
เครื่องวัดอุณหภูมินี้เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิทางหู หามใชเครื่องวัดอุณหภูมิทาง
หูนี้ในการวัดสวนอื่นของรางกาย
คุณสามารถใชเครื่องวัดอุณหภูมิทางหูนี้ เพื่อการวัดอุณหภูมิหอง และวัตถุ
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหูนี้ถูกพัฒนามาใหแมนยำ ปลอดภัย และวัดอุณหภูมิทางหูได
อยางรวดเร็ว ซึ่งจะไมรบกวนผูปวย ดวยระบบอินฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิรางกาย
ทางหูทั้งผูใหญและเด็ก
โปรดใชงานอุปกรณ ตามจุดประสงคที่ไดระบุไวในคูมือนี้เทานั้น การใชงานที่ไมเหมาะ
สมอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชงานได ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
ขึ้นจากการใชงานที่ไมเหมาะสมหรือประมาท
คุณภาพสินคาไดถูกรับรอง สอดคลองตามระเบียบบังคับ Council Directive
93/42/EEC  (Medical Devices Directive) Annex I. ซึ่งเปนขอกำหนดที่สำคัญที่เปน
มาตรฐาน ISO 80601-2-56:2009 Clinical thermometers – Part 5: Performance of 
infra-red ear thermometers (with maximum device).
หมายเหตุอุปกรณพกพาเชนโทรศัพทมือถือ ระบบ HF อาจรบกวนอุปกรณได
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอฝายบริการลูกคาไดตามที่อยูในทายคูมือนี้

แนะนำใหคุณตั้งคาเวลา และวันที่กอนเริ่มการวัด สิ่งนี้จะทำใหคุณสามารถจัดการ

• ควรใสอุปกรณเขาไปในหูอยางระมัดระวัง
• การใชอุปกรณรวมกันสามารถทำใหติดเชื้อได แมวาจะมีการทำความสะอาด หรือ
  ฆาเชื้อแลวก็ตาม หากพบขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
• การวัดอุณหภูมิทางหูจะแตกตางจากการวัดอุณหภูมิบริเวณอื่นของรางกาย ดังนั้นจึง
  ไมสามารถนำมาเปรียบเทียบคาอุณหภูมิกันได ควรวัดอุณหภูมิในภาวะปกติ เพื่อ
  เปรียบเทียบกับเวลาที่รางกายมีอุณหภูมิสูง 
• อุปกรณนี้มีไวสำหรับวัดอุณหภูมิทางหูเทานั้น อยาใชเครื่องวัดอุณหภูมินี้กับการวัด
  ในสวนอื่นๆ ของรางกาย
• เปลี่ยนฝาครอบหลังจากที่ใชเสร็จแลวทุกครั้ง เพื่อใหแนใจวาการวัดอุณหภูมิจะมี
  ความถูกตอง และเพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค
• ใหใชฝาครอบจากบอยเลอรเทานั้น การใชฝาครอบอื่นอาจทำใหคาวัดผิดพลาดได
  หากตองการฝาครอบเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูผลิต หรือตัวแทนจำหนาย
• ปรึกษาแพทยถาไมแนใจวาสมควรใชหรือไม
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คูมือการใชงานเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู FT58

   7.1 การวัดอุณหภูมิรางกาย
   7.2 การวัดอุณหภูมิวัตถุ
   7.3 แสดงอุณหภูมิหอง
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โปรดอานคูมือการใชงานนี้ เพื่อการใชงานอยางรอบคอบ
และเก็บใวใชในครั้งตอไป

เรียน คุณลูกคา,
      ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงทางดานผลิตภัณฑคุณภาพ
สูง ผลิตภัณฑของเราผานการทดสอบแลว เพื่อการใชงานเกี่ยวกับแผนใหความรอน,
เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องวัดความดันโลหิต,เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด,เครื่องวัดอุณ-
หภูมิของรางกาย,เครื่องวัดชีพจร,เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด,ความงาม,เครื่องนวด
โปรดอานคูมือการใชเพื่อการใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อใชในครั้งตอไป

