
 

 

1. Một số lưu ý trước khi sử dụng sản phẩm: 

 

 Thiết bị này không dành cho người dùng (bao 

gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay khả 

năng tinh thần.Trẻ em phải được giám sát để 

đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị 

như một món đồ chơi. 

 Chỉ sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng 

của nhà sản xuất. 

 Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng, nếu có bất 

kỳ dấu hiệu hư hỏng thì không sử dụng sản 

phẩm. 

 Không để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt 

trời, nơi có nhiệt độ cao, ẩm ướt hoặc bụi bẩn. 

 Không thả nhiệt kế vào nước 

 Nhiệt kế phải được sử dụng tại môi trường có 

nhiệt độ từ 10°C - 35°C (50-95°F). 

 Không sử dụng nhiệt kế tại các vùng tiếp xúc gần 

với điện từ như điện thoại di động. 

 Chờ ít nhất 30 phút sau khi tắm, tập thể dục, ăn 

uống để đo nhiệt độ chính xác nhất. 

 Nhiệt độ cơ thể thấp nhất vào buổi sang và tang 

dần lên trong suốt cả ngày. Do vậy bạn nên đo 

nhiệt độ vào cùng thời gian trong các ngày để 

theo dõi nhiệt độ chính xác nhất. 

 Không sử dụng sản phẩm trong phòng kín đã sử 

dụng bình xịt và có nhiệt độ trên 40 độ C. 

 Nhiệt kế chỉ được sử dụng trong nhà. Kết quả sẽ 

bị sai lệch nếu bạn sử dụng ngoài trời. 

 Nhiệt độ đo tối đa là 55°C và -25°C ( hay 131°F 

và 13°F). 

 Không sử dụng nhiệt kế nếu độ ẩm trên 80% 

hoặc dưới 25%. 

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản 
phẩm: Nhiệt kế điện tử đầu mềm Lanaform DT-100  
của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử 
dụng sản phẩm. 

Bộ sản phẩm bao gồm:  

- Nhiệt kế điện tử kèm theo pin 

- Phiếu bảo hành 

- HDSD tiếng Anh và tiếng Việt. 

------------------------------------------------------------------------  

     2. Tính năng 

 Đo hậu môn, miệng và nách. 

 Cho kết quả trong vòng 15 giây. 

 Báo động khi phát hiện nhiệt độ cao. 

 Một tiếng “bíp” ngắn báo hiệu nhiệt kế bắt đầu 

hoạt động. 

 Một tiếng “bíp” dài sau 15 giây báo hiệu nhiệt 

đọc nhiệt độ dưới 37,8°C (98,6°F). 

 Ba tiếng “bíp” ngắn liên tục sau 15 giây báo hiệu 

đọc nhiệt độ trên 37,8°C (98,6°F). 

 Nhiệt kế tự động tắt sau 10 giây không hoạt 

động. 

3. Hướng dẫn sử dụng 

 Giá trị của nhiệt độ sẽ khác nhau tùy vào từng vị 

trí đo nhiệt độ trên cơ thể. Đối với những người 

có sức khỏe tốt, sai số từ 0,2 - 1°C (0,4-1,8°F) 

trên các bộ phận khác nhau của cơ thể. 

 Giá trị nhiệt độ nhiệt kế sử dụng: 

 Giá trị nhiệt độ Nhiệt kế sử dụng 

Nhiệt độ trán 35.8°C - 37.8°C 
(96.4°F - 98.6°F) 

Nhiệt kế đo trán 

Nhiệt độ tai 35.8°C - 38°C 
(96.44°F - 100.4°F) 

Nhiệt kế đo tai 

Nhiệt độ miệng 35.5°C - 37.5°C 
(95.9°F - 98.6°F) 

Nhiệt kế thông 
thường 

Nhiệt độ trực 
tràng (hậu môn) 

36.6°C - 38°C 
(96.8°F - 100.4°F) 

Nhiệt kế thông 
thường 

 

Nhiệt độ bình thường theo độ tuổi (°C) 

Độ tuổi Nhiệt độ 
0-2 tuổi 36,4 -38 
3 - 10 tuổi 36,1 – 37,8 
11 – 65 tuổi 35,9 – 37,6 
>65 tuổi 35,8 – 37,5 
 



Mô tả thiết bị: 

 

 

 

 

1.Màn hình hiển thị LCD 

2.Nút bật / tắt (ON/OFF) 

3.Nắp khoang pin (Battery Cap) 

4.Đầu dò đo nhiệt (Probe) 

 

Cài đặt pin: 

 

 

 

 

 Mở nắp khoang pin 

 Lắp pin LR41 vào khoang pin, đặt pin theo đúng 

cực âm (-) và cực dương (+) theo biểu tượng 

trong khoang pin. 

 Đóng nắp và sử dụng 

 Cài đặt đơn vị đo nhiệt: ấn nút nguồn lien tục 

trong 3 giây để chọn đơn vị đo lường. Sau 3 giây 

màn hình sẽ hiển thị °C hay °F. 

Hướng dẫn sử dụng: 

 Để bắt đầu, ấn nút ON/OFF sẽ có tín hiệu âm 

thanh ngắn chỉ ra rằng thiết bị đã hoạt động và 

tất cả các biều tượng sẽ xuất hiện trên màn hình 

trong 1 giây. 

 Biểu tượng “Lo°C” (“Lo°F”) và giá trị của lần đo 

cuối cùng được thực hiện (chức năng bộ nhớ) 

xuất hiện một thời gian ngắn trên màn hình. 

 Biểu tượng “°C” (“°F”) nhấp nháy, nhiệt kế sẵn 

sàng để sử dụng. 

 Quá trình đo kết thúc sau 15 giây và có tiếng 

“bíp” dài nếu nhiệt độ ổn định và 3 tiếng “bíp” 

ngắn lien tục báo hiệu nhiệt độ vượt ngưỡng an 

toàn. 

Lưu ý: Nếu nhiệt độ đo được dưới 32°C (89,6°F) biểu 

tượng “Lo°C “ (“Lo°F) sẽ nhấp nháy trên màn hình và nhiệt 

độ đo được trên 42,9°C (109,9°F) biểu tượng  “Hi°C “ 

(“Hi°F) sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị. 

4. Bảo quản, bảo trì 

 Dùng miếng vải sạch có thấm dung dịch cồn nhẹ 

để vệ sinh. Không đun đôi hoặc nhúng nhiệt kế 

vào nước sôi để vệ sinh. 

 Khi không sử dụng, cất nhiệt kế vào hộp. 

 Tháo pin nếu không sử dụng nhiệt kế trong 3 

tháng. 

Lanaform sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành trong các 

trường hợp bảo trì, bảo quản, vệ sinh không theo hướng 

dẫn của Lanaform. 

 

 

 
Đại diện phân phối và bảo hành 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT 
 

 
 


