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Nút 1 phút
Nút Dừng hẹn giờ 
Nút 10 phút Màn 
hình hiển thị

1. Giới thiệu thiết bị

1 Nhiệt ẩm kế
2 pin AAA
1 Hướng dẫn sử dụng

Mô tả thiết bị
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Chỉ sử dụng thiết bị cho cá nhân và theo cách thức được ghi rõ trong 
hướng dẫn sử dụng. Sử dụng sai cách có thể gây ra nguy hiểm! Nhà sản 
xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng 
không đúng cách.
Giữ túi bóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ em để tránh nguy cơ nghẹt thở.
Không cho trẻ nghịch thiết bị.
Tuyệt đối không mở hay tự sửa chữa thiết bị. Nếu không, chúng tôi sẽ 
không thể đảm bảo tính năng vận hành không lỗi của thiết bị và bảo 
hành sẽ mất hiệu lực.
Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành.
Giữ thiết bị tránh xa lửa (ví dụ: nến).
Tuyệt đối không nhúng thiết bị vào trong nước hoặc các chất lỏng khác.
Không sử dụng thiết bị dưới chăn hoặc gối và không sử dụng thiết bị 
ngoài trời.
Bảo vệ thiết bị tránh va đập, ẩm ướt, bụi bẩn, hóa chất, biến đổi nhiệt 
độ cao, ánh sáng trực tiếp từ mặt trời, nước bắn và cát; đồng thời, đảm 
bảo thiết bị cách xa các nguồn nhiệt (lò nướng hoặc máy sưởi).
Không đặt vật khác lên trên thiết bị.
Sử dụng và bảo quản thiết bị ở nhiệt độ môi trường từ -10°C đến 50°C. 
Nhiệt độ cao hoặc thấp hơn có thể làm hỏng thiết bị. Khi thay đổi nơi 
sử dụng, thiết bị cần 10 phút để có thể đo và hiển thị kết quả đo chính 
xác.
Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy tháo màng bảo vệ khỏi màn 
hình.

Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy 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.
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.

Nhiệt ẩm kế HM22 được sử dụng để đo nhiệt độ phòng và độ ẩm tương 
đối. Người dùng có thể dễ dàng đọc các chỉ số này trên màn hình hiển 
thị.
Với kích thước nhỏ gọn tiện dụng, người dùng có thể đặt nhiệt ẩm kế ở 
bất cứ đâu và có thể cố định lên trên tường qua lỗ treo phía sau.
Trọn bộ sản phẩm

Mặt trước

1 2 3 4
Mặt sau
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Nắp cảm biến 
Nắp khoang pin 
Chân gập
Lỗ treo
Nút giờ

6.
7.
8.
9.

5  6 7  8 
Nút Tăng độ C/F 
Nút Giảm
Nút Cài đặt lại 
Khoang pin

Lưu ý khi xử lý pin

3. Sử dụng thiết bị

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu
LƯU Ý:

Trước khi sử dụng thiết bị, bạn phải lắp hai pin AAA (đi kèm thiết bị) 
vào khoang chứa pin. Để lắp pin, thực hiện như sau:

Vặn nắp khoang pin ở mặt sau của thiết bị ngược 
chiều kim đồng hồ và tháo ra.

Lắp hai pin AAA đi kèm vào khoang chứa pin. Chú ý 
lắp đúng đầu cực +/- như đánh dấu bên trong. Ngay 
sau khi pin được lắp đúng cách, màn hình thiết bị sẽ 
sáng nhanh trong 3 giây. Sau đó, thiết bị sẽ tự động 
chuyển sang chế độ tiêu chuẩn.
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NHIỆT ẨM KẾ BEURER HM22

TIME UP/CF DOWN RESET

1 3

9

2 4

2. Lưu ý và cảnh báo

TIME UP/CF DOWN RESET

3.2 Cài đặt ngày/giờ/đơn vị nhiệt độ
1.

2.

Để lựa chọn giữa định dạng 12 và 24 giờ, hãy nhấn nút [TIME]. Để  
chuyển đổi giữa °C và °F, nhấn nút [UP/CF]. 
Thứ tự hiển thị trong giao diện cài đặt như sau:

Năm -> Tháng -> Ngày -> Giờ -> Phút

Để vào giao diện cài đặt, nhấn và giữ nút [TIME] trong 3 giây. Năm 
bắt đầu nháy trên màn hình.
Cài đặt Năm bằng các nút [UP/ F] / [DOWN]. Xác nhận bằng nút 
[TIME]. Tháng nhấp nháy trên màn hình. 

3.



4. Bây giờ, lần lượt cài đặt tháng, ngày, giờ và phút bằng các nút [UP/
CF] / [DOWN] và xác nhận bằng nút [TIME].
Khi đang trong giao diện cài đặt, nếu bạn không nhấn bất kỳ nút 
nào trong 7 giây, thiết bị sẽ tự động thoát khỏi giao diện cài đặt.
Đặt lại nắp khoang chứa pin.
Để đóng nắp khoang pin, hãy vặn nắp theo 
chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn cảm 
thấy nắp khớp chặt vào vị trí. Đảm bảo dấu 
mũi tên trên thiết bị và nắp khoang pin 
thẳng hàng với nhau.

