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Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này 
cũng như để người dùng khác có thể đọc và làm theo hướng dẫn. 

Kính gửi quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên 
cung cấp các phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức 
khỏe và nângcao chất lượng cuộc sống ở các lĩnh vực: nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, 
nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa và không khí.

Trân trọng,
Đội ngũ Beurer.
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Lưu ý quan trọng

• Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, các biến đổi nhiệt độ lớn,
ánh sáng trực tiếp từ mặt trời, cát bụi và các nguồn nhiệt như lò nướng, máy sưởi.

• Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với lửa (ví dụ như nến).

• Thiết bị không phải đồ chơi. Để xa tầm tay trẻ nhỏ.

• Vệ sinh thiết bị bằng vải ẩm. Không sử dụng các chất làm sạch gây mòn và nhúng thiết
bị vào trong nước

• Không đặt bất cứ vật gì lên mặt thiết bị.

• Không sử dụng khi thiết bị bị phủ bởi chăn hay gối.
• Thiết bị chỉ được sử dụng trong nhà. Không sử dụng ngoài trời.

• Khi môi trường thay đổi, thiết bị cần 15 phút để có thể tính toán được các kết quả đúng.
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Lưu ý khi xử lý pin

• Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước và 
sau đó, tới các trung tâm y tế để tiếp tục xử lý.

• Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo găng tay bảo vệ và vệ sinh khoang pin bằng vải khô.

• Nguy cơ nghẹt thở! Trẻ nhỏ có thể sẽ nuốt pin và nghẹt thở. Cất giữ pin xa tầm tay
trẻ nhỏ.

• Lắp đúng đầu cực dương (+) và âm (−) của pin.

• Bảo vệ để pin không bị nóng lên.

• Nguy cơ cháy nổ! Không ném pin vào lửa.

• Không sạc hay làm đoản mạch pin.
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• Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian tương đối dài, hãy tháo pin ra
khỏi khoang pin.

• Sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương.

• Thay cả bộ pin cùng một lúc.

• Không sử dụng pin sạc.

• Không tháo rời, mở hoặc nghiền pin.

1. Trọn bộ sản phẩm

1x nhiệt ẩm kế HM 55 
2x pin AAA 
Hướng dẫn sử dụng

2. Giới thiệu thiết bị

Khi sử dụng nhiệt ẩm kế HM 55, bạn có thể đo nhiệt độ phòng hiện tại, độ ẩm tương đương 
và đọc các chỉ số này trên màn hình hiển thị. 
Cùng với ứng dụng miễn phí “beurer FreshRoom” (Android và iOS), bạn cũng có thể 
truyền các chỉ số đã được đo đến điện thoại thông minh một cách tiện lợi và theo dõi trong 
một khoảng thời gian dài bằng cách sử dụng đường truyền Bluetooth®. 

Ngay khi thiết bị được ghép nối trên ứng dụng, thời gian hiện tại sẽ hiển thị trên màn hình. 
Sau đó, thời gian, nhiệt độ và độ ẩm tương đương sẽ lần lượt hiển thị. 
Trong ứng dụng, bạn có thể cài đặt nhiệt độ và độ ẩm không khí tối đa và tối thiểu. Đèn LED 
chỉ báo trên thiết bị sẽ sáng màu xanh khi nhiệt độ/độ ẩm không khí nằm trong vùng cài đặt 
và đèn LED sáng màu đỏ nếu các chỉ số này nằm ngoài vùng cài đặt. Bởi thiết kế nhỏ, dễ 
cầm,  bạn có thể đặt thiết bị ở hầu hết mọi nơi. Ở đằng sau thiết bị có kẹp giúp bạn có thể 
treo thiết bị lên tường (ví dụ kẹp vào đinh trên tường).
Bạn có thể cùng một lúc kết nối 5 thiết bị này với ứng dụng beurer "FreshRoom" và đặt tên 
cho mỗi thiết bị (ví dụ "nhà bếp" hoặc "phòng khách").

3. Mô tả thiết bị

1  màn hình LCD   
2  nút PAIR (GHÉP NỐI)
3  nối RESET (CÀI ĐẶT LẠI) 
4  khoang pin và nắp
5  Kẹp
6  Đèn LED chỉ báo

1
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4

Mặt trên

Mặt dưới
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4. Hướng dẫn sử dụng lần đầu

1. Đẩy và mở nắp khoang pin ở mặt dưới theo hướng mũi tên.

2. Lắp hai pin AAA. Khi lắp pin, chú ý lắp đúng đầu cực (+/−) như hình
khoang pin bên cạnh.

3. Đóng khoang pin bằng cách ấn và đẩy nắp theo hướng ngược với mũi tên trên nắp. Sau
khi pin đã được lắp vào, thiết bị sẽ hiển thị “____” nhanh, sau đó sẽ hiển thị nhiệt độ
phòng và độ ẩm tương đương. 

4. Đặt thiết bị ở giữa phòng (phòng không thông gió).
5. Tải ứng dụn miễn phí “beurer FreshRoom” trên App Store (iOS) hoặc trên Google Play

(Android).

Yêu cầu hệ thống:
- Bluetooth® 4.0,
- iOS từ bản 8.0,
- Android™ từ bản 4.4 
Để xem danh sách các thiết bị hỗ trợ khác, hãy quét mã QR b°n: 

6. Mở úng dụng “beurer FreshRoom” và làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.
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7. Ngay khi kết nối thiết bị với ứng dụng “beurer FreshRoom”, thời gian sẽ hiển thị trên màn
hình của thiết bị.

8. Hãy chú ý khi thay đổi môi trường, thiết bị cần 15 phút để có thể hiển thị các chỉ số đo
mới.

Cài đặt lại thiết bị về cài đặt mặc định. 

Để cài đặt lại thiết bị về cài đặt mặc định, ấn và giữ nút RESET  ở mặt dưới của thiết bị 
trong 5 giây. Các cài đặt và các dữ liệu đã được lưu trên thiết bị cho tới thời điểm này sẽ 
được xóa. Thiết bị sẽ trở về cài đặt mặc định. Tuy nhiên, dữ liệu đã được chuyển đến ứng 
dụng vẫn được lưu. 

5. Xử lý sự cố

Sự cố Giải pháp

Biểu tượng pin trên màn hình nháy Pin đã hết. hãy thay pin 
mới.

Độ ẩm không khí hiển thị “____”. Nhiệt độ dưới 0°C. Đặt thiết bị trong 
môi trường có nhiệt độ > 0°C.

6. Thải bỏ

Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị 
không còn sử dụng được nữa. Đưa thiết bị tới địa điểm thu rác phù hợp hoặc các 
điểm tái chế. Xử lýt hải bỏ thiết bị sao cho phù hợp với chỉ thị EC – WEEE 
(Chất thải điện và thiết bị điện tử). Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ 
chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải. Phải thải bỏ 
pin đã hết hoàn toàn tại các hộp thu rác chuyên dụng, các điểm tái chế hoặc 
mang tới các đại lý bán lẻ đồ điện. Bạn thải thực hiện thải bỏ theo
quy định của pháp luật.

Pin chứa các chất độc hại được đánh dấu bằng các mã sau: 
Pb = Pin chứa chì
Cd = Pin chứa cát mi
Hg = Pin chứa thủy ngân

7. Thông số kỹ thuật

• Khoảng đo nhiệt độ: −10°C to +70°C (14°F to +158°F)

• Khoảng đo độ ẩm: ≤80%

• 2 x pin 1.5 V AAA
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Mặt sau Mặt trước
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