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Chúc mừng bạn ñã mua nhiệt kế ño tai ñiện tử hồng ngoại của boso. 

Nhiệt kế ño tai ñiện tử hồng ngoại bosotherm medical là sản phẩn chất lượng 
cao kết hợp với công nghệ mới nhất và ñã ñược kiểm ñịnh theo tiêu chuẩn quốc 
tế. Với công nghệ duy nhất của máy, bosotherm medical có thể cung cấp việc dò 
nhiệt ñộ một cách ổn ñịnh và chính xác cho mỗi lần ño thiết bị tự kiểm tra cho 
mỗi lần mở lên. ðiều này bảo ñảm ñộ chính xác cho mỗi lần ño.  
Nhiệt kế ño tai hồng ngoại bosotherm medical với mục ñích ño và theo dõi nhiệt 
ñộ cơ thể người tại nhà và có thể sử dụng cho mọi lứa tuổi. 
Vui lòng ñọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị và giữ ở nơi an toàn. 
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1. Ưu ñiểm của nhiệt kế ño tai hồng ngoại Bosotherm medical 
Nhiều tính năng sử dụng (dãi ño rộng) 



Boso medical ñáp ứng ñược dãi ño rộng từ 0oC ñến 100 oC ( 32oF – 212oF ) 
thiết bị có thể ñược sử dụng như nhiệt kế ño tai ñể ño nhiệt ñộ của trẻ sơ 
sinh, trẻ em và người lớn. Hơn nữa, thiết bị còn có thể sử dụng ñể ño nhiệt 
ñộ bề mặt như: 
Nhiệt ñộ bề mặt của sữa trên bình sữa em bé. 
Nhiệt ñộ bề mặt của nước tắm em bé. 
Nhiệt ñộ xung quanh.  
ðo trong vòng 1 giây. 
Công nghệ hồng ngoại tiên tiến cho phép việc ño nhiệt ñộ ở tai trong vòng 1 
giây. 
Chính xác và tin cậy.  
Nhờ vào chế tạo ñầu dò ñộc nhất và công nghệ cảm biến hồng ngoại và qui 
trình chia ñộ ñồng bộ, thiết bị này ñáp ứng ñược việc ño nhiệt ñộ ở tai chính 
xác và tin cậy.  
Bộ nhớ tự ñộng hiển thị. 
Thiết bị tự ñộng hiển thị kết quả ño của lần ño cuối cùng trong vòng 2 giây khi 
thiết bị ñược mở lên. 
An toàn và hợp vệ sinh.  
Không có nguy cơ bị bể thủy tinh hoặc bị ăn vào bụng của thủy ngân. 
ðầu bọc sử dụng 1 lần làm cho  bosotherm medical hợp vệ sinh. 
Báo sốt.  
10 tiếng bíp ngắn báo cho bệnh nhân biết bị sốt.  
 
2. Huớng dẫn an toàn quan trọng.  
Không nên sử dụng nhiệt kế quá chức năng của nó, cẩn thận khi sử dụng 
cho trẻ em. 
Luôn sử dụng nhiệt kế với ñầu bọc mới ñể tránh những bệnh lây nhiễm. chỉ 
sử dụng ñầu bọc của chính hãng boso. 
Không ngâm nhiệt kế bosotherm medical vào trong nước hoặc chất lỏng ( 
không chống thấm nước ). ðể vệ sinh hoặc tẩy uế vui lòng theo hướng dẫn 
của phần “vệ sinh và lưu trữ“  
Giữ thiết bị và ñầu bọc xa trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời và không bụi bẩn, 
chỗ khô ráo ở nhiệt ñộ từ 10 - 40oC. 
Không sử dụng nhiệt kế nếu có dấu hiệu hư hỏng, nếu hư hỏng ñừng tự ý 
sửa chữa. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối của bạn. 
ðây là nhiệt kế ñiện tử hồng ngoại bao gồm những phần chính xác. không ñể 
rớt thiết bị, bảo vệ thiết bị không bị va ñập và shock. không vặn thiết bị và 
ñầu dò. 
 
