
SH253D/SH254P 

 
Děkujeme, že používáte bezdrátový chytrý teploměr na maso, který 
komunikuje s chytrým telefonem. 
 
Stačí si stáhnout APLIKACI “GrillProbeE“ a sledovat, zda je pokrm dobře 
propečený. Pokud grilované jídlo dosáhne přednastavené teploty, 
automaticky se spustí alarm, díky němuž bude váš pokrm správně 
propečený. 
 

1) Vzhled 

 
2) VLASTNOSTI 

• Rozsah měření teploty jídla: 0-100 c 

• Rozsah měření teploty trouby: 0-300 °C 

• Kompatibilní s BLE4.2 a přenosová vzdálenost přes 10 metrů 

• Mobilní telefon může pří grilování monitorovat proces až čtyř sond současně. 

• Kompatibilita s aplikací “Grill ProbeE“ 

• Tři provozní režimy: recept/cílová teplota/načasování 

• Konstrukce sondy je vyrobena z nerezové oceli, vodotěsnost IP67 

• 5 minut rychlého nabíjení vám zaručí 4hodinovou výdrž baterie 

 
 



3) INSTALACE 

1) NABÍJENÍ SONDY 

• Otevřete kryt baterie na nabíječce a vložte AAA baterii. 

• Sonda je umístěna v nabíječce, stiskněte tlačítko a kontrolka se rozsvítí, což 
značí, že sonda je plně nabitá. 

• Vyjměte sondu z nabíječky, stiskněte tlačítko a pokud se kontrolka nerozsvítí, 
znamená to, že baterie je vybitá a je třeba baterii vyměnit.  



2) INSTALACE APLIKACE  

APLIKACI si nainstalujte pomocí QR kódu, nebo si aplikaci vyhledejte pod 
názvem „Grill ProbeE“ v Apple Store nebo Android Store. 

 3) VLOŽTE SONDU DO JÍDLA  

Vyjměte sondu z nabíječky a vložte sondu do pokrmu který chcete grilovat.   

Poznámky: Hloubka zasunutí musí přesahovat bezpečnostní rysku.  
                    (viz. obrázek níže)  
                     

 



4) PROVOZ APLIKACE 

ROZHRANÍ APLIKACE 

1) Připojení sondy, klikněte a zapněte Bluetooth 

2) Čtyři kanály, kliknutím na číslo zobrazíte stav každé sondy.  

3) Nastavte provozní režimy 

4) Zobrazit všechny sondy 

5) Nastavení jednotky teploty a časovače 

6) Ukazatel teploty trouby 

7) Zbývající čas 

8) Cílová teplota jídla 

9) Ukazatel teploty jídla 

10) Aktuální teplota jídla 

11) Ukazatel baterie 

12) Provozní režimy 

13) Teplota trouby 

14) Start/Stop, kliknutím  

  spustíte/zastavíte proces grilování 

 



PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH K SONDĚ 



ALARM SE ZAPNE A GRILOVÁNÍ SKONČÍ 

Poté co jídlo dosáhne nastavené teploty, telefon 
vydá alarm signál a grilování se ukončí. 
Jídlo ihned vyjměte z trouby. 

ZPRÁVA O ZTRÁTĚ BLUETOOTH PŘIPOJENÍ 

Pokud je sonda vzdálena daleko od telefonu 
nebo je zablokována, dojde k přerušení 
Bluetooth signálu a zazní alarm. Přibližte 
sondu co nejdříve k telefonu, aby neovlivnila 
proces měřené teploty. 

 
 
 



NASTAVENÍ REŽIMU GRILOVÁNÍ 

Tři režimy grilování: recept, načasování, cílová teplota.  
V režimu receptů si můžete vybrat z devíti druhů potravin. 
Kliknutím na „     “ zahájíte proces grilování. 

Poznámky: Grilovací sondy nejsou na sobě závislé, a proto je potřeba pro každou  
                    sondu nastavit režim grilování zvlášť.    

 
NASTAVIT JEDNOTKU TEPLOTY A ALARM 


