HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ
BEURER FT65

1. Giới thiệu thiết bị
1.1 Trọn bộ sản phẩm:
• Nhiệt kế điện tử FT 65
• 2 pin LR03 AAA 1.5V
• Hướng dẫn sử dụng
1.2 Mô tả thiết bị
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Đo trán/nắp bảo vệ
Nút chế độ đo trán
Chế độ đo tai/nút Nguồn
Đèn LED đỏ (báo nhiệt độ cao)
Đèn LED xanh (bình thường)
Màn hình LCD
Đầu cảm biến với tấm kính (có nắp bảo vệ)
Nút bộ nhớ
Nút cài đặt
Nắp khoang pin
Ngày tháng
Giờ phút
Chế độ đo (Tai, trán, vật thể)
Biểu tượng chỉ báo pin

15. Kết quả đo
16. Biểu tượng bộ nhớ và số bộ nhớ còn trống
17. Biểu tượng “Đang đo”
18. Đơn vị đo ( 0C hoặc 0F)
2. Lưu ý an toàn
• Không sử dụng một thiết bị trên nhiều người để tránh
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
• Kiểm tra để đảm bảo mặt kính của thiết bị còn nguyên
vẹn trước mỗi lần sử dụng.
Nhiệt kế KHÔNG chống nước. Do đó, tránh để thiết bị
• tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc các chất lỏng khác. 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.
• Để thu được kết quả chính xác nhất, sau khi thiết bị phát
ra tiếng bíp báo hiệu đo thành công, giữ thiết bị tại vị trí
đo thêm 1 lúc nữa.
3. Sử dụng thiết bị
Pin đã được lắp sẵn vào trong thiết bị. Trước khi sử dụng
lần đầu, hãy tháo dải cách pin ra khỏi khoang pin. Thiết bị
sẽ tự động bật.
Cài đặt đơn vị nhiệt độ, ngày và thời gian.
Ấn nút Nguồn trong 1 giây để bật thiết bị. Thiết bị bắt đầu
tự kiểm tra nhanh và các chỉ số trên màn hình sẽ sáng
nhanh trong 1 giây. Sau đó, 2 tiếng bíp sẽ phát ra. Trong
chế độ Chờ, màn hình sẽ hiển thị ngày giờ và "
"
Khi sử dụng thiết bị lần đầu và sau mỗi lần thay pin, ngày
và giờ sẽ hiển thị (sau khi tự kiểm tra) trong cài đặt cơ bản
dưới dạng
. Bây giờ, hãy thiết lập đơn vị nhiệt độ,
ngày và thời gian. Thiết lập theo thứ tự: Đơn vị - năm tháng - ngày - giờ - phút.
• Ấn nút S trong khoảng 3 giây để vào chế độ cài đặt
• Ấn nút M để lưu cài đặt hoặc nút S để thay đổi cài đặt
Sau khi cài đặt xong, thiết bị sẽ hiển thị "OFF" và sau đó tự
động tắt
3.1 Đo nhiệt độ tai
• Ấn nút Nguồn trong 1 giây để
bật thiết bị. Thiết bị bắt đầu tự
kiểm tra nhanh và sau đó, 2
tiếng bíp sẽ phát ra.
• Tháo nắp bảo vệ của thiết bị
bằng cách đẩy nhẹ lên và kéo
về phía trước
• Cẩn thận đưa đầu cảm biến vào
trong tai và nhấn nút Nguồn
• Thiết bị sẽ phát ra 1 tiếng bíp
và kết quả hiển thị trên màn
hình
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Đèn xanh sẽ hiển thị nếu nhiệt độ bình thường (dưới 38°
C/100.4°F) nhiệt độ cao hơn bình thường (38°C/100.4°
F) đèn sẽ báo đỏ.
3.2 Đo nhiệt độ trán
• Ấn nút Nguồn trong 1 giây để bật thiết
bị. Thiết bị bắt đầu tự kiểm tra nhanh
và sau đó, 2 tiếng bíp sẽ phát ra.
• Đặt đầu đo của nhiệt kế lên thái dương,
bấm và giữ nút đo trán và di chuyển từ
thái dương bên này sang thái dương
bên kia
• Thiết bị phát ra một tiếng bíp báo hiệu quá trình đo kết
thúc. Kết quả hiển thị trên màn hình
Đèn xanh sẽ hiển thị nếu nhiệt độ bình thường (dưới 38°
C/100.4°F) nhiệt độ cao hơn bình thường (38°C/100.4°F)
đèn sẽ báo đỏ.
3.3 Đo nhiệt độ bề mặt
• Ấn nút Nguồn trong 1 giây để bật thiết bị. Thiết bị bắt
đầu tự kiểm tra nhanh và sau đó, 2 tiếng bíp sẽ phát ra.
• Ấn và giữ đồng thời nút M và nút Nguồn trong 3 giây
để chuyển sang chế độ đo đồ vật. Biểu tượng
hiển
thị trên màn hình
• Ấn và giữ nút đo trán và đặt đầu cảm biến cách bề mặt
cần đo 3 cm (không nhúng vào nước)
• Thiết bị phát ra một tiếng bip báo hiệu quá trình đo kết
thúc. Kết quả hiển thị trên màn hình
Để chuyển về chế độ đo nhiệt độ Tai/Trán, nhấn nút M và
nút Nguồn đồng thời trong 3 giây cho đến khi biểu tượng
biến mất và có tiếng bíp ngắn phát ra.
Nhiệt độ đo gần nhất sẽ được tự động lưu ngay khi thiết bị
tự tắt hoặc được tắt. Thiết bị có thể lưu 10 kết quả đo gần
nhất.
Thiết bị sẽ tự động tắt sau khoảng một phút nếu bạn
không ấn bất kỳ nút nào
Để xem lại các kết quả đã lưu, bật thiết bị và nhấn nút M.
Thiết bị sẽ lần lượt hiển thị ngày, thời gian, số thứ tự bộ
nhớ, biểu tượng chế độ đo và nhiệt độ. Ấn nút M để
chuyển giữa các hiển thị
Thay pin
Khi biểu tượng
hiển thị trên màn hình, bạn phải
thay pin. Sử dụng pin yếu sẽ làm giảm độ chính xác khi đo
• Mở ốc vít tháo nắp
khoang chứa pin
• Thay thế 2 pin AAA
1.5V
• Đậy nắp pin và vặn lại
ốc vít