Cảnh báo: 
Vui lòng giữ ñầu dò xa tầm với trẻ em. 
Sử dụng nhiệt kế hồng ngoại không vào mục ñích thay thế những tư vấn của 
bác sĩ. 
Nhiệt kế không phải là thiết bị không thấm nước do vậy không nhúng vào 
nước.  
Ráy tai trong lỗ tai có thể gây ra nhiệt ñộ thấp.  



Nên kiểm  tra tai sạch trước khi ño ñể tránh việc ño sai. 
 
3. Mô tả thiết bị. 
(1) ðầu bọc  
(2) ðầu dò  
(3) Nút start 
(4) Màn hình hiển thị LCD 
(5) Nút nguồn (tắt/mở ) 
(6) Nắp ñậy pin 
 
4. Kiểm tra những thể hiện và những biểu tượng. 
 
Màn hình hiển thị Ý nghĩa hiển thị Mô tả 

 

Tất cả các phần thể 
hiện 

Bấm nút O/I ñể khởi 
ñộng thiết bị ,tất cả các 
phần thể hiện trong 
vòng  giây. 

 

 
 

Bộ nhớ 

Kết quả ño lần cuối 
cùng sẽ ñược tự ñộng 
hiện lên màn hình trong 
vòng 2 giây 

 

 

Sẵn sàng 
Thiết bị sẵn sàng ñể ño 
oC hoặc oF sẽ tiếp tục 
chớp 

 

 

Việc ño hòan tất ( việc 
ño nhiệt ñộ cơ thể ) 

Kết quả ño sẽ thể hiện 
trên màn hình bằng oC 
hoặc oF biểu tượng 
chớp tắt thiết bị sẵn 
sàng cho lần ño tiếp 
theo. 

 

 

Việc ño hòan tất ( việc 
ño ngoài nhiệt ñộ cơ thể 
) 

Kết quả ño sẽ thể hiện 
trên màn hình bằng oC 
hoặc oF biểu tượng 
chớp tắt thiết bị sẵn 
sang cho lần ño tiếp 
theo 

 
Chỉ ra pin yếu 

Khi thiết bị bật lên biểu 
tượng pin sẽ chớp ñể 
báo cho người sử dụng 
thay pin 

 

 



5. Làm sao ñể lắp 1 ñầu bọc mới ? 
 

 
 

(1) ðặt 1 ñầu bọc lên trên lỗ  hộp ñựng với mặt giấy ở  phía trên  
(2) Lấy thiết bị và ñẩy thẳng góc ñầu dò vào tâm của ñầu bọc  

 
(3) ðẩy ñầu dò hoàn toàn vào chỗ ñựng ñầu bọc. 
(4) Sau khi cả giác tiếng click nhẹ lấy ñầu dò ñã ñược bọc chặt. 
Lưu ý : 
ðể tránh nhiểm bẩn vui lòng lắp ñầu bọc mới cho mỗi lần sử dụng  
Vui lòng kiểm tra ñầu bọc ñã chắc chắn trước khi sử dụng. Nếu ñầu bọc bị bể  

thay bằng ñầu bọc mới ngay lập tức. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Nhiệt kế ño tai hồng ngoại của boso ño thân nhiệt như thế nào? 
Bosotherm medical ño bằng năng lương hồng ngoại phát ra từ ống tai và 
những mô xung quanh. Năng lượng này  ñược tập hợp qua thấu kính và 
chuyển thành giá trị nhiệt ñộ kết quả ño ñược lấy trực tiếp từ ống tai (màng 
nhĩ ) có thể ñảm bảo chính xác nhiệt ñộ cơ thể kết quả ño lấy tử mô xung 
quanh ống tai làm kết quả thấp và có thể chuẩn ñoán kết quả sốt sai. 
Làm cho ống tai thẳng bằng cách kéo tai cẩn thận ñể thấy rõ màng nhĩ và 
ñể tránh kết quả ñọc thấp và sự cong của ống tai. 