โปรดตรวจสอบสินคาวาไมถูกดัดแปลง และตองแนใจวามีอุปกรณครบกอนใชงาน
ตองแนใจวาสินคาไมมีความเสียหาย หรือบรรจุภัณฑของอุปกรณตางๆไมถูกแกะ
ถาหากคุณพบขอสงสัยกรุณาอยาใชงานอุปกรณ โปรดติดตอรานคาหรือฝายบริการ
ลูกคาตามที่อยูในคูมือนี้

สิ่งที่รวมอยูในกลองสินคา

ชุดฝาครอบเซ็นเซอร : 2x10 ฝา     รหัสสินคา :795.34
อุปกรณเสริม

• FT58 - 1 เครื่อง
• ถาน AAA 1.5V - 2 กอน

• ฝาครอบเซ็นเซอร - 10 ฝา
• คูมือการใชงาน

1. สัญลักษณ และเครื่องหมาย

สัญลักษณดังตอไปนี้จะปรากฏในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

 

 

คำเตือน บงบอกถึงความเสี่ยงของอันตรายและความเสียหายตอสุขภาพ

สำคัญ หมายเหตุความปลอดภัย บงบอกถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ

หมายเหต ุหมายถึงขอมูลที่สำคัญ

โปรดอานคูมือกอนใชงาน

การกำจัดตองเปนไปตามระเบียบ EC Directive –WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

อยูในประเภท Type BF (เปนเครื่องที่สัมผัสกับผูปวยภายนอก)

ผูผลิต

IP 22 IP22, การปองกันอุปกรณจากน้ำ และฝุนละออง

  0483
รับรองวาผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติสอดคลองตามขอกำหนดที่สำคัญทาง
การแพทย (Directive 93/42/EEC)

อุณหภูมิและความชื้นขณะใชงาน

Operating

10°C

40°C

RH 15-85%

2. ขอบงใช

3. หมายเหตุ

4. คำอธิบายสินคา

5. การใชงานครั้งแรก

6. การตั้งคา

6.1 การตั้งคา วัน/เวลา

หมายเหตุดานความปลอดภัย

คำเตือน

คำเตือน

การจัดการถาน

คำเตือน

ความเสี่ยงตอการระเบิดของอุปกรณ

• หากผิวหนังและดวงตาของคุณ สัมผัสกับของเหลวในถาน ใหรีบลางออกทันที 
   ดวยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ และนำสงโรงพยาบาล
• อันตรายจากการสำลัก! เก็บถานใหหางจากเด็กเล็ก เพื่อปองกันการสำลัก
• โปรดสังเกตสัญลักษณ ขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-)
• หากถานรั่ว ใหรีบนำถานออกทันที และทำความสะอาดชองใสถาน โดยการเช็ดดวย
  ผาแหง
• ปองกันถานจากความรอน
• ความเสี่ยงตอการระเบิด! หามโยนถานเขากองไฟ

• หามใชกับถานแบบชารจไฟได
• หากไมไดใชอุปกรณเปนเวลานาน ควรถอดถานออก
• โปรดใชถานตามชนิดที่ระบุไวเทานั้น
• ควรเปลี่ยนถานทั้งหมดในคราวเดียวกัน
• หามถอดแยกชิ้นสวน ผา หรือทุบถาน

• หามนำอุปกรณใสลงในเครื่องอัด
• หามนำอุปกรณไปตากแดด
• หามแชอุปกรณในน้ำ อุปกรณนี้ไมกันน้ำ โปรดหลีกเลี่ยงน้ำหรือของเหลวทุกชนิด
• อุปกรณจะตองถูกซอมโดยชางผูเชี่ยวชาญที่ไดรับอนุญาตเทานั้น หากไมปฏิบัติตาม
  การรับประกันจะถือเปนโมฆะ
• ระบบ HF อาจรบกวนอุปกรณนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอฝายบริการลูกคาไดตามที่อยูในทายคูมือนี้
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1 ฝาครอบเซ็นเซอร

2 เซ็นเซอร

5 ชองใสถาน

6 ปุมปลดฝาครอบ

3 ปุมเริ่มการวัด (START)

4 ปุมเปด/ปด (ON/OFF)

1 หมวดวัดอุณหภูมิหอง

2  แสดงผลอุณหภูมิหอง เวลา/วันที่

5 หมวดหนวยความจำ

3 แสดง AM/PM ของเวลา

4 สัญลักษณถาน

6 สัญลักษณ ไมมีไข

7 หนวยของอุณหภูมิ  (ºC / ºF)

