
Mô tả sản phẩm
1 Nút mở/tắt (ON/OFF)
2 Màn hình hiển thị
3 Khe lắp pin
4 Đầu cảm biến nhiệt
Chỉ dẫn an toàn quan trọng

Thiết bị chỉ dùng cho mục đích đo nhiệt độ cơ thể.Ÿ
Đảm bảo đầu dò nhiệt kế ở vị trí đo trong suốt thời gian từ khi bấm Ÿ
nút đến khi nghe âm báo đo hoàn tất.

Không để trẻ em sử dụng sản phẩm một mình, tránh nguy cơ trẻ Ÿ
vô ý tháo rời và nuốt các bộ phận của nhiệt kế.

Không gây va chạm mạnh hoặc làm rơi thiết bị.Ÿ
OĐể thiết bị tránh xa môi trường có nhiệt độ cao (trên 60 C), không Ÿ

cho thiết bị vào nước nóng. Để biết thêm về cách làm vệ sinh cho 
thiết bị, vui lòng xem mục “Làm sạch và Khử trùng”.

Để đảm bảo sự chính xác trong sử dụng, sau mỗi 2 năm bạn có Ÿ
thể đến Trung tâm Bảo hành của Microlife để kiểm tra thiết bị.

Sử dụng nhiệt kế
Bạn có thể chọn đo nhiệt đo qua miệng, ở nách hay hậu môn. Trong 

Okhi đo, màn hình hiển thị nhiệt độ thu nhận được và ký hiệu “ C” nhấp 
Onháy. Khi có âm báo và ký hiệu “ C” ngưng nhấp nháy. Để tiết kiệm pin, 

khi đọc xong kết quả nên nhấn nút ON/OFF một lần để tắt nhiệt kế. 
Nhêệt kế cũng có tinh năng tự động tắt sau 10 phút không có thao tác.

O OChuyển đổi C <-> F
Khi nhiệt kế đang tắt, nhấn và giữ nút ON/OFF trong 5 giây đến khi ký 
hiệu “M” biến mất. Nhấn tiếp nút ON/OFF để trên màn hình hiện ra ký 

O O O Ohiệu “ C” hoặc “ F”. Chờ 3 giây, khi ký hiệu “ C” hoặc “ F” nhấp nháy thì 
nhấn nút ON/OFF một lần nữa để xác nhận.
Phương pháp đo / Nhiệt độ bình thường

OĐo nhiệt độ ở miệng / 35,5 - 37,5 C
Đặt đầu cảm biến vào một trong hai hốc bên dưới lưỡi và ngậm miệng 
lại. Hít thở bằng mũi trong quá trình đo để tránh hơi thở làm sai lệch kết 
quả.
Đỉnh nhiệt độ sẽ được thu nhận trong vòng 30 giây. Đặt nhiệt kế sai vị 
trí hay há miệng trong khi đo có thể cho kết quả đo không chính xác.

OĐo nhiệt độ ở hậu môn / 36,6 - 38,0 C
OĐo nhiệt độ ở nách / 34,7 - 37,3 C

Làm sạch và khử trùng
Sử dụng dung dịch Isopropyl alcohol 70%, thời gian ngâm tối đa 24 
giờ.
Thay pin
Dấu hiệu ”q“ xuất hiện trên màn hình hiển thị nghĩa là pin đã sắp hết 

và bạn cần phải thay pin mới. Mở nắp khay pin ③, đặt pin vào với vị trí 
dấu + lên trên. Chỉ sử dụng đúng pin giống loại đang dùng trong nhiệt 
kế là 1,5/1.55 V; LR41. Đây là loại pin thông dụng có thể được mua tại 
các cửa hàng dụng cụ điện - điện tử, hoặc tại Trung tâm bảo hành của 
Microlife.
Thông số kỹ thuật
Loại:  Nhiệt kế điện tử dạng bút
Phạm vi  32,0ºC - 42,9ºC
sử dụng: Khi nhiệt độ thu được <32,0ºC, hiển thị “-- -”
  Khi nhiệt độ thu được >42,9ºC, hiển thị “H”
Cấp chính xác: ±0,1ºC trong khoảng 34ºC - 42ºC 
Điều kiện hoạt động: 10 - 40ºC;  độ ẩm 15 - 95%
Điều kiện bảo quản: -25 - +60ºC;  độ ẩm 15 - 95%
Loại pin sử dụng: 1,5/1,55 V; LR41
Tiêu chuẩn EN 12470-3, nhiệt kế lâm sàng;
tham chiếu: ASTM E1112; IEC 60601-1;
  IEC 60601-1-2 (EMC)
Sản phẩm phù hợp với Chỉ thị về Thiết bị Y tế Châu Âu 93/42/EEC
Quyền thay đổi thông số kỹ thuật của nhà sản xuất được bảo lưu.
Bảo hành
Sản phẩm được bảo hành trọn đời khi có lỗi của nhà sản xuất. Sản 
phẩm bị từ chối bảo hành trong các trường hợp:

Hư hại gây ra do lỗi của người sử dụng trong quá trình vận Ÿ
chuyển, sử dụng, bảo quản

Nguyên nhân khách quan do tai nạn, hỏa hoạn, bão lụt và các Ÿ
thiên tai khác

Pin và các hư hại do pin gây ra (sử dụng sai loại pin, không thay Ÿ
pin dẫn đến chảy pin) không thuộc trách nhiệm bảo hành
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