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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ 

ĐIỆN TỬ BEURER FT78 

Kính gửi quý khách hàng ! Cám ơn quý khách đã 

lựa chọn và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. 

Với nhiệt kế đo tai Beurer FT78 ( 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.Tổng quan về thiết bị
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   Đơn vị  o (0C hoặc 0F) 
5. K t q     

Thiết    s n sàng hoạt động  hi hiển th   iểu tượng 

đo        và chế độ đo tai         Thiết    cần được tha  

pin  hi  iểu tượng pin  được hiển th   

Để  h i động thiết    

trước khi sử dụng lần 

đầu tiên  gỡ bỏ dải cách 

điện bằng nhựa nhô ra 

từ ngăn chứa pin 

2  C i       n  ầ  

     : Nhiệt kế tai cần   ợ        n   h n  

nơi  á   hé      ợc thực hiện,    n  í  nhất 

30  hú     ớc khi sử dụng. 

Chuyển  ổi  ơn vị nhiệ   ộ (°C  °F) 

 Đảm bảo rằng thiết b  đã được tắt.

 Bấm và giữ nút start ( ) và sau đó nhấn nút

ON/OFF/bộ nhớ ( )  cho đến  hi "° C" xuất

hiện trên màn hình LCD 

 Nhấn nút start ( ) để chuyển đổi từ ° C  ° F 

 Lặp lại các  ước để chu ển đổi ngược  ại 

Cá h  ử  ụn 

 Lắp nắp bảo vệ sạch vào

thiết b  cho đến  hi nắp

được  ấm chắc vào đúng

v  trí 

 Nhấn nút ON / OFF /  ộ

nhớ ( ) để  h i động thiết

b .

 Nếu ống tai hơi cong  nh 

nhàng   o tai hướng  ên

trên trước  hi đưa đầu cảm

biến và tai  Điều nà  rất

quan trọng để phần đầu

của nắp bảo vệ có thể được

chỉ thẳng vào màng nhĩ 

  n đầu thiết    vào tai một cách cẩn thận  đồng

th i nhấn nút START  trong 1 giâ . Qúa trình 

đo kết thúc  ằng một tiếng  íp ngắn và giá tr  

đo được hiển th  trên màn hình LCD  Nếu nhiệt 

độ đo được trên 37 5 ° C (99 5 ° F)  màn hình sẽ 

nhấp nhá  và 1 tín hiệu âm thanh ngắn sẽ được 

phát ra  Nếu nhiệt độ đo được trên 42 2 ° C (108 

° F)   iểu tượng "Hi" sẽ xuất hiện trên màn hình 
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 Đối với những  ần đo tiếp theo  tháo nắp bảo vệ

cũ và thay một cái mới.

 Để tắt thiết b   hã   ấm và giữ nút ON/OF /bộ

nhớ ( ) trong khoảng 3 giâ   Thiết b  sẽ tự động

tắt sau  hoảng 1 phút  hi  hông được sử  ụng.

 Làm sạch thiết b  thật

nh  nhàng sau mỗi lần

sử dụng  ằng tăm

 ông được  àm ẩm 

bằng chất khử tr ng  

cồn  oãng hoặc nước 

ấm. 

L    : 

Nếu bạn nhận được những kết quả đo  hác 

nhau, bạn nên đo nhiệt độ   chế độ thử nghiệm. 

Để đo nhiệt độ trong chế độ thử nghiệm tiến 

hành như sau: 

• Trong quá trình đo, giữ nút START ( ), trong

 hoảng 3 giâ  

• Xoa  đầu thiết    đo từ  ên nà  sang  ên  ia

trong quá trình đo để tìm được nhiệt độ cao 

nhất. Thả nút START ( ) khi bạn nghe thấy 1 

tín hiệu âm thanh  ài   

3. Nế   ó  hôn   á  lỗi?

Tín hiệ  lỗi N  yên nhân 
Cá h  h   

 hụ  

Nhiệt độ môi 

trư ng xung 

quanh  hông 

nằm trong 

 hoảng 10°C - 

40°C (50°F -

104°F)  

Giữ cho nhiệt 

kế tai trong 

ph ng có nhiệt 

độ  hoảng 

10°C - 40°C 

(50°F - 104°F) 

tối thiểu 30 

phút  

Thiết b  

 hông hoạt 

động đúng 

Tháo pin ra 

ch  1 phút 

sau đó  ắp lại 

pin. Nếu vẫn 

có hiển th 

 ỗi  hã   iên 

hệ với đại  ý 

 án  ẻ. 

Thiết b  nà  

 hông thể bật 

và sẽ  hông 

chuyển sang 

chế độ ch . 

Lắp một pin 

mới. 

Nhiệt độ đo 

được trên 

42,2°C 

(108°F) 

Kiểm tra xem 

nắp bảo vệ 

của đầu nhiệt 

 ế có    hư 

hại  hông rồi 

thử  ại 

Nhiệt độ đo 

được  ưới 

34°C (93 2°F) 

Kiểm tra xem 

nắp bảo vệ 

của đầu nhiệt 

 ế có sạch 

 hông rồi thử 

 ại 

Pin  ếu Thay pin 

Pin cạn  iệt Thay pin 

4  Thôn       h    

Tên  ản  h   FT78 

Phạm vi nhiệt độ đo 

được 

34,0-42 2°C (93 2-

108 0°F) 

Độ chính xác 35,0-42 2°C (95 0-

108 0°F): +/- 0 2°C 

(0 4°F) 

Phạm vi nhiệt độ hoạt 

động 

10°C - 40°C (50°F -

104°F)  

Độ ẩm: ≤ 95%; 

700 - 1060 hPa 

Phạm vi nhiệt độ  ưu 

trữ 

25-55°C (-13-131°F) 

độ ẩm ≤ 95%; 

700 - 1060 hPa 

Bộ nhớ 9  ết quả đo 
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Pin 1 pin 3V CR2032 

Trọng  ượng 72 g (cả pin) 

Kích thước 153 x 42 x 35 mm 

Nắp bảo vệ 6 chiếc 

Tự động tắt má 60 giâ 

Tuổi thọ pin 3 000 đo  iên tiếp hoặc 

một năm với 1-2 đo 

mỗi ngà    ao gồm cả 

chế độ ch . 

Sai số 0 08°C (<1 tuổi) 

0 10°C (1- 5 tuổi) 

0 07°C (> 5 tuổi) 

     : 

- Đ i với nhữn  n  ời  ó nhiệ   ộ 2   i  há 

nhau, nếu mu n kiểm tra sự  h y  ổi của 

nhiệ   ộ,  hì l ôn l ôn    nhiệ   ộ trong 

 ùn  1   i 

- Nhiệt kế  iện tử      i  hi   ợc sử dụng cho 

trẻ em phải  ó  ự  iá   á   ủ  n  ời lớn. 

Nhiệt kế      i  h ờng sử dụng cho trẻ em 

  ên 6  hán   ổi. 

- T  ớc khi sử dụng nhiệt kế      i,  ạn nên 

l     i    ớ   hi    nếu cần thiế   ể  ó  ết 

quả  hính xá  nhất. 
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