
คูมือการใชงานเคร่ืองวัดอุณหภูมิรางกาย
แบบมัลติฟงกชัน รุน FT65 

ภายในกลองประกอบดวย
• เครื่องวัดอุณหภูมิ • แบตเตอรี่ AAA 2 x 1.5 V (LR03)    • คูมือการใชงาน

1. เครื่องหมาย และสัญลักษณ

       สัญลักษณตางๆ ตอไปนี้สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

• การใชเครื่องวัดอุณหภูมิกับบุคคลที่แตกตางกันอาจไมเหมาะสมในกรณีของโรคติดเชื้อเฉียบพลัน

บางชนิดเนื่องจากการแพรกระจายของเชื้อโรคที่เปนไปได แมจะทำความสะอาดและฆาเชื้อ 

หากคุณมีขอสงสัยโปรดปรึกษาแพทย

        หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการถาน

• หากมีของเหลวจากตัวถานโดนผิวหรือดวงตาของทาน กรุณารีบใชน้ำลางบริเวณที่สัมผัสของ-

เหลวโดยทันทีและเขาพบแพทยหากรูสึกผิดปกติ

•          อันตรายจากการสำลัก! เด็กเล็กอาจกลืนถานและหายใจไมออก กรุณาเก็บถานใหพนมือ

เด็กเล็ก 

• สังเกตเครื่องหมายบวก (+) และลบ (-) บงบอกสัญญลักษณของขั้วถาน

• หากถานรั่วใหสวมถุงมือปองกันและทำความสะอาดชองใสถานดวยผาแหง 

• ปองกันถานจากความรอนที่สูงเกินไป 

•          ความเสี่ยงจากการระเบิด! หามโยนถานลงในกองไฟ

• อยาชารจหรือทำใหไฟฟารัดวงจร

• หากไมไดใชอุปกรณเปนเวลานานใหนำถานออกจากชองใสถาน

• ใชถานชนิดเดียวกันหรือเทียบเทากันเทานั้น 

• เปลี่ยนถานทั้งหมดพรอมกันในเวลาเดียวกันเสมอ 

• อยาใชถานแบบชารจไฟได อยาถอดแยกหรือบดถาน

          หมายเหตุทั่วไป
• โปรดอานคำแนะนำเหลานี้เพื่อการใชงานอยางระมัดระวังและเก็บรักษาไวเพื่อการใชงานในภาย

หลังใหแนใจวาผูใชอื่นสามารถเขาถึงไดและสังเกตเห็นขอมูลที่มีอยู 

• เครื่องวัดอุณหภูมินี้เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียดออน ควรใชงานดวยความระมัดระวัง

และไมสงผลกระทบทางกลใด ๆ 

• อยาใหอุปกรณถูกแสงแดดโดยตรง 

• ตรวจสอบกอนใชงานทุกครั้งวาเลนสยังไมบุบสลาย หากเกิดความเสียหายโปรดติดตอผูจำหนาย

หรือที่อยูบริการ 

• เครื่องวัดอุณหภูมิไมกันน้ำ ดวยเหตุนี้จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำหรือของเหลวอื่นๆ 

• เครื่องวัดอุณหภูมิ FT 65 นั้นออกแบบมาสำหรับพื้นที่การวัดในรางกายมนุษยตามคำแนะนำ

ในการใชงานเทานั้น 

• อุปกรณนี้มีจุดประสงคเพื่อการใชงานตามที่ระบุไวในคำแนะนำการใชงานเทานั้น 

• หลังการใชงานแตละครั้งควรทำความสะอาดปลายอุปกรณวัดดวยผานุมชุบน้ำยาฆาเชื้อ 

• เครื่องวัดอุณหภูมิไดออกแบบมาเพื่อการใชงานจริง แตไมไดใชแทนผลตรวจทางการแพทย 

• กอนการสอบถามการซอมแซมแตละครั้งควรตรวจสอบถานกอนและเปลี่ยนถานหากจำเปน 

• การซอมแซมจะตองดำเนินการโดยศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตเทานั้นมิฉะนั้นการรับประกันจะ

ถือเปนโมฆะ

• อุปกรณนี้สอดคลองกับ EU Directive 93/42 / EEC ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑทางการแพทย, 