4. Vệ sinh và bảo quản :
• Sau mỗi lần đo, nên lau đầu cảm biến bằng vải hoặc
bông cotton có tẩm dung dịch khử trùng, cồn hoặc nước
ấm
• Lau toàn bộ nhiệt kế bằng vải mềm với một ít dịch xà
phòng nhẹ.
• Tránh để nhiệt kế dưới ánh nắng trực tiếp mặt trời, tại
môi trường có nhiệt độ và độ ẩm quá cao hoặc quá thấp,
bảo quản nhiệt kế trong hộp, ngoài tầm với của trẻ em.
5. Thông số kỹ thuật
Mã thiết bị FT 65
Khoảng đo Đo tai/trán: 93.2 °F – 109.4 °F (34°C – 43°C)
Đo đồ vật: 32 °F – 212 °F (0°C – 100°C)
Đo tai: Trẻ em (1-5 tuổi): ±0.08 °C
Sai số
Người lớn: ±0.07 °C)
Đo trán: Trẻ em (1-5 tuổi): ±0.07 °C)
Người lớn: ±0.08 °C
Đo đồ vật: ±1.5°C tại 30°C; ±5% khi ≥ 30 °C
Điều kiện 15°C - 35°C) với độ ẩm tương đối 85%
(không ngưng tụ)
vận hành
Điều kiện -25°C – 55°C với độ ẩm tương đối 85%
(không ngưng tụ)
bảo quản
Kích thước 38.2 x 138 x 46.5 mm
90 g tính cả pin
Trọng
lượng
6.Các sự cố thường gặp
Cảnh báo
Nguyên nhân
Nhiệt độ cao quá 43oC đối với đo tai
hoặc trán, quá 1000C đối với đồ vật.
Nhiệt độ đo thấp hơn 340C đối với với đo
tai hoặc trán, thấp hơn 00C đối với bề mặt
Điều kiện môi trường không nằm trong
khoảng cho phép ( 150C đến 350C )
7. Bảo hành
• Thời hạn bảo hành: 24 tháng theo chính sách bảo hành
đăng tải tại website: http://thietbiyte-eu.vn/
• Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích
hoạt bảo hành điện tử như sau:
Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận
mã số xác thực
Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH _ [Mã
số xác thực] gửi 8055 ( phí 1000đ / 1SMS )
VD : KBH BEU717905224554 gửi 8055
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