
 

 

1. Chức năng cơ bản: 

- Đo trán, đo tai 

- Đo nhiệt độ môi trường. 

- Cho kết quả trong 1s. 

2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm: 

- Luôn giữ thiết bị xa các nguồn nhiệt như bếp, bộ 

tản nhiệt…. 

- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng 

mặt trời. 

- Không thả trực tiếp vào nước. 

- Nhiệt độ hoạt động của thiết bị từ 16oC đến 40oC. 

- Không để nhiệt kế trong điều kiện khắc nghiệt, 

nhiệt độ bảo quản từ: -20oC đến 50oC. 

- Không sử dụng thiết bị nếu độ ẩm tương đối > 

95%. 

- Độ chính xác của thiết bị có thể bị ảnh hưởng khí 

trán được bao phủ bởi mái tóc, mồ hôi, mũ và 

khăn… 

- Chúng tôi khuyên bạn nên giữ nhiệt kế trong 

phòng 10 phút trước khi sử dụng nó. 

- Nhiệt kế điện tử hồng ngoại chỉ được dùng để đo 

nhiệt độ cơ thể ở tai và trán, không sử dụng để đo 

bằng miệng hoặc dưới cánh tay. 

- Độ chính xác: +/- 0.2oC 

- Pin sử dụng được 5000 lần đo. 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng 

sản phẩm: Nhiệt kế điện tử Lanaform 4 

trong 1 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ 

HDSD trước khi sử dụng sản phẩm. 

Bộ sản phẩm bao gồm: 

- Nhiệt kế điện tử Lanaform 4 trong 1 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt 

- Phiếu bảo hành sản phẩm. 

 

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

 

 

3. Hướng dẫn sử dụng: 

 

3.1. Thay pin 

- Sử dụng 1 công cụ và nhấn để thay pin (Hình 2) 

- Chuẩn bị sẵn sàng 1 viên pin lithium 3v loại 

CR2032 

- Tháo pin và thay vào nó 1 pin mới (Hình 3) 

- Thay thế nắp pin (Hình 4) 

3.2. Thiết lập thời gian 

- Sử dụng 1 công cụ và nhấn để tháo nắp (Hình 2) 

- Ấn nút B (Hình 4) để thiết lập đồng hồ 

- Để cài đặt giờ bấm nút A (Hình 4) 

- Để thiết lập ấn nút B 1 lần nữa, và ấn nút A để thiết 

lập phút. 

- Thiết lập xong thời gian, ấn nút B và lắp vỏ vào. 

3.3. Hoạt động của nhiệt kế 

- Nhiệt độ trung bình của con người theo vị trí đo và 

theo độ tuổi 

Vị trí đo Nhiệt độ °C 
Trực tràng 36,6 đến 38 
Miệng 35,5 đến 37,5 
Nách 34,7 đến 37,3 
Tai 35,8 đến 38 

 

Theo độ tuổi Nhiệt độ °C 
0 đến 2 tuổi 36,4 đến 38 
3 đến 10 tuổi 36,1 đến 37,8 
11 đến 65 tuổi 35,9 đến 37,6 
> 65 tuổi 35,8 đến 37,5 



- Nhiệt độ của cơ thể có thể thay đổi theo 1 số yếu tố 

như: tuổi, thời gian trong ngày, hoạt động thể chất, 

nhiệt độ ngoài trời, và đặc biệt các trường hợp đo 

trán bị ảnh hưởng bởi( da nhờn, khô, nhăn hoặc 

không nhăn, nhiệt độ xung quanh có điều hòa máy 

lạnh…) 

- Trong trường hợp là trẻ em thì nhiệt độ đo ở tai 

gần với nhiệt độ trực tràng. 

- Nhiệt độ đo trán và tai có sự khác biệt khoảng 

0,5oC. 

3.4. Lựa chọn đo 

- Nhấn On (nút A) để chọn nhiệt độ đo (oC/oF), một 

màn hình xuất hiện tất cả các biểu tượng hiện ra. 

- Sau 1 vài giây, màn hình thứ 2 xuất hiện với biểu 

tượng đo tai hay trán. Bấm On (nút A) một lần nữa 

để chọn chế độ mong muốn. 

3.5. Đo nhiệt độ tai 

- Tháo nắp như Hình 1. 

- Nhấn On (nút A) để chọn chế độ đo tai như ở phần 

trên. 

- Chờ cho đến khi có 2 tín hiệu âm thanh phát ra chỉ 

ra rằng việc đo nhiệt độ có thể thực hiện 

- Nếu đây là lần đầu tiên nhiệt kế sử dụng khi cài 

đặt hoặc thay pin, nó sẽ chỉ ra 1 giá trị mặc định là 

36,8oC. 

- Đặt nhiệt kế vào tai và ấn giữ nút On (A), một mũi 

tên sẽ xuất hiện ở phía trên màn hình, chỉ ra rằng 

nhiệt độ đang được thực hiện. 

- Chờ tín hiệu âm thanh phát ra, báo quá trình đo 

hoàn thành., sau đó đọc kết quả trên màn hình. 

- Phạm vi đo của nhiệt kế Lanaform từ 32oC đến 

43oC. 

- Để có các kết quả đo chính xác, bạn nên chờ đợi 

khoảng 5 giây giữa các lần đo. 

3.6. Đo nhiệt độ trán 

- Khi đo nhiệt độ trán, không phải tháo nắp vỏ cảm 

biến. 

- Nhấn nút On 1 thời gian để kích hoạt thiết bị và 

chọn chế độ đo trán. 

- Sau 2 tiếng bíp quá trình đo có thể thực hiện. 

- Đặt nhiệt kế lên trán ấn giứ phím On, mũi tên xuất 

hiện trên màn hình, đưa nhiệt kế theo chiều dài của 

trán và thả nút On, khi tín hiệu âm thanh phát ra có 

nghĩa rằng quá trình đo hoàn tất, sau đó đọc kết quả 

trên màn hình. 

4. Làm sạch thiết bị: 

- Tắt thiết bị trước khi làm sạch. 

- Lấy tăm bông cồn để làm sạch thiết bị trước khi sử 

dụng (Hình 5). 

- Sử dụng 1 lớp vải khô mềm làm lau sạch phần thân 

thiết bị. 

 

 

 

 

 

 

 
Đại diện phân phối và bảo hành 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
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