Medizinproduktegesetz (พระราชบัญญัติอุปกรณการแพทยของเยอรมัน), ASTM (American 

Society สำหรับการทดสอบและวัสดุ) E 1965 - 98 และมาตรฐานยุโรป EN 12470-5: คลินิก 

เครื่องวัดอุณหภูมิ - สวนที่ 5: ขอกำหนดสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 

(พรอมอุปกรณสูงสุด) ISO 80601-2-56 และมาตรฐานยุโรป EN 60601-1-2 (ตามมาตรฐาน 

CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4- 3, IEC 61000-4-8) และอยูภายใตขอควรระวังเปน

พิเศษเกี่ยวกับความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา โปรดทราบวาระบบสื่อสาร HF แบบพกพา อาจ-

รบกวนการทำงานของอุปกรณนี้

• หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชอุปกรณของเราโปรดติดตอผูจำหนายหรือฝายบริการลูกคา 

เรียนคุณลูกคา
ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ

ของเราถูกทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลใน

เลือด, อุณหภูมิของรางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และ

อากาศ โปรดอานคูมือการใชงานเพื่อความปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชในครั้งตอไป 

โปรดเก็บคูมือนี้ไวในกรณีที่ีมีผูใชคนอื่น โดยสามารถหยิบมาอานไดงาย

            ขอแสดงความนับถือ

                 บอยเลอร

คำเตือน
คำเตือนแสดงความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือผลกระทบตอสุขภาพ

สำคัญ หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย แสดงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับตัวเครื่อง / อุปกรณเสริม

ขอสังเกต
สังเกตรายละเอียดสำคัญ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของคูมือในการใชงาน

ความปลอดภัยทางไฟฟา, ชนิด BF

ไฟฟากระแสตรง

ผูผลิต

ทำการกำจัดตามขอกำหนด EC Directive-WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment)

อุณภูมิและความชื้นที่เหมาะสำหรับการเก็บรักษา

อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสำหรับการใชงาน

ปองกันอยาใหโดนความชื้น

กำจัดบรรจุภัณฑในลักษณะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เครื่องหมาย CE ที่รับรองผลิตภัณฑวาผานคุณสมบัติเครื่องมือการ
แพทยของ Directive 93/42/EEC 

Storage/Transport

Operating
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PAP

          หมายเหตุเกี่ยวกับความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
• อุปกรณนี้เหมาะสำหรับการใชงานในสภาพแวดลอมทั้งหมดที่ระบุไวในคำแนะนำการใชงาน

รวมถึงสภาพแวดลอมภายในประเทศ 

• การใชอุปกรณอาจถูก จำกัด เมื่อมีสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา ซึ่งอาจสงผลใหเกิด

ปญหา เชน ขอความแสดงขอผิดพลาดหรือความลมเหลวของจอแสดงผล / อุปกรณ 

• หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณนี้โดยตรงถัดจากอุปกรณอื่นหรือวางซอนกันบนอุปกรณอื่น ๆ เนื่อง

จากอาจทำใหเกิดการทำงานที่ผิดพลาดได อยางไรก็ตามหากจำเปนตองใชอุปกรณในลักษณะ

ที่ระบุไวอุปกรณนี้รวมทั้งอุปกรณอื่น ๆ จะตองไดรับการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาอุปกรณ

ทำงานไดอยางถูกตอง 

• การใชอุปกรณเสริมนอกเหนือจากที่ระบุหรือจัดทำโดยผูผลิตอุปกรณนี้สามารถนำไปสูการ

เพิ่มขึ้นของการปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือการลดลงของการตานแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณ;

ซึ่งอาจสงผลใหการดำเนินการผิดพลาด 

• การไมปฏิบัติตามขางตนอาจทำใหประสิทธิภาพของอุปกรณลดลง

3. รายละเอียดอุปกรณ

1 ฝาสำหรับวัดทางหนาผาก / ฝาครอบ

2 ปุมโหมดวัดอุณหภูมิทางหนาผาก 

3 ปุมโหมดวัดอุณหภูมิทางหู     / ปุมเปด-ปด 

4 LED (สีแดง) (สัญญาณแจงเตือนอุณหภูมิสูง)

5 LED (สีเขียว)

1 32 4 5 6

7

1098

Stirn

Ohr

6 จอแสดงผล LCD

7 เซ็นเซอรพรอมเลนส (ถอดฝาครอบออก)