10 หมวดวัดอุณหภูมิวัตถุ

8 สัญลักษณ มีไข

9 แสดงอุณหภูมิ

12 หมวดวัดอุณหภูมิทางหู

11 สัญลักษณฝาครอบเซ็นเซอร

1) เลื่อนฝาครอบออก เพื่อเปดที่ใสถาน

2) ใสถาน 2 กอน (AAA 1.5V)
     และตองแนใจวาใสถานถูกขั้ว



7. การวัด

หนวยความจำไดงายขึ้น

1. กดปุม ON/OFF        คางไวประมาณ 3 วินาที
    “24 H” จะแสดงบนหนาจอ ดังภาพ

2. กดปุม START เพื่อเลือกรูปแบบแสดงเวลาเปน
    (12 ชม. / 24 ชม.) แลวยืนยันโดยการกดปุม 

3. หนาจอจะแสดงใหตั้งคาชั่วโมง กดปุม START
    เพื่อตั้งคาชั่วโมง แลวยืนยันโดยการกดปุม  

คุณสามารถตั้งคาเพื่อใหอุปกรณแสดงหนวยของอุณหภูมิเปน องศาเซลเซียส ( ºC )
หรือองศาฟาเรนไฮต ( ºF ) ไดดังตาราง

6.2 การตั้งคาหนวยของอุณหภูมิ

7.4 แสดงคาความจำอุณหภูมิ

7.2 การวัดอุณหภูมิวัตถุ

7.3 แสดงอุณหภูมิหอง

4. หนาจอจะแสดงใหตั้งคานาที กดปุม START
    เพื่อตั้งคานาที แลวยืนยันโดยการกดปุม  

5. หนาจอจะแสดงใหตั้งคาป กดปุม START
    เพื่อตั้งคาป แลวยืนยันโดยการกดปุม  

6. หนาจอจะกระพริบใหตั้งคาวันที่ กดปุม START
    เพื่อตั้งคาวันที่ี แลวยืนยันโดยการกดปุม  

7. หนาจอจะกระพริบใหตั้งคาเดือน กดปุม START
    เพื่อตั้งคาเดือน แลวยืนยันโดยการกดปุม
    จากนั้นอุปกรณจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติ วันที่
    และเวลาไดถูกบันทึกไวเรียบรอยแลว

1. กดปุม START คางไวประมาณ 3 วินาที
    ขณะเครื่องปดอยู “ ºC ” จะกระพริบบนหนาจอ

1. ถอดฝาครอบเซ็นเซอรออกจากเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
กด

2. กดปุม ON/OFF         เพื่อเปดเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
    จะมีเสียงดัง 3 ครั้งและหนาจอจะปรากฏดังภาพ

2. กดปุม ON/OFF         เพื่อเปดเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
    จะมีเสียงดัง 3 ครั้งและหนาจอจะปรากฏดังภาพ

3. เนื่องจากรูหูมีรูปทรงโคง จึงตองดึงใบหูขึ้นเล็กนอย
    จากนั้นทำการใสเซ็นเซอรเขาไปในรูหู เพื่อใหเซ็นเซอร
    สามารถยิงวัดอุณหภูมิไปที่แกวหูไดโดยตรง ดังภาพ

4. ใสเซ็นเซอร (ที่ครอบฝาครอบแลว) เขาไปในรูหูอยาง
    ระมัดระวัง แลวกดปุม START เพื่อเริ่มตนการวัด

5. หลังจากนั้นประมาณ 1 วินาที จะมีเสียงดังยาวจากเครื่อง
    วัดอุณหภูมิ แลวคาอุณหภูมิที่วัดไดจะแสดงบนหนาจอ

3. เพื่อใหแนใจวาคุณไดใชงานหมวดวัดอุณหภูมิวัตถุ (        )

4. ถือเครื่องวัดอุณหภูมิใหหางจากวัตถุที่ตองการวัด 1-2 ซม.
    จากนั้น กด START เพื่อทำการวัด

5. หลังจากนั้นประมาณ 1 วินาที จะมีเสียงดังยาวจากเครื่อง และ
    หนาจอจะแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได

การสลับหมวดระหวางหมวดวัดอุณหภูมิทางหูและหมวดวัด
อุณหภูมิวัตถุ สามารถทำไดโดยกดปุม ON/OFF         และ
START พรอมกัน

