๆ และถาจำเปนใหใชน้ำยาซักผาสำหรับผาที่บอบบางเล็กนอยในการ

ทำความสะอาด
          สำคัญ
• แผนใหความอบอุนไมสามารถผานกระบวนการทำความสะอาดดวยวิธี การใชสารเคมี การ

บิด การปนใหแหง การรีดผาดวยการบด หรือ การรีดโดยใชความรอน แผนใหความอบอุน

สามารถซักในเครื่องซักผาได ตั้งคาเครื่องซักผาเปนระบบการซักแบบถนอมผาเปนพิเศษที่

อุณหภูมิ 30 ° C (ระบบการซักผาขนสัตว) ใชน้ำยาซักผาแบบออนโยน และ วัดปริมาตรที่ตอง

ใชตามคำแนะนำของผูผลิต

          สำคัญ
• การซักแผนใหความอบอุนบอยครั้ง จะกอใหเกิดผลเสียตอตัวผลิตภัณฑ ดังนั้นควรซักแผนให

ความอบอุนในเครื่องซักผา สูงสุด 10 ครั้งตลอดอายุการใชงานควรคลี่แผนความรอนใหมีขนาด

เดิมทันทีหลังจากการซัก ในขณะที่ยังชื้นอยู และกางออกใหเรียบบนราวแขวนผาแบบตะแกรง

เพื่อใหแหงสนิท

          สำคัญ

• อยาใชหมุดหรือสิ่งของที่มีลักษณะคลายกันในการยึดแผนใหความอบอุนกับราวแขวนผาแบบ

ตะแกรง มิฉะนั้นแผนใหความอบอุนเกิดความอาจเสียหายได

• หามเชื่อมตอสวิตชเขากับแผนใหความอบอุน จนกวาขอตอสำหรับเสียบเขากับแผนใหความ

อบอุน และ ตัวแผนใหความอบอุนจะแหงสนิท มิฉะนั้นแผนใหความอบอุนอาจเกิดความเสีย

หายได

          คำเตือน

• หามเปดแผนใหความอบอุน เพื่อทำใหแหง มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟาลัดวงจรได

6. การเก็บรักษา
หากคุณไมไดใชแผนใหความอบอุนเปนเวลานาน แนะนำใหเก็บไวในบรรจุภัณฑเดิม และใหถอด

ตัวควบคุมอุณหภูมิ  และ ขอตอออกจากแผนใหความอบอุน
          สำคัญ
• โปรดปลอยใหแผนความรอนเย็นลงกอนจัดเก็บ มิฉะนั้นแผนความรอนอาจเสียหาย
• เพื่อหลีกเลี่ยงการพับคมในแผนทำความรอนอยาวางสิ่งของใด ๆ ดานบนในขณะที่กำลังจัด

เก็บ

7. การกำจัดสินคาเมื่อหมดอายุการใชงาน
ดวยเหตุผลดานสิ่งแวดลอม หามทิ้งอุปกรณรวมกับขยะในครัวเรือนเมื่อหมดอายุการใชงาน ให

ทิ้งเครื่องที่จุดรวบรวม หรือ รีไซเคิลในพื้นที่ที่เหมาะสม ควรทิ้งอุปกรณตามขอ
กำหนด EC - WEEE (ขยะอุปกรณไฟฟา และ อิเล็กทรอนิกส) หากคุณมีคำถาม
ใด ๆ โปรดติดตอหนวยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะ

8. ถามีปญหาจะทำอยางไร?

9. ขอมูลทางเทคนิค
สังเกตตราประทับบนแผนใหความอบอุน

10. การรับประกัน/บริการหลังการขาย
ในกรณีที่มีการสงคืนสินคาตามสิทธิภายใตการรับประกัน โปรดติดตอตัวแทนจำหนายในพื้นที่

ของคุณหรือ ตัวแทนในพื้นที่ซึ่งระบุไวในรายการ "บริการระหวางประเทศ"
ในกรณีที่สงคืนเครื่องโปรดแนบสำเนาใบเสร็จและรายงานสั้น ๆ เกี่ยวกับขอบกพรอง
การรับประกันตอจะถูกบังคับใชภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
1. ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑของ BEURER คือ 3 ปหรือหากนานกวานั้น – 

การรับประกันเฉพาะประเทศ ระยะเวลาเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินคา
ในกรณีของการเรียกรองการรับประกันวันที่ซื้อจะตองไดรับการพิสูจนโดยใบเสร็จการขายหรือ

ใบแจงหนี้

2. กรณีมีการซอมแซม (ตัวเครื่องหรือชิ้นสวนทั้งหมดของเครื่อง) จะไมขยายระยะเวลาการรับ

ประกันจากวันที่มีการซอมแซม
3. การรับประกันจะไมสามารถใชไดกับความเสียหายเนื่องจาก
- การรักษาที่ไมเหมาะสมเชน การไมปฏิบัติตามคำแนะนำในการใชงาน
- การซอมแซมหรือการดัดแปลงโดยลูกคา หรือบุคคลภายนอกที่ไมไดรับอนุญาต
- การขนสงจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือ ระหวางการขนสงไปยังศูนยบริการ
- การรับประกันจะไมสามารถใชไดกับอุปกรณเสริมที่มีการสึกหรอตามปกติ (เชน ผารัดขอมือ 

แบตเตอรี่ เปนตน)
4. ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความสูญเสียอันเปนผลสืบเนื่องโดยตรงหรือโดยออมที่เกิดจาก

ตัวเครื่อง ถึงแมวาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องจะไดรับการยอมรับเปนภายใตเงื่อนไขการ

เรียกรองสิทธิการรับประกันก็ตาม

ผูนำเขา: บริษัท เบลเมกสไทย จำกัด
สำนักงานใหญและคลังสินคา: 15/117 หมู 3 ซ.เกากิโล 23 ถ.เกากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี 20110
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ โทร. 098-2805777
สำนักงานกรุงเทพฯ: รานยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต เขต

พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

90min
STOP

ปญหา สาเหตุ การแกไข

จอแสดงผลแบบเรืองแสงสำหรับการตั้งคาอุณหภูมิ
จะไมสวางขึ้นในขณะที่
- ตัวควบคุมเชื่อมตอกับแผนทำความรอนอยางถูกตอง 
- ปลั๊กไฟหลักเชื่อมตอกับเตารับที่ใชงานได
- สวิตชเลื่อนถูกตั้งคาเปน 1, 2 หรือ 3

ระบบความปลอดภัย
ปดแผนความรอนอยาง
ถาวร

สงแผนใหความอุน 
และตัวควบคุม
อุณหภูมิใหกับผูจัด
จำหนาย เพื่อซอม
บำรุง
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