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1. ฝาสำหรับวัดทางหนาผาก / ฝาครอบ
2. ปุมโหมดวัดอุณหภูมิทางหนาผาก 
3. ปุมโหมดวัดอุณหภูมิทางหู     / ปุมเปด-ปด 
4. LED (สีแดง) (สัญญาณแจงเตือนอุณหภูมิสูง)
5. LED (สีเขียว)
6. จอแสดงผล LCD
7. เซ็นเซอรพรอมเลนส (ถอดฝาครอบออก)
8. ปุมบันทึกหนวยความจำ
9. ปุมตั้งคา Set
10. ฝาปดชองใสถาน
11. วันที่
12. เวลา
13. โหมดการวัด (“ หู”,“ หนาผาก”,“ วัตถุ”)
14. สัญลักษณเตือนถานออน
15. จอแสดงผลการวัด
16. สัญลักษณ“ หนวยความจำ”
17. สัญลักษณ“ กำลังดำเนินการวัด”
18. หนวยของการวัด (°C หรือ°F)

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมัลติฟงกชัน
FT65

ตรวจวัดอุณหภูมิบนหนาผาก

ตรวจวัดอุณหภูมิภายในหู

ตรวจวัดอุณหภูมิไดทั้ง วัตถุ /ของเหลว

แสดง วันที่ และ เวลา

บันทึกคาความจำได 10 คา

ไฟ LED แจงเตือนเมื่อมีอุณหภูมิสูง

6 in 1

คูมือการใชงาน

ไฟสีเขียว
อุณหภูมิปกติ

ไฟสีแดง
มีไข อุณหภูมิสูงกวา 38°C

6-in-1 
function

6 1in



1. คลายนอตสกรูบนฝาปดชองใสถานแลวดงึฝาปดลงมา
2. เปล่ียนใสถานกอนใหมสองกอนตามข้ัวทิศทางท่ีระบุ
3. ปดฝาชองใสถานและไขกลับเขาไปใหม

กดปุม        คางไวเปนเวลา 1 วินาที 
เพ่ือเปดเคร่ืองวัดอุณหภูมิ

หนาจอจะแสดงผลเปน “          ”

กดปุม           ประมาณ 3 วินาที 
เพ่ือการเขาถึงโหมดต้ังคา

คาเปล่ียนแปลง จะกระพริบทุกคร้ัง

กดปุม           เพ่ือเลือกสลับ
กดปุม           เพ่ือย่ืนยัน

:

เดือน หนวยการวัดวันท่ี

ช่ัวโมง นาที

หนาจอ                          จะปรากฏ
และเขาสูการต้ังคาหนวย - ป - เดอืน - วัน

 - ช่ัวโมง - นาที ตามลําดบั

1

2

3

การวัดอุณหภูมิทางหนาผาก มี 2 วิธี

~1-2 ซม.
1

2

การวัดอุณหภูมิทางหู

ถอดฝาปดโดยคอยๆ ดนัข้ึนจากน้ันดงึออกมาขางหนา
ตรวจสอบใหแนใจวาปลายเซ็นเซอรและชองหูสะอาด

การวัดอุณหภูมิวัตถุ

กดปุมเปดเคร่ืองวัดอุณหภูมิ จากน้ันกดปุม       และ       
พรอมกันเปนเวลา 3 วินาที เพ่ือเปล่ียนเปนโหมดอุณหภูมิวัตถุ
สัญลักษณ      จะปรากฏข้ึนในจอแสดงผลแลวเล็งปลายเซ็น
เซอรไปทางวัตถุหรือของเหลว โดยเวนระยะหางประมาณ 3 ซม.
จากน้ันกดปุม       /        เพ่ือทําการวัดอุณหภูมิวัตถุ

เคร่ืองสามารถบันทึกคาได 10 คา
ในการเรียกดคูาท่ีบันทึกไวเปดสวิตชเคร่ืองวัด
อุณหภูมิแลวกดปุม       วันท่ี, เวลา, หมายเลข
พ้ืนท่ีจัดเก็บ, สัญลักษณโหมดการวัด และอุณ-
หภูมิ จะแสดงตามลําดบั เรียกดกูารวัดท่ีเก็บ
ไวโดยกดปุม       ซ้ํา ๆ

fanpage : beurerthailand line: @beurerthai
line: @service โทร. 098-280-5777
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แจงเตือนอุณหภูมิปกติ และ อุณหภูมิสูง ผานทางไฟ LED

ชวงการวัด  หนาผาก/หู : 93.2°F – 109.4°F (34°C – 43°C) วัตถุ : 32°F – 212°F (0°C – 100°C)
เขียว = อุณหภูมิปกติ แดง = มีไข อุณหภูมิสูงกวา 38°C หรือ 100.4°F

การตั้งคาอุปกรณ

การอานคา การเปลี่ยนถาน

การวัดอุณหภูมิ

สัญลักษณเตือนถานกะพริบ         และ        ปรากฏข้ึนบนหนาจอจะตองเปล่ียนถาน 
หากแบตเตอร่ีในถานออนเกินไปเคร่ืองวัดอุณหภูมิจะปดเองโดยอัตโนมัติ
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เปดเคร่ืองวัดอุณหภูมิ จากน้ันเล็งเคร่ืองไปท่ีหนาผาก เวนระยะ
หางประมาณ 1-2 ซม.  แลวกดปุม         คางไว 1 วินาที เพ่ือทํา
การวัดอุณหภูมิทางหนาผาก

หากตองการความแมนยํา ใหวางปลายหัววัดไปท่ีขมับ โดยให
ฝาครอบติดกับขมับ แลวกดปุม         คางไว ลากเคร่ืองวัด
อุณหภูมิจากอีกดานหน่ึงไปยังอีกดานของหนาผากและปลอย
ปุม         เพ่ือส้ินสุดการวัด

ดงึหูข้ึนและลงเล็กนอยสอดปลายเซ็นเซอร ใหปลายหัวเซ็นเซอร
สามารถช้ีไปท่ีแกวหูไดโดยตรง ใสปลายเซ็นเซอรทางชองหู
อยางระมัดระวัง จากน้ันกดปุม       /        คางไว 1 วินาที
เพ่ือทําการวัดอุณหภูมิทางหู


