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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

NHIỆT KẾ NÚM TI NGẬM BY20

Quý khách thân mến!

Cám ơn quý khách đã lựa chọn một trong những sản phẩm của công ty chúng tôi. Xin vui lòng 
đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, hãy chắc chắn nắm vững kiến thức trước khi sử dụng sản 
phẩm.

I. Những lưu ý quan trọng.
- Nhiệt kế được thiết kế để đo nhiệt độ cơ thể người, tuyệt đối không nên sử dụng vào mục 

đích khác.
- Không để trẻ em tự ý sử dụng sản phẩm nếu không có sự giám sát của người lớn.
- Nhiệt kế chỉ dành đo lường nhiệt độ cơ thể của trẻ dưới 5 tuổi. Nó không sử dụng như 

núm ti ngậm liên tục (chỉ ngậm khi muốn đo nhiệt độ).
- Trước mỗi lần sử dụng kiểm tra xem nhiệt kế có dấu hiệu của sự hư hỏng, hao mòn đặc 

biệt là phần núm ti (rách, có dị vật… ). Nếu phát hiện lỗi tuyệt đối không nên sử dụng, 
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gọi ngay cho nhân viên tư vấn để có hướng giải quyết. Gặp ngay bác sĩ khi nuốt phải sản 
phẩm (hoặc bộ phận sản phẩm).

- Luôn chờ đợi tín hiệu âm thanh của thiết bị, thiết bị cần một khoảng thời gian nhất định 
để hiển thị chính xác nhiệt độ.

- Trong điều kiện cụ thể, nhiệt độ hiện thị khác với nhiệt độ thực tế của cơ thể ( ± 5ºC). Vì 
vậy hãy đảm bảo rằng đứa trẻ không ăn, uống bất cứ thứ gì trước khi đo. Và đứa trẻ
không phải đang khóc hoặc thở bằng miệng khi đang tiến hành đo.

- Nhiệt kế chứa các bộ phận điện tử nhậy cảm. Vì vậy cần bảo vệ nhiệt kế tránh những va 
chạm mạnh, uốn, nhiệt độ cao, và ánh sáng trực tiếp từ mặt trời.

- Vệ sinh thiết bị với một miếng vải mềm, và nước (chỉ vệ sinh với nước phần núm ti 
silicon). Không sử dụng bất kỳ chất làm sạch nào có khả năng ăn mòn, không ngâm thiết 
bị trong nước.

- Sử dụng thiết bị không đúng cách hoặc tự ý tháo lắp thiết bị sẽ mất hiệu lực bảo hành.

II. Hướng dẫn sử dụng đo.
- Núm ti được sản xuất với một kích thước tiêu chuẩn, trước khi sử dụng lần đầu tiên, kiểm 

tra xem núm ti có phù hợp với con bạn hay không (Nếu núm ti là quá lớn, có thể gây hiện 
tượng nghẹt thở)

- Bấm công tắc ON để khởi động thiết bị, một tín hiệu âm thanh ngắn vang lên thông báo 
rằng thiết bị đã được bật. Thiết bị sẽ tự động kiểm tra các thông số kỹ thuật khởi động, 
sau đó màn hình sẽ hiện thì “LO º C” hoặc giá trị của phép đo cuối cùng.

- Đảm bảo trong quá trình đo thiết bị được giữ trong khoảng miệng của em bé và hơi thở
bình tĩnh qua mũi. Nhiệt độ hiện tại được hiển thị liên tục qua màn hình LCD, thiết bị cần 
khoảng thời gian 5 phút để cho kết quả chính xác nhất.

- Kết thúc quá trình đo một tiếng “bíp” dài được vang lên. Nếu nhiệt độ cao hơn 42,9 ºC 
màn hình sẽ hiện thị “HI”. Đưa bé ngay tới gặp bác sĩ.

- Để tăng tuổi thọ của pin, hãy tắt máy khi không còn sử dụng.




