
Giới thiệu sản phẩm 

Máy sưởi treo tường BCH-200 dùng trong phòng tắm hoặc phòng khách. Nguồn điện  

220V/50Hz. 

 

Treo tường 

 

Picture 3 

 Thiết bị chỉ hoạt động khi hướng ra ngoài dọc theo tường. Thiết bị không được hướng 

lên trần nhà. 

 Chọn một vị trí gần ổ cắm, nhưng không phải phía dưới ổ cắm, đồng thời đảm bảo 

khoảng cách tối thiểu từ bức tường, trần nhà và sàn nhà, như trong hình minh họa. 

 Khoan 2 lỗ, 2 lỗ phải nằm trên một hàng ngang. Đường kính lỗ vừa với ống nhựa, rồi 

đút ống nhựa vào. Xem hình 1. 

 Đặt giá treo vào vị trí hình 1, rồi bắt vít vào ống nhựa để cố định giá treo. Xem hình 2.  

 Trượt thiết bị vào giá đỡ đã được cố định. Lắp máy khít vào giá đỡ.  

 Đặt thanh treo khăn B lên rãnh A, xem hình 3. Rồi bắt vít vào A để cố định thiết bị lên 

tường lần nữa. 

Lưu ý: Khi thanh treo khăn được gập lên (xem hình 3), nguồn nhiệt ra tự động giảm xuống 

1000W. 

  Bắt vít vào điểm C để cố định thanh treo khăn. 

Vận hành 

 

 Tháo cuộn dây nguồn ra rồi cắm vào ổ điện. 

 Để bật máy lên, vặn bộ điều nhiệt sang + ( theo chiều kim đồng hồ), rồi xoay núm sang 

phải, mức 1 là quạt (   ), lúc đó sẽ cảm thấy quạt thổi nhẹ, mức 2 là ấm (I ) 1000W, 

mức 3 là ấm nóng  ( II ) 2000W.  

 Đèn báo phía trước thiết bị sẽ sáng trong quá trình máy hoạt động. 

Hình 1 Hình 2 

  Hình 3 



Điều chỉnh nhiệt độ trong phòng 

Có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy ý bằng thiết bị điều chỉnh (B) 

Cài đặt: nhiệt độ tối đa = xoay sang phải (theo chiều kim đồng hồ) 

       nhiệt độ tối thiểu = xoay sang trái (ngược chiều kim đồng hồ) 

 Luôn vặn điều chỉnh nhiệt độ sang phải (theo chiều kim đồng hồ) 

 Khi nhiệt độ trong phòng đạt mức yêu cầu, vặn điều chỉnh nhiệt sang trái (ngược chiều 

kim đồng hồ), thiết bị sẽ ngắt nhiệt. 

 Khi nhiệt độ trong phòng giảm, máy sưởi sẽ tự động vặn ngược trở lại.. 

Cài đặt chống đóng băng 

Vặn điều chỉnh nhiệt độ (B) vào phần cài đặt chống đóng băng, như vậy nhiệt độ trong 

phòng sẽ không giảm xuống dưới +5 (chẳng hạn ra khỏi phòng một thời gian).Thiết bị sẽ 

tự động điều chỉnh ở mức khoảng.+5 , và tắt ở mức +7 , bằng cách đó tránh đóng băng. 

Ngắt nguồn khi quá nhiệt 

Thiết bị an toàn ngắt nguồn quá nhiệt sẽ ngắt nguồn thiết bị nếu có sự cố kỹ thuật hoặc được 

vận hành chưa chính xác. 

Nếu điều này xảy ra, vặn điều chỉnh nhiệt độ (B) sang trái.. Ngắt nguồn máy sưởi, khắc phục 

sự cố, đảm bảo thiết bị được vận hành chính xác. Sau khi để nguội một thời gian, thiết bị 

ngắt nguồn quá nhiệt sẽ hoạt động trở lại, máy sưởi cũng sẽ hoạt động trở lại. 

Lưu ý: không để bất kỳ vật gì cản trở luồng khí ra 

 

 

Sau khi sử dụng 

 Tắt nguồn thiết bị rồi rút phích khỏi ổ cắm. 

 Thiết bị không cần bảo dưỡng. Thỉnh thoảng lau chùi thiết bị bằng vải khô hoặc vải ẩm. 

 Định kỳ 1 năm /lần làm vệ sinh lưới lọc khí vào / ra. 

- Rút phích ra khỏi ổ cắm. 

- Tháo con ốc phía dưới ra, trượt thiết bị lên trên, rồi tháo máy khỏi tường 

- Hút bụi các khe, lỗ (lưới lọc khí ra, lưới lọc khí vào …) 

- Cố định lưng thiết bị vào tường (nhớ lắp lưới lọc vào lưng máy sưởi) 

Lưu ý an toàn và lắp đặt 

 Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng, vì Hướng dẫn này cung cấp các thông tin quan trọng về 

lắp đặt, bảo dưỡng, an toàn. Giữ lại Hướng dẫn sử dụng để sau dùng. 