 



Lưu ý quan trọng khi ñánh giá kết quả của việc ño. 
Dãi tiêu chuẩn của thân nhiệt khi ño ở tai và miệng là :35,7oC-37,2oC  
 
Dãi tiêu chuẩn ño ở hậu môn là:36,1oC -37,6oC  
Cho giá trị so sánh thêm vào 0,4oC khi ño ở tai. 
 
7. Làm thế nào ñể ño thân nhiệt? 
Quan trọng trước khi sử dụng lần ñầu tiên tháo miếng nylon ở khay ñựng 
pin. 
Trước mỗi lần sử dụng, lắp 1 ñầu bọc mới vào ñầu dò.  
Chỉ trong nhiệt ñộ môi trường từ 5oC - 40oC cho kết quả chính xác  
1. Bấm nút O/I màn hình LCD ñược kích hoạt thể hiện toàn phần  
trong vòng 2 giây. 
 
2. kết quả ño cuối cùng sẽ tự ñộng thể hiện trên màn hình trong  
2 giây với biểu tượng M. 
 
3. khi biểu tượng oC hoặc oF chớp sẽ có tiếng bíp và nhiệt kế  
ñã sẵn sàng ñể ño. 
 
4. Làm thẳng ống tai bằng cách kéo tai lên và ra sau  
ñể thấy rõ màng nhĩ . 
 
Với trẻ em dưới 1 tuổi kéo tai thẳng ra sau  
 
Với trẻ em 1 tuổi và người lớn lên và ra phía sau. 
 
 
 
 
5.khi kéo tai nhẹ ñặt ñầu dò cẩn thận vào lỗ tai và bấm nút START 1 tiếng 
bip xác nhận kết thúc việc ño. 
6. lấy nhiệt kế ra khỏi ỗ tai màn hình LCD sẽ thể hiện nhiệt ñộ ño ñược  
Lưu ý : 10 tiếng bíp ngắn se kêu lên khi nhiệt ñộ cao hơn 37,5 oC ñể báo 
cho bệnh nhân bị sốt . 

 
7. Thay ñầu bọc sau mỗi lần ño ñể làm ñiều này vui lòng xem phần 5  
8. ðể ñảm bảo việc ño chính xác vui lòng ñợi ít nhất 30 giây sau 3-5 lần ño 
liên tiếp. 
9. ñể lập lại việc ño vui lòng ñợi cho ñến khi biểu tượng oC/oF bắt ñầu chớp. 
10. khoảng 1 phút sau ần ño cuối cùng thiết bị sẽ tự ñộng  tắt.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Lưu ý : 
Với trẻ sơ sinh , cách tốt nhất là ñặt lên 1 mặt phẳng với 1 bên ñầu sao cho tai 
hướng lên. Với trẻ lớn hơn hoặc người lớn tốt nhất là ñứng phía sau bên hông 
của người bệnh. 
Luôn ño nhiệt ñộ cùng 1 bên tai vì có thể có sự khác nhiệt ñộ giữa tai trái và tai 
phải. 
Vui lòng ñợi vài phút ñể ño nhiệt ñộ tai sau khi ngủ. 
Trong những trường hợp sau ñây ñược khuyến cáo ño 3 lần nhiệt ñộ ở cùng 1 
tai và lấy nhiệt ñộ cao nhất ño ñược. 
1. Trẻ sơ sinh trong 100 ngày.  
2. Trẻ dưới 3 tuổi với hệ thồng miễn dịch ổn thỏa.  
3. Những người lần ñầu tiên sử dụng nhiệt kế hồng ngoại. 
 
8. Làm thế nào ñể ño nhiệt ñộ bề mặt? 

Quan trọng trước khi sử dụng lần ñầu tiên tháo miếng nylon ở khay ñựng 
pin. 
Trước mỗi lần sử dụng, lắp 1 ñầu bọc mới vào ñầu dò.  
Chỉ trong nhiệt ñộ môi trường tứ 5oC - 40oC cho kết quả chính xác  
1. Bấm nút O/I màn hình LCD ñược kích hoạt thể hiện toàn. 
phần trong vòng 2 giây. 
 
