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NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ BEURER FT15/1

Kính gửi quý khách hàng ! Cám ơn quý
khách đã lựa chọn và sử dụng sản
phẩm của chúng tôi.
Với nhiệt kế điện tử Beurer FT15/1
(CHLB Đức), bạn có thể đo được nhiệt
độ cơ thể nhanh và chính xác trong vài
giây.
Công nghệ đo mới nhất có sử dụng
cảm ứng tia hồng ngoại đã đem lại độ
bền lâu dài của nhiệt kế.
Nhiệt kế bạn có trong tay thỏa mãn tất
cả các yêu cầu của hưỡng dẫn Châu Âu
cho sản phẩm Y tế 93/42/EEC, và các
tiêu chuẩn về chế tạo và lắp ráp.

1. Hướng dẫn sử dụng an toàn.
• Nhiệt kế được thiết kế để đo 

nhiệt độ của cơ thể con người.
• Nhiệt kế FT15/1 chỉ được thiết

kế cho việc đo nhiệt độ một số
khu vực nhất định trên cơ thể
con người ghi trong hướng dẫn
sử dụng.

• Trẻ em không nên sử dụng nhiệt
kế mà không có sự giám sát của
người lớn.

• Trước mỗi lần sử dụng, cần
kiểm tra nhiệt kế xem có các 
dấu hiệu hư hỏng, hao mòn hay 
không. Không nên sử dụng nhiệt
kế bị hư, hỏng.

• Luôn luôn chờ cho tín hiệu âm 
thanh cho biết thời gian tối thiểu
cần thiết để đo lường. Thảo luận
về nhiệt độ cơ thể đo được với

bác sĩ gia đình của bạn để có các 
biện pháp chữa trị phù hợp.

• Nhiệt kế chứa các bộ phận điện
tử nhạy cảm. Vì vậy, thiết bị cần
được bảo vệ khỏi những tác 
động mạnh từ bên ngoài, nhiệt
độ cao hoặc sự tiếp xúc trực tiếp
với ánh sáng mặt trời.

• Nhiệt kế này có đầu đo linh hoạt
cung cấp sự thoải mái và an toàn 
hơn cho người sử dụng trong 
quá trình đo, đặc biệt là ở trẻ sơ 
sinh và những người đang ngủ
hoặc có đang ở trong trạng thái 
suy giảm về ý thức. Lưu ý: đầu
đo lường của nhiệt kế phải
không được uốn cong quá 90 °.

• Sử dụng nhiệt kế trong các khu 
vực điện từ mạnh như bên cạnh 
một chiếc điện thoại di động, có 
thể gây hư hỏng thiết bị.

• Mỗi khi nhiệt kế được bật lên, 
nó thực hiện một bài tự kiểm
tra. Do đó, độ chính xác của
phép đo không cần thiết phải
được kiểm tra đều đặn.

• Nếu nhiệt độ đo được có dấu
hiệu bất thường, cần kịp thời
lòng liên hệ với bác sĩ gia đình 
của bạn.

2. Các phương pháp đo lường.

 Đo nhiệt độ ở hậu môn 
(trực tràng).

Phương pháp này được cho là đáng 
tin cậy và chính xác nhất. 
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• Hướng mũi nhiệt kế một cách 
cẩn thận và nhẹ nhàng đẩy nó 
vào trong hậu môn khoảng 2-3
cm. 

• Phương pháp đo nhiệt độ cơ thể
tại vị trí này chỉ mất khoảng 10 
giây. 

• Phép đo sẽ kết thúc khi thiết bi 
phát ra 1 tín hiệu âm thanh 
ngắn.

 Đo lường trong khoang 
miệng.

• Ở phương pháp này, hướng mũi 
nhiệt kế một cách cẩn thận vào 
một trong những túi nhiệt dưới
lưỡi, bên trái hoặc bên phải
phần gốc của lưỡi.

 Đo nhiệt độ ở nách.
• Phương pháp này có độ chính 

xác thấp. Vì vậy, nó không  
được khuyến nghị như 1 phương 
pháp chính thống từ góc độ y
học.

3. Hướng dẫn sử dụng.
• Nhấn nút ON/OFF, 1 tiếng bíp 

phát ra, nhiệt kế sẽ bắt đầu quá 
trình tự kiểm tra trong khoảng 2 
giây. Lúc này, tất cả các kí hiệu
trên màn hình đều được hiển thị.