2. กดปุม START เพื่อเลือกหนวยของอุณหภูมิ
    (ºC / ºF)  แลวยืนยันโดยการกดปุม 

โปรดตรวจสอบเซ็นเซอรกอนการใชงานทุกครั้งวาไมเกิดความเสียหาย หากเกิดความ
เสียหายกรุณาติดตอฝายบริการลูกคาไดตามที่อยูในทายคูมือนี้
กรุณานำเครื่องวัดอุณหภูมิทางหูมาไวในหองที่จะทำการวัดเปนเวลา 30 นาทีกอนการ
ใชงาน

เมื่อคุณเปดเครื่องวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิหอง วันที่ และเวลา จะแสดงผลบนหนาจอ
เปนเวลาประมาณ 3 วินาที สลับไปเรื่อยๆ ดังภาพ

• ในผูใชงานบางราย การอานคาอุณหภูมิในหูซาย และขวาจะไมเทากัน
  โปรดวัดอุณหภูมิในหูขางเดียวกันทุกครั้ง
• เด็กสามารถใชงานเครื่องวัดอุณหภูมิทางหูไดแตตองอยูภายใตการดูแลของผูใหญ

   อยางใกลชิด เครื่องวัดอุณหภูมิทางหูมักเกิดปญหาบอยๆกับเด็กอายุต่ำกวา 6 เดือน
   เด็กที่มีอายุต่ำกวาหกเดือน ชองหูจะแคบมากดังนั้นการวัดอุณหภูมิที่ไดจะมีคาที่ต่ำ
   กวาความจริง
• หามใชอุปกรณนี้หากชองหูมีการอักเสบ (เชน มีหนอง), หลังจากที่หูไดรับการ
   กระทบ (เชน เยื่อแกวหูอักเสบ) หรืออยูในชวงของการผาตัด ในทุกกรณีดังกลาว
   โปรดปรึกษาแพทย
• การใชอุปกรณรวมกันสามารถทำใหติดเชื้อได แมวาจะมีการทำความสะอาด หรือ
   ฆาเชื้อแลวก็ตาม หากพบขอสงสัยควรปรึกษาแพทย
• เครื่องวัดอุณหภูมินี้จะใชได ก็ตอเมื่อใชฝาครอบเซ็นเซอรรวมดวย
• ในสถานการณดังตอไปนี้ อาจทำใหการวัดอุณหภูมิทางหูไมแมนยำ
   - มีการนอนทับหูขางที่จะทำการวัดเปนเวลานาน
   - บริเวณหูสัมผัสความรอน / เย็นเปนเวลานานเกินไป
   - หลังจากวายน้ำ หรือแชอางน้ำทันที
   ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังกลาว กรุณารอประมาณ 20 นาทีกอนการวัด
• สิ่งสกปรกในชองหูอาจสงผลตอคาที่วัดได กรุณาทำความสะอาดรูหูเทาที่จำเปน
   กอนใชงาน

1. ใสฝาครอบเซ็นเซอร ดังภาพ

คาอุณหภูมิที่วัดไดจะถูกบันทึกขอมูลโดยอัตโนมัติ 10 ครั้งลาสุด ของทั้งอุณหภูมิ
ทางหู และวัตถุ (รวมถึงวันที่และเวลา) การเรียกดูขอมูลสามารถทำไดดังตาราง

หมายเหตุ

หากไมมีการใชงานหรือกดปุมใดๆเปนเวลาประมาณ 1 นาที บนอุปกรณ
อุปกรณจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติ

1. กด ON/OFF        เพื่อเปดเครื่องวัดอุณหภูมิ

2. กดปุม ON/OFF คางไวประมาณ 3 วินาที
    “M” และคาอุณหภูมิลาสุดจะแสดงบนหนาจอ

3. เพื่อไลดูคาอุณหภูมิที่บันทึกไว ใหกด ON/OFF
    การกด ON/OFF แตละครั้งจะแสดงลำดับคาความจำ
    กอนและแสดงคาอุณหภูมิที่บันทึกไว

4. ถาหากคุณตองการกลับไปวัดอุณหภูมิใหกดปุม START
    หากตองการปดเครื่องกด ON/OFF       คางไวประมาณ 3 วินาที เพื่อปดเครื่อง