2. Kết quả ño cuối cùng sẽ tự ñộng thể hiện trên màn hình 
 trong 2 giây với biểu tượng M. 
 
3.khi biểu tượng oC hoặc oF chớp sẽ có tiếng bíp va nhiệt 
 kế ñã sẵn sàng ñể ño. 
 
 
4. Giữ ñầu dò thẳng ñứng khoản cách 5cm theo hướng của bề mặt  
5. Bấm nút  START 1 tiến bíp xác nhận việc ño hòan tất  
6. ðể lập lại việc ño vui lòng ñợi cho ñến khi biểu tượng oC/oF bắt ñầu chớp  
7. Khoảng 1 phút sau ần ño cuối cùng thiết bị sẽ tự ñộng  tắt. 
 
Lưu ý: 
Bạn nên nhớ rằng bạn chỉ ño nhiệt ñộ bề mặt. Nhiệt ñộ bên trong của chất 
lỏng / thức ăn có thể cao hơn nhiều.  
Do vậy quan tâm ñến chất lỏng / thức ăn ñược trộn kỹ. 

 
9. Chuyển từ ñộ F qua ñộ C. 
Bosotherm medical có thể thể hiện kết quả ño bằng o C hoặc oF. ðể mở oC hoặc 
oF vui lòng bấm tắt thiết bị , bấm và giữ nút START trong vòng 5 giây Khi bạn 
ngưng bấm nút START sau 5 giây , ñơn vị ño hiện tại (oC hoặc oF ) sẽ chớp trên 
màn hình . ðổi từ oC sang oF hoặc ngược lại bằng cách bấm nút START 1 lần 
nữa .Khi ñơn vị ño ñã ñược chọn , ñợi trong 5 giây và thiết bị sẽ sẵn sàng vào 
chức năng ño  

 

 



 
 

10.Thông báo lỗi. 
 

Hiển thị /  vấn ñ ề Ý nghĩa hiển thị 
Nguyên nhân và biện 
pháp khắc phục 

 

 

nhiệt ñộ ñã ño quá cao 
“H” hiện lên khi nhiệt ñộ 
ño cao hơn 100oC và 
199.9OF 

 

 

nhiệt ñộ ño quá thấp 
“L” hiện lên khi nhiệt ñộ 
ño thấp hơn 0oC hoặc 
32oF 

 

 

nhiệt ñộ môi trường quá 
cao 

“H” hiện lên cùng với 
�nhiệt ñộ xung quanh 
cao hơn 40oC hoặc 
104oF 

 

 

Nhiệt ñộ xung quanh quá 
thấp 

“L” hiện lên cùng với 
�nhiệt ñộ xung quanh 
thấp hơn 5oC hoặc 41oF 

 
hiển thị chức năng sai 

Khi những mục bị sai 
chức năng nếu sự sai 
chức năng hiển thị 
thường xuyên vui lòng 
liên hệ với nhà phân 
phối. 

 
Màn hình trắng 

Vui lòng kiểm tra pin ñã 
ñược lắp ñúng chưa . 
ñồng thời cũng kiểm tra 
cực (+) hoặc (-) của pin 

 
chỉ pin hết 

nếu biểu tượng pin hiện 
trên màn hình pin phải 
ñược thay ngay lập tức 

 
 
11. Vệ sinh và bảo quản. 
Sử dụng miếng gạc thấm cồn hoặc bông ẩm cồn (70% ñộ cồn) 
hộp nhiệt kế và ñầu dò. Phải bảo ñảm rằng không có chất lỏng  
vào trong nhiệt kế. 



