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HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ  

ĐO NHIỆT ĐỘ NƢỚC TẮM BEURER BY08 

Quý khách hàng thân mến! 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn một trong các sản phẩm của chúng tôi. Xin vui lòng đọc các 

hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận và giữ chúng để sử dụng, hãy chắc chắn nẵm vững 

kiến thức về sản phẩm trước khi sử dụng. 

CÁC DẤU HIỆU VÀ BIỂU TƢỢNG 

Hướng dẫn cảnh báo chỉ ra một nguy cơ thương tích hoặc thiệt hại 

cho sức khỏe. 

Lưu ý an toàn quan trọng cho thấy thiệt hại có thể cho đơn vị / phụ 

kiện hoặc thiệt hại vật chất 

Chú ý thông tin quan trọng. 

1. SỬ DỤNG HỢP LÝ

Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế khả năng về thể 

chất, giác quan hoặc tâm thần và / hoặc bởi những người thiếu sự hiểu biết cần thiết của 

các thiết bị và làm thế nào nó được sử dụng, trừ khi họ được giám sát bởi một người chịu 

trách nhiệm cho sự an toàn của họ hoặc họ được hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị. Trẻ 
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em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng thiết bị như một món đồ 

chơi. 

2. THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Thông tin an toàn 

CẢNH BÁO 

- Không thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi dễ gây nghẹt thở nguy hiểm do bộ phận nhỏ. 

- Không cho trẻ lại gần các vật dụng trong thiết bị. Nguy cơ nghẹt thở khi trẻ nuốt phải 

do các vật dụng có kích thước nhỏ 

Ghi chú chung 

- Sửa chữa chỉ có thể được thực hiện bởi dịch vụ khách hàng hoặc đại lý ủy quyền. 

- Tuy nhiên, luôn luôn kiểm tra pin và thay thế nếu cần thiết trước khi thực hiện bất kỳ 

khiếu nại nào về sản phẩm 

- Trong mọi trường hợp bạn không nên mở hoặc sửa chữa các thiết bị chính mình, dễ dẫn 

đến  sai lệch có thể bị từ chối bảo hành sau đó 

- Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về việc sử dụng các thiết bị của chúng tôi, xin vui lòng liên 

hệ với chúng tôi 

Hoạt động 

Luôn luôn kiểm tra nhiệt độ nước tắm trước 

khi tắm cho em bé của bạn! 

Nhiệt độ khuyến cáo: 

- Trẻ nhỏ: 36 ° C - 38 ° C 

- Người lớn: 38 ° C - 40 ° C 

Chuyển đổi trên nhiệt kế tắm bằng cách nhấn 

nhanh nút On / Off  phía trước của nhiệt kế. 

Trong khi nhiệt độ đo được vẫn còn thấp hơn 

20 ° C (68,0 ° F), màn hình sẽ hiển thị "Lo ° C 

(Lo ° F)". 

Nếu nhiệt độ trên 60 ° C (140 ° F),màn hình sẽ hiển thị "Hi ° C (Hi ° F)".  

Nhiệt kế phòng tắm này được trang bị với một báo động nước nóng. Nếu nước nhiệt độ 

vượt quá 38 độ C, các đèn LED sẽ bật màu đỏ. Điều này có nghĩa là nước  là quá nóng 

cho em bé của bạn và có một nguy cơ gây bỏng. Nếu nhiệt độ nước tắm là giữa 36 ° C và 

38 ° C, đèn LED sẽ hiển thị màu xanh lá cây và bạn có thể tắm cho bé. Nếu đèn không 

sáng lên, nhiệt độ nước tắm ở dưới 36 ° C.  

Để tắt thiết bị ngay, bấm nút On / Off một lần nữa hoặc thiết bị sẽ sẽ tự động tắt sau 10 

phút. 

Thiết lập các đơn vị đo lƣờng 

Bạn có thể cài điện thoại hiển thị nhiệt độ theo độ Celsius (° C) và độ Fahrenheit (° F). 

Thiết lập các đơn vị, giữ nút Bật / Tắt của nhiệt kế trong 5 giây.  
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Tuổi thọ pin là khoảng  1 năm. 

Khi pin được yếu, biểu tượng cảnh báo pin hiển thị. Nó vẫn là có thể để đo nhiệt độ. Pin 

phải được thay thế. 

Thay pin 

Mở nắp ngăn chứa pin ở mặt sau. Chèn một đồng xu vào khe 

tương ứng trong nắp ngăn chứa pin và bật pin ngăn nắp đến vị 

trí mở khóa.Tháo nắp ngăn chứa pin.Chèn Pin 43 LR mới.Chỉ 

dùng pin dùng 1 lần không sạc được. Hãy chắc chắn rằng bạn 

lắp đúng các cực  (+) (-) của Pin 

Lắp lại nắp pin ngăn nắp và chuyển nó đến vị trí khóa. 

Tƣ vấn về pin 

- Pin có thể gây tử vong nếu nuốt phải. Do đó bạn nên lưu trữ pin và các sản phẩm không 

để tiếp cận với trẻ em. Nếu nuốt phải Pin, hãy gọi bác sĩ ngay lập tức. 

- Pin không cần sạc hoặc kích hoạt với bất kỳ phương tiện khác, cũng không nên được 

tháo rời, ném vào lửa hoặc để chập mạch. 

- Tháo pin ra khỏi thiết bị nếu pin bị mòn hoặc nếu bạn không sẽ sử dụng thiết bị trong 

thời gian dài. Luôn luôn thay thế tất cả các pin cùng một lúc. 

- Không bao giờ sử dụng các loại pin, thương hiệu pin hoặc pin khác nhau với năng lực. 

- Tốt nhất là nên sử dụng pin kiềm. 

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Phạm vi đo 20 ° C - 60 ° C (68,0 ° F - 140,0 ° F) 

- Nguồn cung cấp 2 Pin LR 43 

- Đo lường chính xác ± 0,5 ° C từ 32 ° C - 42 ° C (± 0,9 ° F từ 89,9 ° F - 107,6 ° F) 

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH 
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