ถาหากคาที่วัดไดนอยกวา 38 ºC (100.4 ºF) สัญลักษณหนายิ้ม        จะแสดงบน
หนาจอพรอมเสียงดังสั้นๆ 1 ครั้ง
คาที่วัดไดระหวาง 37.5 และ 37.9 ºC จะแสดงผลพรอมมีเสียงดังสั้นๆ 2 ครั้ง
(แจงเตือนอุณหภูมิเริ่มสูงกวาปกติ)
ถาหากคาที่วัดไดมากกวาหรือเทากับ 38 ºC (100.4 ºF) สัญลักษณหนาเศรา        
จะแสดงบนหนาจอพรอมเสียงดังสั้นๆ  3 ครั้ง

หมายเหตุ

ระบบแจงเตือนเมื่อมีไข

7.1 การวัดอุณหภูมิรางกาย

คำเตือน

    กดปุม ON/OFF          เพื่อปดเครื่อง

3 วินาที 3 วินาที

3 วินาที

    กดปุม ON/OFF          เพื่อปดเครื่อง

1-2 ซม.



8. การเปลี่ยนถาน

9. การทำความสะอาดและการเก็บรักษา

11. ปญหาและแนวทางการแกไข

10. การกำจัด

12. ขอมูลทางเทคนิค

• โปรดใชฝาครอบเซ็นเซอรเพียงครั้งเดียว
• เซ็นเซอรเปนสวนที่สำคัญที่สุดของเครื่องวัดอุณหภูมิ
โปรดทำความสะอาดอยางระมัดระวัง เพื่อปองกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น โปรดใชผาสะอาดหรือคัตเติ้ลบัตที่สามรถชุบ
ยาฆาเชื้อ แอลกอฮอลหรือน้ำอุนได

• การทำความสะอาดสวนอื่นๆของอุปกรณ โปรดใชผานุมๆ ชุบน้ำสบูออนๆ
• หามใชผลิตภัณฑทำความสะอาดชนิดรุนแรง
• ถาหากไมตองการใชอุปกรณเปนเวลานานโปรดนำถานออกจากอุปกรณ
• อุปกรณไมควรถูกเก็บไวในที่ เย็นจัด รอนจัด มีความชื้น (ดูที่ขอ 12) หรือตากแดด

ในที่ที่มีการเชื่อมโยงกับกระแสไฟฟาหรือสกปรกอาจทำใหอุปกรณทำงานผิดพลาด

กอนการเปลี่ยนถานตองแนใจวาเครื่องปดอยู

1. เปลี่ยนถานเมื่อสัญลักษณถาน (          ) แสดงบนหนาจอ

2. เลื่อนฝาครอบออก เพื่อเปดที่ใสถาน และนำถานออก ดังภาพ

3. ใสถานใหม (AAA 1.5V) (2 กอน) และตองแนใจวาใสถานถูกขั้วดังภาพ

ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะทั่วไป ควรทิ้งในถังขยะที่จัดเตรียมไวพิเศษ สำหรับทิ้ง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และแบตเตอรี่โดยเฉพาะเทานั้น

เครื่องวัดอุณหภูมิยังไมพรอม
ในการวัด

อุณหภูมิลอมรอบไมอยูในชวง
10ºC - 40ºC (50-104ºF)

ใสเครื่องวัดอุณหภูมิทางหูเขา
ไปในรูหูไมถูกตอง

นำอุปกรณไวในหองที่จะทำการวัด
ที่มีอุณหภูมิระหวาง 10ºC - 40ºC
(50-104ºF) อยางนอย 30 นาที
กอนการวัด

โปรดดูในขอ 7.1 อยางละเอียดแลว
ทำการวัดอีกครั้ง

ทำการวัดเมื่อมีสัญลักษณ (       )
วัดอุณหภูมิทางหู และ (        ) วัด
อุณหภูมิวัตถุแสดงบนหนาจอเทานั้น

ขอความ สาเหตุ แนวทางการแกไข

หมายเหตุ แบตเตอรี่บรรจุดวยสารที่มีอันตรายตอสภาพแวดลอม โดยสามารถสังเกต
ไดจากสัญลักษณตอไปนี้: Pb = มีตะกั่วเปนสวนผสม, Cd = มีแคดเมี่ยม
เปนสวนผสม, Hg = มีปรอทเปนสวนผสม

