
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ 

ĐIỆN TỬ BEURER FT58 

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 FT58 ( 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

              

2. Đầu c m ứng

       START

4.          

5  Kh ang chứa  in 

Màn hình hiển thị:    

1. Chế độ nhi   độ  hòng

2. Hiển  hị nhi   độ  hòng   lần   ngày

3. AM   PM hiển  hị ( hời gian)

4. Biểu  ượng  in

5. Chế độ  ộ nhớ

6. Biểu  ượng không số 

7. Đơn  ị nhi   độ (° C h ặc °  )

8. Biểu  ượng số  

9. Hiển  hị nhi   độ

10. Chế độ nhi   độ đối  ượng

11.  iểu  ượng n          

12. Chế độ nhi   độ cơ  hể

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 

                   

 ưu ý:  hiệt kế tai cần được đ t trong ph ng nơi 

các phép đo được thực hiện  trong ít nhất 30 phút 

trước khi sử dụng. 

        g y/g ờ v  Chuyể  ổ   ơ  vị nhiệt 

 ộ (°   °F) 

 Đảm bảo rằng thiết b  đã được tắt.

 Bấm và giữ nút START để chọn

ngày/giờ/tháng/năm phù hợp.

 Nhấn nút O /OFF  để xác nhận.

 Nhấn nút START để chuyển đổi từ ° C  ° F 

sau đó nhấn nút O /OFF  để xác nhận.

 L p lại các  ước để chuyển đổi ngược  ại 



        ụ g 

  ắp nắp bảo vệ sạch

vào thiết b  cho đến 

 hi nắp được  ấm chắc 

vào đúng v  trí   

 Nhấn nút O  / OFF để

 h i động thiết b . (sẽ 

có 3 tín hiệu âm thanh) 

  ếu ống tai hơi cong 

nh  nhàng  éo tai 

hướng  ên trên trước 

 hi đưa đầu cảm biến 

và tai  Điều này 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 thời nhấn nút 

START. 

 Sau khoảng 1 giây  qúa

tr nh đo kết thúc  ằng

một tiếng  íp ngắn và

giá tr  đo được hiển th 

trên màn h nh  CD  

 Nếu nhiệt độ đo được dưới 38 ° C (100 4 ° F) 

màn h nh sẽ xuất hiện biểu tượng  và 1 tín 

hiệu âm thanh ngắn sẽ được phát ra 

 Nếu nhiệt độ đo được   khoảng 37,5-37 9° C  1

tín hiệu âm thanh ngắn sẽ được phát ra 

 Nếu nhiệt độ đo được trên 38 ° C (100 4 ° F) 

 iểu tượng sẽ xuất hiện trên màn h nh hiển 

th   CD cùng 3 tín hiệu âm thanh ngắn. 

Đối với chế  ộ  o    ệ   ộ  ố   ượng: 

 Tháo nắp bảo vệ từ đầu cảm biến của nhiệt kế

tai (nếu nó đang được bật).

 Nhấn nút O  / OFF để bật nhiệt kế tai  Ba tín

hiệu âm thanh và màn h nh hiển th  chuyển

mạch trên 

 Đảm bảo rằng bạn đang   trong chế độ nhiệt độ

đối tượng ().

Để chuyển đổi giữa nhiệt độ cơ thể và chế độ nhiệt 

độ đối tượng, bấm nhanh và giữ ON / OFF nút và 

nút START cùng một lúc. 

 Giữ đầu cảm biến của nhiệt kế tai 1-2 cm từ

điểm đo mong muốn và nhấn nút START 

 Sau một giây  một tín hiệu âm thanh dài âm

thanh và đo được hiển th  trong màn h nh  Bấm

nhanh O  / OFF nút để tắt nhiệt kế tai

 Đối với những  ần đo tiếp theo  tháo nắp bảo vệ

cũ và thay một cái mới.

 Để tắt thiết b   hãy  ấm và giữ nút O /OF /bộ

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

tắt sau  hoảng 1 phút  hi  hông được sử dụng.

 Lư  ý:

 àm sạch thiết b  thật nh  

nhàng sau mỗi lần sử 

dụng  ằng tăm  ông ẩm 
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