
คู่มือการใช้งาน HK3+ AI Thermometer



บทน า

การวัดอินฟราเรด

การตรวจจับระยะทาง

ล าโพง

ไฟเตือน

ไฟแสดงสถานนะ

ช่องเสียบยูเอสบี

ช่องเสียบยูเอสบี

ปุ่ มสวิตซ์/การตั้งค่า

รูแขวน

ฝาปิดแบตเตอร่ี

การติดตั้งขาตั้งกล้อง



ความถูกตอ้ง ±0.2 องศา (วดัหลงัจากวางในสภาพแวดลอ้มการ
ท างานเป็นเวลา 30 นาท)ี

ฟังกช์ัันนปลุก สัญญาณเตือนอตัโนมติัผดิปกติกระพริบ + เสียง
ปลุกประมาณ 5 วนิาที

การวดัระยะทาง การวดัอตัโนมติั 5 ~ 10 ซม

แสดง จอแสดงผลดิจิตอล

อินเตอร์เฟซ ไมโครยเูอสบี

พลงัปรับตวั แหล่งจ่ายไฟ ยเูอสบี และแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรีนจะ
เปลีนยนโดยอตัโนมติั

วธีิการติดตั้ง ขาตั้งกลอ้งติดตั้งรูแขวน

อุณหภูมิโดยรอบ 10 ° C-40 ° C / 50 ° F-140 ° F 
(แนะน า 15 ° C-35 ° C / 59 ° F-95 ° F)

ช่ัวงการวดั 0 ~ 50 ° C / 32-122 ° F

เวลาตอบสนอง 0.5s

การจดัเก็บขอ้มูล สนบัสนุน 118 ชุัดการตรวจสอบการวดั

ขบัเคลืนอนโดย DC 5V 1A

มิติขอ้มูล ประมาณ 119g

น ้ าหนกั 107x75x57 มม

ช่ัวงการนบั 0~1999

ตารางพามิเตอร์



ค าอธิบายสถานนะ

'Lo’:
อุณหภูมิต ่ากว่า 32 delow 32 องศาเซลเซียส
พร้อมกับ: "โปรดทดสอบอีกคร้ัง"

'HI’:
อุณหภูมิท่ีสูงเป็นพเิศษเหนือ 42 องศาเซลเซียสพร้อม
กับข้อความ: "โปรดทดสอบอีกคร้ัง"



อุณหภูมิผดิปกติ:
ไฟสีแดงกะพริบทั้งสองด้าน ด้วย: พร้อมท์ "เสียง
ปลุกต่อเน่ือง"

อุณหภูมิห้อง:
กะพริบเป็นสีเขียวทั้งสองด้าน ด้วย: "อุณหภูมิปกต"ิ 
พร้อมท์



ค าแนะน าการใช้งาน

1.การวัดอุณหภูมิ:
เซ็นเซอร์ระยะคือ 5 ~ 10 ซม. เพืนอวดัอุณหภูมิ

2. แบบสอบถามอุณหภูมิในอดีต:
ใชัปุ่้มซ้ายและขวาเพืนอดูขอ้มูลอุณหภูมิในอดีตและรองรับการตรวจสอบไดม้ากถึง 118 กลุ่ม
แสดงหมายเลขซีเรียลของอุณหภูมิการตรวจสอบก่อนจากนั้นจึงแสดงอุณหภูมิทีนสอดคลอ้งกบั
หมายเลขซีเรียล

กดซ้ายและขวา



ค าแนะน าการใช้งาน

1. การตั้งค่าภาษา:
กดปุ่มเมนูสั้น ๆ หนึนงคร้ังเพืนอเขา้สู่ภาษา
CH: ภาษาจีน,EN: ภาษาองักฤษ,IT: อิตาลี ,HR: ภาษาเกาหลี ,SP: ภาษาสเปน ,JP: ภาษาญีนปุ่น
,GE: เยอรมนั ,TL: ภาษาไทย ,PL: โปแลนด ์,DI: เสียง Buzzer

2. การตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิ:
กดปุ่มเมนูสั้น ๆ สองคร้ังเพืนอเขา้สู่การตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิและปุ่มซ้ายและขวาจะสลบัระหวา่งเซลเซียสและฟา
เรนไฮต์

3. การตั้งค่าระดับเสียง:
กดปุ่ มเมนสูัน้ ๆ 3 ครัง้เพื่อเขา้สูก่ารตัง้ค่าระดบัเสียงเริ่มตน้ V02 ใชปุ้่ มซา้ยขวาเพ่ือปรบัระดบัเสียงจาก 
V00 ถึง V05 ถึง V00 เงียบถึง V05 สงูสดุ