• Kí hiệu "Lo ° C (Lo ° F)" hay 
giá trị của phép đo cuối cùng sẽ
xuất hiện trong màn hình.

• Sau đó, các giá trị tham khảo
của 37 ° C (98.6 ° F), biểu
tượng nhấp nháy ° C và Lo sẽ

lần lượt xuất hiện trên màn hình. 
Lúc này, nhiệt kế đã sẵn sàng để
sử dụng.

• Trong khi đo, nhiệt độ hiện tại
sẽ được hiển thị, và biểu tượng 
"° C" ("° F") sẽ nhấp nháy liên 
tục.

• Các phép đo được hoàn tất khi 
thiết bị đo được một nhiệt độ ổn
định.

• Một tín hiệu âm thanh (10 tiếng 
bíp dài), các biểu tượng "° C" 
("° F") sẽ ngừng nhấp nháy và 
nhiệt độ đo cuối cùng sẽ được
hiển thị.

• Nếu nhiệt độ đo được thấp hơn 
32 ° C (89,6 ° F), các biểu tượng 
"° C" ("° F") sẽ vẫn tiếp tục
nhấp nháy và biểu tượng "Lo ° 
C (Lo ° F)" sẽ được hiển thị trên 
màn hình.

• Giá trị cao hơn sẽ được hiển thị
trực tiếp, ví dụ 32,1 ° C (89,9 ° 
F). 

• Nếu nhiệt độ trên 37,8 ° C (100 
° F) được đo, sẽ có một âm 
thanh cảnh báo sốt (30 tiếng bíp 
ngắn trong 10 giây). Nếu nhiệt
độ đo được trên 43,0 ° C (109,4 
° F), biểu tượng "Hi ° C (Hi ° 
F)" sẽ xuất hiện.

• Thời gian đo lường của nhiệt kế
FT15/1 rất nhanh so với nhiệt kế
thông thường và chỉ mất 10 giây 
để đo nhiệt độ cơ thể bằng 
phương pháp đo trực tràng.  Để
phép đo chính xác hơn, bạn có 
thể kéo dài thời gian đo.
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• Đối với phép đo ở nách, thời
gian đo nên được duy trì lâu hơn 
thông thường (bất chấp những 
tín hiệu âm thanh). 

• Để kéo dài tuổi thọ của pin, hãy 
tắt nhiệt kế bằng cách nhấn
nhanh nút ON/OFF sau khi đo. 
Nhiệt kế cũng có chế độ tự động 
tắt sau 10 phút.

Chuyển đổi đơn vị nhiệt độ (°C 
°F)

• Nhấn nút ON/OFF khoảng 2 
giây để chuyển đổi từ ° C sang 
°F.

• Lặp lại các bướ
.

Bộ nhớ
• Các giá trị đo cuối cùng sẽ được

lưu tự động. Giá trị này được
hiển thị khi nhấn nút On / Off. 
Biểu tượng bộ nhớ cũng được
hiển thị bên cạnh các giá trị đo 
được, ví dụ như 37,5 ° CM (99,5 
° FM).

Thay pin
• Sử dụng 1 pin LR 41, 1,55 V
• Tuổi thọ pin tối đa khoảng 2 

năm. 
• Pin có thể thay thế khi biểu

tượng "T" xuất hiện ở góc dưới
bên phải của màn hình. 

• Nhấn vào nắp pin ở cuối của
thiết bị để tháo pin cũ và thay 
thế bằng pin cùng loại.

4. Làm sạch / khử trùng
• Phần đầu linh hoạt của nhiệt kế

cũng như màn hình hiển thị
không thấm nước. Phần này của
nhiệt kế có thể dễ dàng nhúng 
trong nước hoặc dung dịch khử
trùng để làm sạch thiết bị.

• Trong mọi trường hợp, không 
được luộc nhiệt kế để khử trùng! 
Sử dụng một trong các dung dịch 
khử trùng theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất. Các chất tẩy rửa 
khác hoặc các phương pháp khử 
trùng khác có thể làm giảm chức 
năng của nhiệt kế hoặc làm hỏng 
nó.
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