8 ปุมบันทึกหนวยความจำ

9 ปุมตั้งคา Set

10 ฝาปดชองใสถาน

11 วัน

12 เวลา

13 โหมดการวัด (“ หู”,“ หนาผาก”,“ วัตถุ”)

14 สัญลักษณเตือนถานออน

15 จอแสดงผลการวัด

16 สัญลักษณ“ หนวยความจำ” 

และหมายเลขพื้นที่เก็บขอมูล

17 สัญลักษณ“ กำลังดำเนินการวัด”

18 หนวยของการวัด (°C หรือ°F)

863
5-15

8

7:20
11
12
13

18

17

161514

กดปุม      คางไวเปนเวลา 1 วินาที เพื่อเปดเครื่องวัดอุณหภูมิ

อุปกรณทำการทดสอบหนาจอโดยแสดงองคประกอบทั้งหมด
8

:

2. หมายเหตุ
ดานความปลอดภัย

        คำเตือน:

• ในการวัดอุณหภูมิใหใสปลายเซ็นเซอรของเครื่องวัดอุณหภูมิลงในหูอยางระมัดระวัง

4. การใชงานครั้งแรก
ใสถานเขาในอุปกรณใหถูกตองตามขั้วและควรเปนถานที่ใหมทั้งหมด

กอนใชงานครั้งแรกใหถอดแถบฉนวนพลาสติกที่ยื่นออกมาจากชองใสถาน เครื่องวัดอุณหภูมิจะ

เปดอัตโนมัติ

5. การตั้งคาอุปกรณ
ตั้งคาหนวยสำหรับการแสดงอุณหภูมิ เชนเดียวกับวันที่และเวลา



โคงเล็กนอยคุณตองดึงหูขึ้นและลงเล็กนอยกอนที่จะสอดปลายเซ็นเซอร 

ซึ่งเปนสิ่งสำคัญเพื่อใหปลายหัวเซนเซอรสามารถชี้ไปที่แกวหูไดโดยตรง

• ใสปลายเซ็นเซอรทางชองหูอยางระมัดระวังและกดปุม      

เปนเวลา 1 วินาที

• ปลอยปุม       จะสิ้นสุดเวลาของการวัด และเครื่องจะสงสัญญาณ

ดวยเสียงบี๊ปสั้น ๆ คาที่วัดไดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

หากคาที่วัดไดอยูในชวงปกติ (<100.4 °F / 38 °C) ไฟ LED สีเขียวจะสวางขึ้นเปนเวลา 3 วินาที 

หากคาที่วัดไดสูงกวาปกติ (≥ 100.4 °F / 38 °C อุณหภูมิสูง) ไฟ LED สีแดงจะติดสวาง

การวัดอุณหภูมิวัตถุ

• กดปุม       เปนเวลา 1 วินาที เพื่อเปดเครื่องวัดอุณหภูมิ  หลังจากการทดสอบหนาจอสำเร็จ

อุปกรณจะสงเสียงบี๊ปสั้น ๆ สองครั้ง

• จากนั้นกดปุม       และ       พรอมกันเปนเวลา 3 วินาที เพื่อเปลี่ยนเปนโหมดอุณหภูมิวัตถุ 

สัญลักษณ      จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล

• กดปุม      หรือ       แลวเล็งปลายเซ็นเซอรไปทางวัตถุหรือของเหลวที่ตองการวัด 

(หามแชในของเหลว) โดยรักษาระยะหาง 3 ซม.

