
Mô tả thiết bị 

Nhiệt kế theo dõi chu kỳ rụng trứng OT 20

1. Giới thiệu thiết bị
Nhiệt kế theo dõi chu kỳ rụng trứng là nhiệt kế kỹ thuật số đặc 
biệt được thiết kế để đo nhiệt độ cơ thể phụ nữ trong độ tuổi sinh 
đẻ. Người dùng có thể nhập các chỉ số đo được vào trong ứng 
dụng Ovy để dự đoán ngày rụng trứng và ngày an toàn trong chu 
kỳ cũng như trong giai đoạn kinh nguyệt.
Trọn bộ sản phẩm

1 x nhiệt kế theo dõi chu kỳ rụng trứng 
1 x nắp bảo vệ
1 x pin LR 41 1.5 V 
1 x hướng dẫn sử dụng

2. Lưu ý và cảnh báo
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Chỉ sử dụng thiết bị để đo nhiệt độ cơ thể con người và trên các 
bộ phận cơ thể được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng
Không sử dụng thiết bị với mục đích tránh thai
Kiểm tra thiết bị xem có dấu hiệu hư hỏng hay mài mòn trước 
khi sử dụng. Nếu có, không được sử dụng thiết bị nữa.
Luôn thực hiện đo và đợi đủ thời gian như yêu cầu trong hướng 
dẫn cho đến khi tín hiệu âm thanh phát ra. Tham khảo tư vấn 
của bác sĩ về chỉ số đo được.
Thiết bị chứa các linh kiện điện tử có độ chính xác. Do đó, bạn 
cần bảo vệ thiết bị khỏi tác động mạnh, không bẻ cong, tránh 
để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cao và ánh sáng trực tiếp từ 
mặt trời.
Thiết bị có đầu đo linh hoạt và do đó mang lại cho người sử 
dụng sự thoải mái và an toàn hơn khi đo. Không uốn cong đầu 
đo quá 90°
Sử dụng thiết bị gần các thiết bị có trường điện từ mạnh (ví dụ 
bên cạnh điện thoại di động) có thể gây ra trục trặc.
Các yếu tố ảnh hưởng như uống các đồ uống có cồn và một vài 
dấu hiệu cơ thể bất thường như sốt, thức giấc giữa đêm nhiều 
lần, tâm trạng hoặc hoạt động thể chất không bình thường cũng 
có thể làm thay đổi nhiệt độ cơ thể và bạn không thể sử dụng 
các kết quả đo được này để đánh giá sức khỏe.
Nếu đo được kết quả nhiệt độ bất thường, hãy tham khảo tư 
vấn bác sĩ.
Việc sử dụng các phụ kiện không chính hãng có thể dẫn đến sự 
gia tăng phát xạ điện từ hoặc giảm khả năng miễn nhiễm điện 
từ của thiết bị và có thể làm thiết bị hoạt động lỗi.

3. Sử dụng thiết bị

•

Nắp khoang pin

Nút NguồnĐầu đo linh hoạt

Cảm 
biến đo

Màn hình

Hãy đo nhiệt độ cùng giờ mỗi ngày, ngay khi thức dậy và trước 
khi rời khỏi giường. Bạn nên ngủ ít nhất 4 tiếng trước khi đo. 
Nếu bạn ngủ ít hơn 4 tiếng, hãy nhập số giờ ngủ trong ứng dụng 
Ovy hoặc kích hoạt chế độ "Giấc ngủ bị gián đoạn". Không ăn 
trước khi đo và tránh các hoạt động thể chất. 

Bạn có thể đo tại miệng, hậu môn hoặc âm đạo, nhưng phải luôn 
luôn đo ở cùng một vị trí trong một chu kỳ. Chúng tôi khuyến 
cáo nên đo dưới lưỡi khi ngậm miệng.
Không nên thay đổi thiết bị trong chu kỳ. Nếu bạn thay đổi thiết 
bị trong chu kỳ, hãy lưu ý đây cũng là gián đoạn, giống như thay 
đổi vị trí đo. Do đó, không thể đảm bảo thiết bị có các kết quả đo 
và đánh giá đáng tin cậy.

Nhấn nút Nguồn để bật thiết bị. Thiết bị sẽ phát ra 
một tín hiệu âm thanh ngay khi được bật. Lúc này, 
thiết bị sẽ tiến hành tự kiểm tra trong khoảng 2 
giây. Tất cả các chỉ số trên màn hình đều hiển thị 
trong thời gian này.
Chỉ số đo tham khảo 36.50°C hiển thị. Sau đó, biểu 
tượng đo "°C" nháy sáng và "Lo" hiển thị trên màn 
hình. Thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng. Đặt đầu cảm 
biến vào gốc lưỡi bên trái hoặc bên phải. Cảm biến 
đo phải tiếp xúc với mô.