C: เซลเซียส F: ฟาเรนไฮต์



4. การต้ังค่าโหมด:
กดเมนสูัน้ ๆ 4 ครัง้เพ่ือเขา้สูก่ารตัง้ค่าโหมดการวดัปุ่ มซา้ยและขวาเพ่ือสลบัโหมดการวัด

5. การตั้งค่าอุณหภูมิปลุก:
กดปุ่ มเมนสูัน้ ๆ 5 ครัง้เพ่ือเขา้สูก่ารตัง้ค่าอณุหภมูิปลกุปุ่ มซา้ยและขวาสามารถสลับระหวา่งอณุหภมูิปลกุ 
36.0-38.0 ค่าเริ่มตน้คือ 37.5 ° C อณุหภมูิปลกุจะอยูใ่นโหมดผิวกายเท่านัน้

6. การต้ังค่าปิดเคร่ืองอัตโนมัติ:
กดปุ่ มเมนสูัน้ ๆ เพ่ือสลบัวา่จะปิดโดยอตัโนมติัภายใน 12 ชั่วโมงค่าเริ่มตน้คือ 12 ชั่วโมงเพ่ือปิดโดยอตัโนมติั

A1: ปิดเครื่องอตัโนมติัภายใน 12 
ชั่วโมง

A0: ไมม่ีการปิดเครื่อง
อตัโนมติั



7. การตั้งค่าอุณหภูมิต ่าเป็นพเิศษ:
กดปุ่มเมนูสั้น ๆ 7 คร้ังปุ่มซ้ายและขวาสลบั LO / 32.0 LO เรินมตน้

เมื่อระดบัพืน้ผิวของรา่งกายต ่ากว่า 32 องศา
ใหแ้สดง 32.0 และไฟหนา้จอและแจง้วา่ '' 
อณุหภมูิปกติ ''

เมื่อ dagree ของพืน้ผิวตวัถงัต ่ากวา่ 32 องศาให้
แสดง LO และไฟสีแดงและประกาศวา่ '' โปรดวดัอีก
ครัง้ ''

8. การตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงเตือนอุณหภูมิสูง:
กดปุ่มเมนูสั้น ๆ 8 คร้ังเพืนอเปลีนยนเสียงเตือนอุณหภูมิสูง R1 / R0 ไปทางซ้ายและขวาเสียงปลุก R1 เรินมตน้

R1: เสียงปลกุ R0: เสียง "DiDi" 

ต่อเน่ืองเป็นเวลา 5 วินาที
9. การติดตั้งแบตเตอร่ี:
เปิดฝาแบตเตอรี่จากนัน้ติดตัง้แบตเตอรี่ใหมต่ามขัว้ของแบตเตอรี่



10. วิธีการติดตัง้:

ขัน้ตอนติดตัง้:

1.การใชัง้านตอ้งรับผดิชัอบต่อสภาพแวดลอ้มทีนเขา้กนัไดท้าง
แม่เหลก็ไฟฟ้าของอุปกรณ์เพืนอให้อุปกรณ์สามารถท างานไดต้ามปกติ
2. ขอแนะน าให้ประเมินสภาพแวดลอ้มแม่เหลก็ไฟฟ้าก่อนใชัอุ้ปกรณ์
3. เมืนอเปลีนยนสภาพการท างานอุปกรณ์จะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ยนืได้
นานกวา่ 30 นาที
4.แวน่ตาและเส้นผมจะส่งผลต่อรังสีอินฟราเรด เมืนอท าการวดัโปรด
ถอดแวน่ตาของคุณหนา้ผากจะมีหวัเซนเซอร์ติดอยู่
5. เมืนอใชัก้ลางแจง้โปรดหลีกเลีนยงแสงแดดโดยตรง
6. ให้ห่างจากเครืนองปรับอากาศพดัลม ฯลฯ
7.เพืนอประหยดัพลงังานเครืนองจะปิดโดยอตัโนมติัหลงัจากไม่มีการใชั้
งานเป็นเวลา 12 ชัันวโมง
8. โปรดใชัแ้บริเออร์ทีนผา่นการรับรองความปลอดภยัแบตเตอรีน ทีนไม่
ผา่นการรับรองหรือแบตเตอรีน ทีนไม่สามารถชัาร์จใหม่ไดเ้นืนองจากอาจ
ท าให้เกิดไฟไหมไ้ด้
9. โปรดเปลีนยนแบตเตอรีนในเวลาทีนความสวา่งไม่เพยีงพอ
10. โปรดใชัใ้นบา้นในสภาพอากาศหนาวเยน็โปรดให้หนา้ผากของคุณ
อยูใ่กลก้บัการวดั

ขอขึน้