5.
6.

7. Bạn có thể sử dụng chân gập để đặt thiết bị trên bàn hoặc gắn lên 
tường bằng cách sử dụng lỗ treo ở mặt sau thiết bị.

3.3 Cài đặt về chế độ mặc định
Để đặt lại ngày và giờ về cài đặt mặc định, nhấn nhanh nút [RESET] 
bằng vật có đầu nhọn.
3.4 Sử dụng thiết bị
Thiết bị có chế độ tiêu chuẩn và chế độ hẹn giờ.
3.4.1 Chế độ tiêu chuẩn
Nếu bạn không nhấn bất kỳ nút nào, thiết bị sẽ tự động hiển thị chế độ 
tiêu chuẩn.

Độ ẩm tương đối

Giờ
Ngày (D = Ngày, M = Tháng) 
Nhiệt độ phòng

Lưu ý
Sau khi lắp pin, thiết bị có thể cần tới 10 phút để có thể đo và hiển thị 
nhiệt độ, độ ẩm chính xác trên màn hình.
3.4.2 Hẹn giờ
Bạn cũng có thể đặt hẹn giờ lên đến 99 phút trên thiết bị.
1.

2.

Để bắt đầu hẹn giờ, hãy đặt thời lượng hẹn giờ bạn muốn bằng nút 
[1 min] (1 phút) và nút [10 min] (1 phút). Thời lượng hẹn giờ đã đặt 
sẽ hiển thị giữa màn hình. Nếu bạn không nhấn bất kỳ nút nào trong 
vòng 3 giây, chức năng hẹn giờ sẽ tự động bắt đầu và thiết bị sẽ 
phát ra một tiếng bíp. Thiết bị sẽ phát ra một tiếng bíp nữa khi thời 
gian hẹn giờ kết thúc. Để tắt tiếng bíp, nhấn nút [CLEAR].
Để tắt chức năng hẹn giờ trước khi thời lượng đã đặt kết thúc, hãy 
nhấn nút [CLEAR].

•
•

Tuyệt đối không để nước nhỏ vào trong thiết bị.
Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, bạn nên bảo quản thiết 
bị trong hộp đựng ban đầu, đặt ở nơi khô ráo và không đặt vật khác 
lên trên thiết bị.

5. Xử lý sự cố

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Không bật được thiết bị Hết pin Lắp pin mới

      hiển thị trên màn 
hình

Pin gần hết Lắp pin mới

Không bật được thiết bị 
dù đã lắp pin mới

Thiết bị có lỗi Liên hệ Bộ phận chăm 
sóc khách hàng

LL.L hiển thị trên màn 
hình

Nhiệt độ phòng 
dưới -10°C (14°F)

Nhiệt độ phòng nằm 
ngoài khoảng đo

HH.H. hiển thị trên 
màn hình

Nhiệt độ phòng cao 
hơn 50°C (122°F)

Nhiệt độ phòng nằm 
ngoài khoảng đo

LL hiển thị trên màn 
hình

Độ ẩm tương đối 
dưới 20%

Độ ẩm tương đối nằm 
ngoài khoảng đo

HH hiển thị trên màn 
hình

Độ ẩm tương đối 
cao hơn 95%

Độ ẩm tương đối nằm 
ngoài khoảng đo

Nhiệt độ và độ ẩm 
tương đối đo được 
không chính xác hoặc 
không hiển thị

Thay đổi môi 
trường

Khi thay đổi nơi sử 
dụng, thiết bị cần 10 
phút để đo và hiển thị 
kết quả chính xác.

6. Thông số kỹ thuật

Mã thiết bị 
Nguồn điện 
Trọng lượng 
Kích thước 
Khoảng đo nhiệt độ 
Khoảng đo độ ẩm

: HM22
: 2 pin LR03 AAA 1.5V
: 135g (không tính pin)
: 110 x 105 x 29.5 mm
: -10 tới 50°C (14 tới 122°F) 
: 20 tới 95%

Số phút hẹn giờ còn lại

Số giây hẹn giờ còn lại

7. Bảo hành

Thời hạn bảo hành: 24 tháng theo chính sách bảo hành đăng tải tại 
website: http://thietbiyte-eu.vn/
Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo 
hành điện tử như sau:

•

•

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số 
xác thực

Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS  Soạn KBH _ [Mã số xác thực] 
gửi 8055 ( phí 1000đ / 1SMS ) VD : KBH BEU717905224554 gửi 
8055 

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng 
truy cập website: http://baohanh.beurer.vn/

4. Vệ sinh và bảo trì
QUAN TRỌNG

• Lau sạch thiết bị bằng khăn ẩm. Không sử dụng chất tẩy rửa gây 
mòn hoặc bàn chải cứng.

: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội  
: Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM
: 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng   
: 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM) 
: 19006852
: beurer-vietnam.com / thietbiyte-eu.vn 

Trụ sở & Showroom
CN Miền Nam    
CN Miền Trung  
Điện thoại                
Hotline 
Web

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