• ปลอยปุม     หรือ      จะสิ้นสุดเวลาของการวัด และเครื่องจะสงสัญญาณดวยเสียงบี๊ปสั้น ๆ 

คาที่วัดไดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

      โปรดทราบวาอุณหภูมิที่วัดไดจากทางหู/ทางหนาผากไมสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได 

เนื่องจากมีปจจัยและสภาพเเวดลอมที่แตกตางกัน และคาที่ไดจากการวัดวัตถุหรือพิ้นผิว ไม

สามารถนำมาเปรียบเทียบกับคาอุณหภูมิที่วัดทางหู/ทางหนาผาก เชนกัน

หากตองการเปลี่ยนกลับเปนโหมดวัดอุณหภูมิทางหู / หนาผาก ใหกดปุม      และ      พรอมกัน

เปนเวลา 3 วินาที จนกระทั่งสัญลักษณ       หายไปและมีเสียงบี๊ปสั้น ๆ 

หรือดวยการปด-เปด เครื่องวัดอุณหภูมิอีกครั้งก็สามารถออกจากโหมดอุณหภูมิวัตถุโดยอัตโนมัติ

อุณหภูมิที่วัดลาสุดคือคาสุดทายของชุดการวัดเทานั้น ที่จะถูกเก็บไวโดยอัตโนมัติทันทีที่เครื่อง

วัดอุณหภูมิปดเองหรือถูกปด จะมีพื้นที่ในการเก็บขอมูล 10 หนวยความจำ

หากคุณไมทำการวัดเพิ่มเติมใด ๆ เครื่องวัดอุณหภูมิจะปดเองโดยอัตโนมัติ ประมาณ 1 นาที 

หลังจากคาที่วัดไดถูกแสดง 

       ในการเรียกดูคาที่บันทึกไวเปดสวิตชเครื่องวัดอุณหภูมิแลวกดปุม       วันที่, เวลา, 

หมายเลขพื้นที่จัดเก็บ, สัญลักษณโหมดการวัด และอุณหภูมิ จะแสดงตามลำดับ เรียกดูการวัด

ที่เก็บไวโดยกดปุม       ซ้ำ ๆ

8. การเปลี่ยนถานเมื่อแบตเตอรี่ในถานออนลง
สัญลักษณเตือนถานจะปรากฏขึ้น          อาจยังคงเปนไปไดที่จะวัดอุณหภูมิได ตองเปลี่ยนถาน 

เมื่อสัญลักษณถานกะพริบ         และ        ปรากฏขึ้นบนหนาจอจะตองเปลี่ยนถาน หาก

แบตเตอรี่ในถานออนเกินไปเครื่องวัดอุณหภูมิจะปดเองโดยอัตโนมัติ

1. คลายนอตสกรูบนฝาปดชองใสถานแลวดึงฝาปดลงมา 

2. เปลี่ยนใสถานกอนใหมสองกอนตามขั้วทิศทางที่ระบุ

3. ปดฝาชองใสถานและไขกลับเขาไปใหม ทิ้งถานที่ใชแลว

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หามทิ้งถานรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป

9. การจัดเก็บและบำรุงรักษา
• ทำความสะอาดปลายเซ็นเซอรหลังใชงานทุกครั้ง ใชผาสะอาดหรือสำลีกานที่สามารถชุบน้ำ

ยาฆาเชื้อแอลกอฮอลหรือน้ำอุน อยาใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่รุนแรง

• ในการทำความสะอาดอุปกรณทั้งหมดโปรดใชผานุมชุบน้ำสบูออน ๆ เล็กนอย

• เก็บเครื่องวัดอุณหภูมิโดยปดฝาครอบไวเสมอ เก็บไวในอุณหภูมิที่ระบุในคูมือ

• หากไมมีการใชงานเปนเวลานานควรถอดถานออกจากตัวเครื่อง

10. การกำจัด
• ตองทิ้งถานในจุดรวบรวมเพื่อรีไซเคิลหรือผูจำหนาย อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่กำหนดเปนพิเศษ 

ตองถูกกฏหมายเพื่อกำจัดถาน

• รหัสดานลางนี้ถูกพิมพลงบนถานที่มีสารอันตราย: Pb = แบตเตอรี่มีสารตะกั่ว, 

Cd = แบตเตอรี่ประกอบดวยแคดเมียม, Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท

• เพื่อเหตุผลดานสิ่งแวดลอมหามทิ้งอุปกรณลงในถังขยะในครัวเรือนเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงาน 

ทิ้งเครื่องไวในจุดรวบรวมหรือจุดรีไซเคิลในทองถิ่นที่เหมาะสม กำจัดอุปกรณตามขอกำหนด 

EC Directive - WEEE (อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเสีย) หากคุณมีคำถามใด ๆ 

โปรดติดตอหนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องการกำจัดขยะ 

11. ขอมูลทางเทคนิค
รุน   FT 65 

ชวงการวัด   โหมดวัดอุณหภูมิทางหู / ทางหนาผาก

   : 93.2 °F - 109.4 °F (34 °C - 43 °C) 

   โหมดอุณหภูมิวัตถุ: 32 °F - 212 °F (0 °C - 100 °C)

เวนชวงเวลาระหวางการวัดครั้งถัดไป อยางนอย 5 วินาที

ขอมูลทางการแพทย   หู: เด็ก 1 - 5 ป: ± 0.14 °F (± 0.08 °C) 

   ผูใหญ: ± 0.13 °F (± 0.07 °C) 

   หนาผาก: เด็ก 1 - 5 ป: ± 0.13 °F (± 0.07 °C)

   ผูใหญ: ± 0.14 °F (± 0.08 °C)

หนวยการวัด    องศาเซลเซียล (°C) หรือ องศาฟาเรนไฮต (°F) 

สภาพแวดลอมการใชทำงาน 59 °F - 95 °F (15 °C - 35 °C)

   มีความชื้นสัมพัทธสูงถึง 85% (ไมกลั่นตัว) 

สภาพแวดลอมการเก็บรักษา  -13 °F - 131 °F (-25 °C - 55 °C) 

   มีความชื้นสัมพัทธสูงถึง 85% (ไมกลั่นตัว) 

ขนาด   38.2 x 138 x 46.5 มม. 

น้ำหนัก    90 กรัม รวมแบตเตอรี่

แบตเตอรี่    2 x 1.5V AAA (LR03) 

หนวยความจำสำหรับการวัด  10 ครั้ง

12. การแกไขปญหา

ของหนาจอแสดงผลประมาณ 1 วินาที หลังจากการทดสอบสำเร็จอุปกรณจะสงเสียงบี๊ปสั้น ๆ 

สองครั้ง ในโหมดพรอมใชงาน วันที่และเวลาจะปรากฏขึ้น “    ” 

    เมื่อใชวัดอุณหภูมิเปนครั้งแรกและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถาน วันที่และเวลาจะปรากฏขึ้น 

(หลังจากการทดสอบหนาจอ) โดยจะเขาสูการตั้งคาพื้นฐานใหม (               ) 

โดยการตั้งคาจะเรียงลำดับจาก หนวยแสดงอุณหภูมิ วันที่และเวลา 

ในการตั้งคาอุปกรณใหดำเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้: หนวย - ป - เดือน - วัน - ชั่วโมง - นาที

    • กดปุม         ประมาณ 3 วินาที เพื่อการเขาถึงโหมดตั้งคา การตั้งคาที่จะเปลี่ยนแปลง

      จะกระพริบทุกครั้ง

    • กดปุม         เพื่อบันทึกการตั้งคา หรือ กดปุม         เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา

    • จากนั้นกดปุม       เพื่อบันทึกการตั้งคา

หลังจากกระบวนการนี้เครื่องวัดอุณหภูมิจะแสดงขอความ“      ” ที่หนาจอและปดโดยอัตโนมัติ

6. สิ่งที่คุณควรรูเกี่ยวกับการใชเครื่องวัดอุณหภูมินี้
มีเครื่องวัดอุณหภูมิที่แตกตางกันสำหรับการวัดอุณหภูมิในสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน : 

• เครื่องวัดอุณหภูมิหู / หนาผาก (เครื่องวัดอุณหภูมินี้สำหรับการวัดในหูหรือบริเวณหนาผาก) 

• เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแทง (สำหรับใชทางทวารหนัก หรือ ใตรักแร หรือวัดในปากใตลิ้น)

การวัดอุณหภูมิของรางกายทางหนาผาก

โปรดทราบวาบริเวณหนาผาก / ขณะวัดตองปราศจากเหงื่อและเครื่องสำอางและการใชยา 

vasoconstrictive และการระคายเคืองผิวหนังสามารถบิดเบือนผลเมื่อวัดอุณหภูมิบนหนาผากได

• กดปุม       เปนเวลา 1 วินาทีเพื่อเปดเครื่องวัดอุณหภูมิ 

หลังจากการทดสอบหนาจอสำเร็จอุปกรณจะสงเสียงบี๊ปสั้น ๆ สองครั้ง

• เล็งเครื่องไปที่หนาผาก ระยะหางประมาณ 1-2 ซม.