Pb       Cd       Hg

การกำจัดทิ้ง ควรเปนไปตามขอกำหนดของ EC Directive – WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment). หากพบขอสงสัย กรุณา
ติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการกำจัดของเสียในเขตพื้นที่ของคุณ

ER1

ER2

ER3

ER6
คุณไดทำการวัดในหมวดวัด
อุณหภูมิวัตถุ แตยังคงใสฝา
ครอบเซ็นเซอรอยู

อุณหภูมิทางหูที่วัดไดสูงกวา
43ºC (109.4ºF)
อุณหภูมิทางวัตถุที่วัดไดสูง
กวา 100ºC (212ºF)

ถานหมด
นำถานที่หมดทั้ง 2 กอนออก
แลวใสถาน (AAA 1.5V) ใหม
ลงในเครื่องวัดอุณหภูมิ

หากคุณพบปญหาอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนโปรดติดตอฝายบริการลูกคา

ชวงอุณหภูมิที่วัดได

คาความคลาดเคลื่อน

Clinical reproducibility

ระยะเวลาประมวลผล

อุณหภูมิขณะใชงาน

หนวยความจำ

ความละเอียดที่แสดงผล

10 คา

0.1°C หรือ 0.1°F

ถาน DC 3V [ถาน AAA 1.5 V (2 กอน)]

ขนาด 155 x 38 x 47 มม.

• ทางหู : 28.0 – 43.0ºC (82.4 – 109.4ºF)
• ทางวัตถุ : -20 – 100°C (-4 – 212 °F)
• หอง: 0 – 50°C (32 – 122 °F)

• ทางหู : ±0.2ºC (0.4°F) ในชวง 35.5– 42.0°C
(95.9 – 107.6°F); ±0.3°C (0.5°F) ในชวง ≤35.5°C
(95.5°F) และ ≥42.0°C (107.6°F)

• ทางวัตถุ : ±4% หรือ ±2°C (4°F)
• หอง: ±2°C (±4°F)

0.11°C (0.2°F)

ประมาณ 1 วินาที

10– 40°C (50 – 104°F),
ความชื้น 15 – 85% (non-condensing)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -25– 55°C (-13 – 131°F),
ความชื้น 15 – 95% (non-condensing)

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณและ
ฝาครอบมีการทำงานอยางเต็มประ
สิทธิภาพ จากนั้นดำเนินการตรวจ
วัดอีกครั้ง

อุณหภูมิทางหูที่วัดไดต่ำกวา
28ºC (82.4ºF)
อุณหภูมิทางวัตถุที่วัดไดต่ำ
กวา -20ºC (-4ºF)

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณและ
ฝาครอบมีการทำงานอยางเต็มประ
สิทธิภาพ จากนั้นดำเนินการตรวจ
วัดอีกครั้ง

ฝาครอบตองถอดออกขณะวัด
อุณหภูมิวัตถุ

ขอความ สาเหตุ แนวทางการแกไข

Lo

น้ำหนัก ประมาณ 63 กรัม (ไมรวมถาน)

ฝาครอบเซ็นเซอร 10 ฝา

ระบบเปดเครื่องอัตโนมัติ ประมาณ 60 วินาที

การจัดหมวดหมู
ความปลอดภัย

Connected medical device of type BF

อายุถาน วัดไดประมาณ 3,000 ครั้ง
หรือ 1 ป ในการวัด 1-2 ครั้งตอวัน, ทุกหมวดการใชงาน

IP22, การปองกันอุปกรณจากน้ำ และฝุนละอองการปองกัน IP

ผูนำเขา: บริษัท เบลเมกสไทย จำกัด
สำนักงานใหญและคลังสินคา: 15/117 หมู 3 ซ.เกากิโล 23 ถ.เกากิโล ต.สุรศักดิ์ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร: 038-314118 แฟกซ: 038-314119
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942 

LINE ID : @hosprowww.facebook.com/HosproTH

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม

เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจจับ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยาง
เฉียบพลัน

เครื่องวัดอุณหภูมิทำงานได
อยางไมเต็มประสิทธิภาพ

นำอุปกรณไวในหองที่จะทำการวัด
ที่มีอุณหภูมิระหวาง 10ºC - 40ºC
(50-104ºF) อยางนอย 30 นาที
กอนการวัด

กรุณาใสถานใหมอีกครัั้ง
หากยังเปนอยู โปรดติดตอฝาย
บริการลูกคา

ER4

ER5


