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Trọn bộ sản phẩm:
Nhiệt kế điện tử FT 09
1 pin LR41 1.5V
Hướng dẫn sử dụng

2. Lưu ý an toàn
•

•

•

•

•

•

•

•

Không sử dụng một thiết bị trên nhiều người để tránh 
một số bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan do vi trùng 
kể cả khi đã làm sạch và khử trùng.
Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy 
rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước và tới trung tâm 
y tế để tiếp tục xử lý. Đeo gang tay và vệ sinh khoang 
pin bằng vải khô
Thiết bị chỉ được thiết kế để đo nhiệt độ trên các bộ 
phận cơ thể con người được ghi rõ trong hướng dẫn sử 
dụng
Phải thải bỏ pin đã hết và thiết bị khi bị hỏng tại các 
hộp thu rác chuyên dụng, các điểm tái chế hoặc mang 
tới đại lý bán lẻ đồ điện tử.
Việc sử dụng thiết bị có thể bị hạn chế khi có nhiễu 
điện từ. Lúc này, thông báo lỗi có thể sẽ hiển thị trên 
màn hình thiết bị.
Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra thiết bị xem có dấu 
hiệu hư hỏng không. Nếu có, không nên sử dụng thiết 
bị.
Khi đo, sau khi thiết bị đã phát ra tín hiệu âm thanh báo 
hiệu đo thành công, bạn vẫn nên giữ thiết bị tại vị trí đo 
thêm 1 lúc nữa để thu được kết quả đúng nhất.
Không để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cao hay ánh 
sáng trực tiếp từ mặt trời

Đo nhiệt độ ở hậu môn 
Phương pháp đo này mang lại kết quả đáng tin cậy và chính 
xác nhất. Cẩn thận đẩy đầu thiết bị 2 đến 3 cm vào hậu 
môn và đợi khoảng 10 giây. Sau đó, thiết bị sẽ phát ra một 
tín hiệu âm thanh báo hiệu quá trình đo hoàn tất.
Đo nhiệt độ trong khoang miệng
Cẩn thận đặt đầu nhiệt kế vào bên trái hoặc bên phải của 
cuống lưỡi ở phía dưới.
Đo nhiệt độ ở nách
Kết quả với phương pháp đo này không tuyệt đối chính 
xác. Do đó, theo quan điểm y tế, bạn không nên đo bằng 
phương pháp này.
Tiến hành đo
Trước tiên, hãy tháo tấm bảo vệ trên màn hình. Nhấn công 
tắc Nguồn để bật thiết bị. Một tín hiệu âm thanh ngắn sẽ 
phát ra. Thiết bị sẽ thực hiện tự kiểm tra trong khoảng 2 
giây. Trong quá trình tự kiểm tra, tất cả các chỉ số trên màn 
hình sẽ hiển thị. Sau đó, giá trị chuẩn 37°C sẽ hiển thị. Tiếp 
đến, biểu tượng “°C”  nhấp nháy xuất hiện và biểu tượng 
“Lo” hiển thị trên màn hình. Thiết bị đã sẵn sàng để sử 
dụng. Trong quá trình đo, nhiệt độ hiện tại sẽ hiển thị liên 
tục và biểu tượng “°C” sẽ nhấp nháy. Quá trình đo được 
hoàn thành khi nhiệt độ hiển thị ổn định trên màn hình. Tín 
hiệu âm thanh sẽ phát ra, biểu tượng “°C” dừng nhấp nháy 
và kết quả đo được hiển thị. Nếu kết quả đo dưới 32°C, “Lo 
°C hiển thị trên màn hình. Nếu nhiệt độ đo được trên 37,8°
C, chuông báo sốt (tiếng bíp ngắn trong 10 giây) sẽ phát ra. 
Nếu nhiệt độ đo được trên 42,9°C, biểu tượng “Hi °C” sẽ 
xuất hiện. 
Để kéo dài tuổi thọ của pin, vui lòng tắt thiết bị bằng cách 
bấm nhanh phím Nguồn sau khi đo. Nếu không, thiết bị sẽ 
tự động tắt sau 10 phút.
Bộ nhớ
Kết quả đo gần nhất sẽ được lưu tự động. Để xem lại kết 
quả này, hãy nhấn nút Nguồn. Thiết bị sẽ tự kiểm tra trong 
2 giây và sau đó, kết quả đo gần nhất sẽ hiển thị trong 
khoảng 2 giây. Khi thực hiện lần đo mới, kết quả này sẽ 
được xóa và thiết bị lưu kết quả mới.
Thay pin
Thiết bị đã được lắp sẵn pin kiềm-mangan (LR 41, 1,5 V) 
có thể dùng trong khoảng 2 năm. Bạn phải thay pin mới khi 
các hiển thị số trên màn hình nháy. Tháo nắp khoang pin và 
lấy pin cũ ra. Dấu + của pin sẽ ở mặt trên. Sau đó, lắp lại 
nắp pin.
4. Vệ sinh/khử trùng
Thiết bị phải được làm sạch và khử trùng trước và sau mỗi 
lần sử dụng. Thiết bị chống nước 100%. Để vệ sinh hoặc 
khử trùng, bạn có thể nhúng thiết bị vào nước. Tuy nhiên, 
không đun sôi để khử trùng. Sử dụng chất khử trùng theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất (Cồn Isopropanol 70%; 
Gigasept FF; Lysoformin; Aseptisol). Các chất hoặc 
phương pháp vệ sinh khác có thể làm suy giảm chức năng 
hoặc làm hỏng thiết bị.

3. Sử dụng thiết bị
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-10°C – 60°C với độ ẩm tương đối 25 - 90% Điều kiện 
bảo quản

5. Thông số kỹ thuật
Mã thiết bị FT 15
Khoảng đo 32 °C tới 42.9 °C 

10°C - 40°C) với độ ẩm tương đối từ 30-85%Điều kiện 
vận hành
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