กดปุม       คางไว 1 วินาที หรือหากตองการความ

แมนยำ ใหวางปลายหัววัดไปที่ขมับ โดยใหฝาครอบติด

กับขมับ กดปุม       คางไวแลวลากเครื่องวัดอุณหภูมิ

จากอีกดานหนึ่งไปยังอีกดานของหนาผาก 

• จากนั้นปลอยปุม       จะสิ้นสุดเวลาของการวัด 

และเครื่องจะสงสัญญาณดวยเสียงบี๊ปสั้น ๆ  คาที่วัดไดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

หากคาที่วัดไดอยูในชวงปกติ (<100.4 °F / 38 °C) ไฟ LED สีเขียวจะสวางขึ้นเปนเวลา 3 วินาที 

หากคาที่วัดไดสูงกวาปกติ  (≥ 100.4 °F / 38 °C อุณหภูมิสูง) ไฟ LED สีแดงจะติดสวาง

การวัดอุณหภูมิรางกายทางหู

• หากตองการคาที่แมนยำเพิ่มขึ้น สามารถเลือกใชวิธีวัดทางหูได

• บางทานอาจมีความแตกตางกันในหูซายและขวา เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใหวัด

อุณหภูมิของบุคคล ควรวัดดวยหูขางเดียวกันเสมอ

• เครื่องวัดอุณหภูมิทางหูสำหรับเด็กอาจใชภายใตการดูแลของผูใหญเทานั้น การวัดเหมาะ

สำหรับเด็กอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป ในทารกที่มีอายุต่ำกวา 6 เดือนชองหูยังคงแคบมาก ดังนั้น

อุณหภูมิของแกวหูมักไมสามารถบันทึกไดและผลลัพธที่ปรากฏมักจะต่ำเกินไป

• ตองไมทำการวัดในหูที่ไดรับการอักเสบ หลังจากไดรับบาดเจ็บที่หู หรือในระยะเวลาการรักษา

หลังจากการผาตัด ในทุกกรณีเหลานี้โปรดปรึกษาแพทย

• เครื่องวัดอุณหภูมินี้สามารถใชได โดยไมตองมีฝาครอบ

ปองกันแบบใชแลวทิ้ง

• ถอดฝาปดโดยคอยๆดันขึ้น (1) จากนั้นดึงออกมาขางหนา (2)

ตรวจสอบใหแนใจวาปลายเซ็นเซอรและชองหูสะอาด เนื่องจากชองหูมีลักษณะ

12

Stirn

Stirn

Stirn

Stirn

Stirn

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
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ผูนำเขา: บริษัท เบลเมกสไทย จำกัด
สำนักงานใหญและคลังสินคา: 15/117 หมู 3 ซ.เกากิโล 23 ถ.เกากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
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อุณหภูมิที่บันทึกไวสูงกวา 

1) โหมดวัดอุณหภูมิทางหู / หนาผาก: 

> 109.4 °F (43 °C) 

2) โหมดอุณหภูมิวัตถุ: > 212 °F (100 °C)

อุณหภูมิที่บันทึกไวต่ำกวา 

1) โหมดวัดอุณหภูมิหู / หนาผาก: 

< 93.2 °F (34 °C) 

2) โหมดอุณหภูมิวัตถุ: < 32 °F (0 °C)

อุณหภูมิในการทำงานไมอยูในชวง 59 °F ถึง 95 °F 

(15 °C ถึง 35 °C)

ใชงานเครื่องวัดอุณหภูมิเฉพาะชวง

อุณหภูมิที่กำหนดเทานั้น

1) โหมดวัดอุณหภูมิทางหู / 

หนาผาก: 109.4 °F (43 °C) 

2) โหมดอุณหภูมิวัตถุ: 212 °F 

(100 °C)

ใชงานเครื่องวัดอุณหภูมิเฉพาะชวง

อุณหภูมิที่กำหนดเทานั้น หากจำเปน

ใหทำความสะอาดปลายเซ็นเซอร

ในกรณีที่ขอความแสดงขอผิดพลาดซ้ำ

ติดตอผูจำหนายหรือฝายบริการลูกคา

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกไข

~1-2 ซม.