Ngậm miệng và thở nhẹ nhàng qua mũi để không khí từ hơi thở 
không ảnh hưởng đến việc đo. Trong quá trình đo, nhiệt độ hiện 
tại sẽ hiển thị thay đổi trên màn hình, biểu tượng "°C" sẽ nháy. 
Quá trình đo kết thúc khi nhiệt độ được giữ cố định trên màn 
hình. Lúc này, một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra, biểu tượng "°C" 
sẽ ngừng nháy và giá trị nhiệt độ đo được hiển thị. 
Thời gian đo đề xuất là 3 phút. Sau khi đo xong, một tín hiệu âm 
thanh sẽ phát ra. Hãy luôn đợi cho đến khi tín hiệu âm thanh 
phát ra trước khi bạn tháo thiết bị ra khỏi vị trí đo. Thiết bị sẽ 
lưu kết quả đo được này cho đến lần đo tiếp theo. Thiết bị sẽ tự 
động tắt sau khi kết thúc đo khoảng 10 phút. Bạn cũng có thể tự 
tắt thiết bị trước bằng cách nhấn nút Nguồn.
Bộ nhớ
Kết quả đo gần nhất được lưu tự động. Để hiển thị kết quả này, 
nhấn và giữ nút Nguồn trong khoảng 2 giây. Khi thả nút, kết quả 
tham khảo 36,5 °C và Thời “Lo” sẽ hiển thị trên màn hình. Nhiệt 
kế đã sẵn sàng để tiếp tục đo và kết quả đo được lưu trước đó sẽ 
tự động được thay thế bằng kết quả đo mới.
Thay pin

Thay pin khi chỉ báo tình trạng pin              hiển thị trên màn 
hình:
Mở nắp khoang pin bằng cách trượt nắp ngược lại.
Cẩn thận kéo tấm kẹp pin ra khỏi vỏ khoảng 1cm. 
Sử dụng vật (không phải kim loại) để đẩy pin ra khỏi tấm kẹp. 
Lắp pin mới (loại LR41 1.5V) với cực + hướng lên trên. 
Đẩy tấm kẹp pin trở lại vào vỏ và lắp lại nắp khoang pin.
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Lưu ý khi xử lý pin
•

•

•
•

Nếu da hoặc mắt của bạn tiếp xúc với chất lỏng chảy ra từ pin, 
hãy rửa sạch các vùng bị ảnh hưởng bằng nước và tới trung tâm 
y tế để tiếp tục xử lý. 
Nghẹt thở nguy hiểm! Trẻ nhỏ có thể nuốt và sặc pin. Giữ pin 
xa tầm tay trẻ em.
Lắp pin đúng đầu cực (+) và (-).
Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo găng tay bảo vệ và làm sạch khoang 
chứa pin bằng vải khô.
Bảo vệ để tránh pin bị quá nóng.
Nguy cơ cháy nổ! Không ném pin vào lửa.
Không sạc hoặc làm đoản mạch pin
Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, hãy 
tháo pin ra khỏi khoang chứa pin
Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương
Không sử dụng pin sạc
Không tháo, tách rời hay nghiền pin.
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4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị
Vệ sinh
Vệ sinh thiết bị trước và sau mỗi lần sử dụng bằng vải mềm và 
isopropyl 75%  pha loãng với nước hoặc nước xà phòng lạnh. 



5. Xử lý sự cố

6. Thông số kỹ thuật

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT 
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Bạn cũng có thể làm sạch thiết bị bằng cách ngâm trong nước 
hoặc dung dịch khử trùng. Thời gian ngâm tối đa là 30 phút. 
Không khử trùng thiết bị bằng cách đun sôi, xông khí hoặc sử 
dụng nồi hấp.
Bảo quản
Đặt thiết bị vào trong hộp đựng ban đầu và cất giữ tại nơi khô 
mát, xa tầm tay trẻ em.

Nhiệt độ đo được thấp hơn 32.00°C, nằm 
ngoài khoảng đo

Nhiệt độ đo được cao hơn 42.99°C, nằm 
ngoài khoảng đo

Lỗi hệ thống. Tắt thiết bị và đợi một phút. 
Sau đó bật lại thiết bị. Nếu báo lỗi này vẫn 
hiển thị, hãy liên hệ trung tâm bảo hành. 

Loại OT20
Khoảng đo 32.00°C - 42.99°C

Sai số ± 0.05°C trong khoảng từ 35.00°C đến 
38.00°C với nhiệt độ không khí từ 18°C 
đến 28°C,  
±0.1°C khi nhiệt độ đo được nằm ngoài 
khoảng này

Màn hỉnh hiển thị Màn hình tinh thể lỏng (LCD) 5 chữ số

Điều kiện bảo 
quản và vận 
chuyển

Nhiệt độ -20°C – +55°C 
Độ ẩm tương đối 15% – 95%
Áp suất không khí 700 – 1060 hPa

Điều kiện vận 
hành

Nhiệt độ 5°C – +40°C 
Độ ẩm tương đối 15% – 95%
Áp suất không khí 700 – 1060 hPa 

Pin Pin tròn loại LR41 1.5V

Ứng dụng Ovy miễn phí cho iOS và Android (Ovy Period 
Ovulation FAM) 
Ứng dụng Ovy giúp bạn lưu lại toàn bộ chu trình và bạn có 
thể theo dõi bất kỳ lúc nào trên điện thoại thông minh. Ovy 
được thiết kế cho phụ nữ muốn có con. Ứng dụng có sẵn để tải 
trên Apple App Store (iOS) hoặc Google Play (Android). Ứng 
dụng Ovy đã được chứng nhận là thiết bị bị Y tế loại 1


	Blank Page
	Blank Page