Không sử dụng chất tẩy rửa, chất pha hoặc benzen ñể lau và  
không ñược nhúng vào nước hoặc những chất tẩy rửa khác  
Cẩn thận không ñược làm xước bề mặt màn hình LCD.  
Tháo pin ra khỏi thiết bị nếu không sử dụng trong thời gian dài ñể tránh hư hại 
thiết bị do rò rỉ pin. 
 
12. ðặc tính kỹ thuật. 
 

Loại máy 
Nhiệt kế hồng ngoại ñiện tử 
bosotherm Medical 

Dãi ño 0oC ñến 100oC ( 32oF ñến 199.9 oF ) 

ðộ chính xác 

Phòng thí nghiệm + 0.2oC, 
32.0~42.2oC 
(+ 0.4oF , 89.6 ~108.0oF ) 
+ 1oC , 0~31.9oC  , 42.3~100.oC 
(+ 2oF , 32.0~89.5oF ,108.1~212.0oF ) 
 

Sự lặp lại. 

Trẻ sơ sinh 0.12oC 
Trẻ em  0.11oC 
Ng ư ời l ớn 0.7oC 
 

Thể hiện. 
Màn hình gương lỏng với ñơn vị hiển 
thị 0.1oC ( 0.1oF ) 

Bộ nhớ . 
Tự ñộng hiển thị nhiệt ñộ lần ño cuối 
cùng. 

Ánh sáng ñèn. 

a. Màn hình sẽ tự ñộng sáng trong 
vòng giây khi thiết bị ñược mở lên. 
b. Màn hình sẽ ñược sáng tiếp trong 
vòng 5 giây khi việc ño hoàn tất. 

Nhiệt ñộ vận hành. 5oC ñến 40oC  ( 41.0oF ñến 131 oF ) 
Nhiệt ñộ lưư trữ / vận chuyển. -25oC ñến +55oC (-13oF ñến 131oF ) 

Tự ñộng tắt 
khoảng 1 phút sau lần ño cuối cùng 
hoàn tất. 

Pin 
CR2032 ( X1) ít nhất ñược 1000 lần 
ño. 

Phân loại loại BF. 

Kích thuớc 
141mm (dài ) x 26mm ( rộng ) x 20mm 
(cao ) 

Trọng lượng. 45g ( với pin) 40g ( không có pin ) 

Tiêu chuẩn. 
Phù hợp với tiêu chuẩn EN12470-5 và 
ASTM E-1965 

 
13.Kiểm tra ñịnh kỳ ñộ chính xác  
Kiểm tra ñịnh kỳ ñ ộ chính x ác của máy phải ñược thực hiện theo qui ñịnh của 
từng quốc gia ban hành. 
 



14.Thay pin. 

 
Nhiệt kế hồng ngoại ñiện tử của boso ñược cung cấp cùng với 1 pin khi biểu 
tượng pin chớp hoặc thường xuyên trên màn hình , ñể mở khe ñựng pin ,nhấn 
ngón tay cái vào ñiền ñánh dấu kéo mở nắm xuống .Thay pin ( kiểm tra ñúng 
cực ) và ñóng khe ñựng pin bằng cách ñẩu nắp trượt lên trên.  
 
15. Bảo hành.  
Về cụ thể của bảo hành vui lòng phiếu bảo hành ñược cung cấp. Khiếu nại về 
bảo hành phải ñược ñưa ra trong thời hạn bảo hành. ðể bảo hành và sữa chữa 
vui lòng ñem thiết bị với ñóng gói kỹ gởi ñến nhà phân phối hoặc trực tiếp ñến: 

BOSCH + SOHN GMBH U.CO. KG 
Fabrikmediz, Apparate 
Bahnhofsr.64 
72417 Jungingen /Germany  
 

16.Quan tâm ñến môi trường. 
Pin ñã qua sử dụng và thiết bị ñiện tử hư hỏng không thuộc vào rác thãi gia 

ñình.  
Nó ñược tiêu hủy ở những nơi ñặc biệt .Vui lòng liên lạc với ñịa phương ñể biết 
thêm thông tin 

 