   Sau khi lấy ra khỏi hộp và trước khi bắt đầu, đảm bảo các linh phụ kiện và thiết bị 

không bị hỏng. Nếu có nghi ngờ gì, thì không được sử dụng, phải báo nhân viên kỹ thuật. 

 Bao bì đóng gói (túi nylon, đinh …) phải để xa trẻ em, để tránh nguy hiểm. 

 Trước khi cắm phích điện, đảm bảo thông số nguồn điện trên nhãn công suất tương ứng 

với nguồn điện sử dụng. 

 Nếu ổ cắm tường không phù hợp với phích cắm, cần gọi thợ điện đến thay ổ cắm. Thợ 

điện sẽ đồng thời kiểm tra mạng điện có phù hợp với thiết bị không. Nói chung không nên 

dùng bộ ổn áp, ổ cắm kép, dây cáp kéo dài. Tuy nhiên, nếu cần thiết, thì chỉ dùng ổn áp đơn 

hoặc kép và dây cáp kéo dài đảm bảo an toàn và công suất điện tương ứng, không vượt quá 

công suất cho phép ghi trên ổn áp. 

 Chỉ sử dụng thiết bị theo đúng mục đích thiết kế là làm ấm ngôi nhà của bạn. Bất kỳ 

việc sử dụng nào khác đều là không đúng và có thể nguy hiểm. Nhà sản xuất không chịu 

trách nhiệm cho các sự cố hỏng hóc do sử dụng sai, không hợp lý.                              

Khi sử dụng thiết bị điện, cần lưu ý các điểm cơ bản sau:  

 Tay ẩm / ướt không sờ vào thiết bị. 

 Không kéo dây điện hoặc thiết bị để rút phích điện. 

 Không để thiết bị tiếp xúc với mưa, nắng … 

 Không để trẻ em, người tàn tật sử dụng thiết bị. 

 Ngắt nguồn điện trước khi làm vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị. 

 Nếu thiết bị trục trặc, thì dừng sử dụng ngay. Chỉ sử dụng linh phụ kiện của trung tâm 

bảo hành được ủy quyền và chỉ thợ bảo hành được sửa chữa thiết bị, để đảm bảo an toàn cho 

thiết bị. 

   Nếu không sử dụng thiết bị nữa, thì phải ngắt nguồn toàn bộ, rút phích khỏi ổ cắm, để 

đảm bảo an toàn xung quanh, nhất là trẻ em. 

   Để tránh quá nhiệt nguy hiểm, nên tháo dỡ toàn bộ dây nguồn và sử dụng thiết bị theo 

đúng hướng dẫn đã ghi. 

   Bất kỳ lúc nào không dùng đến thì phải rút phích điện, ngắt nguồn. 

 Không để các khe, lỗ thoát khí, tản nhiệt bị cản trở bởi bất kỳ vật gì. 

 Nếu dây nguồn thiết bị bị hỏng, chỉ trung tâm bảo hành được ủy quyền được sửa chữa. 

 Bố trí chỗ để dây nguồn để tránh bị dẫm lên, nguy hiểm. Chỉ sử dụng dây cáp kéo dài 

đạt chuẩn phù hợp với thiết bị có dấu E.G. 

 Không để dây nguồn tiếp xúc với các phần thiết bị tỏa nhiệt. 

 Không kéo rút dây nguồn, không di chuyển thiết bị bằng cách kéo dây nguồn, không 

dùng dây nguồn để kéo.  



 Không quấn dây cáp nguồn quanh thiết bị. Không sử dụng thiết bị có dây cáp nguồn 

quấn quanh. 

 Không giẫm lên dây cáp, không kéo dây qua bề mặt sắc cạnh, không đặt dây cạnh các 

vật tỏa nhiệt hoặc nguồn nhiệt. 

CẢNH BÁO 

 Không để trẻ em, người tàn tật tự ý sử dụng thiết bị.  

MÔI TRƯỜNG  

Ý nghĩa của thùng rác di động đánh dấu gạch chéo X: 

Không thải các thiết bị điện như các loại rác thải không phân loại. Cần được thu gom có hệ 

thống.  

Nếu các thiết bị điện được thải trực tiếp ra môi trường, các chất độc hại 

sẽ ngấm vào đất, có hại cho cây trồng, ảnh hưởng sức khỏe con người. 

Khi thay thế các thiết bị cũ với thiết bị mới, nhà cung cấp bắt buộc phải 

mang thiết bị cũ đi ít nhất là miễn phí. 

 

 

Model Trọng lượng 

sản phẩm 

(kg) 

Trọng lượng 

cả bì 

(kg) 

Kích thước  

sản phẩm 

(mm) 

BCH-200 2.78 3.1 313*112.5*429 

 

 

MÁY SƯỞI BCH-200 

 

 


