
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 

Bezdrátový teploměr na maso 

MODEL:  

CXL001 
 

VLASTNOSTI 

Teplotní test: od-40°C do 100°C 
(od-40°F do 212°F) 

Teplota trouby: Nepřekračujte 300°C  (572°F) 

Bluetooth Verze: 5.2 

Vodotěsnost sondy: IP67 

Doba nabíjení: 20 minut 

Pracovní doba: 6 hodin 

Sonda: Aplikace může podporovat 6 sond pracujících současně. 



VAROVÁNÍ  

1.  Sondu zasuňte do masa tak, aby bezpečnostní ryska na sondě byla zároveň 
s okrajem masa (pokrmu).  

NEVKLÁDEJTE sondu do trouby samostatně, mohla by se při vysokých 
teplotách poškodit. 

2.  Bluetooth signál může být ovlivněn zavřeným krytem na vašem grilu nebo 
troubě.  
Při otevřeném krytu je dosah Bluetooth přibližně: 50 metrů (165 stop) 
Při zavřeném krytu je dosah Bluetooth přibližně: 6 metrů (20 stop) 
 



3.  Nepoužívejte sondu v mikrovlnné troubě.   

4.  Nebalte sondu do staniolu (alobalu).   

5.  Sonda bude během vaření nebo těsně po vaření velmi horká.   
NEDOTÝKEJTE se sondy holýma rukama. 



STAŽENÍ APLIKACE 

V App Store nebo Google Play vyhledejte klíčové slovo „Aicooking“, nebo 
naskenujte následující QR kód.  

Podporované zařízení: 
IOS 10.0 a vyšší 

Android 5.0 a vyšší 

POZNÁMKA:  

Aplikace nemá cloudový server a nebude automaticky shromažďovat soukromé 
informace zákazníků. 
 

POUŽITÍ SONDY 



NABÍJENÍ  

PŘED KAŽDÝM použití sondu nabíjejte 20 minut. 

1. Vložte sondu do nabíječky   

2. Vložte USB kabel 

3. Nabíjejte 20 minut   

 

POZOR:  

• Červená dioda bude při nabíjení svítit.  

• Pokud dioda začne svítit zeleně, sonda je plně nabitá a 
kabel můžete odpojit. 

 

• Pokud se sonda nabíjí, Bluetooth se automaticky odpojí.   

• Pokud červená dioda i po 20 minutách bude svítit červeně, 
vyjměte sondu z nabíječky a následně ji připojte zpátky, 
později by měla dioda zezelenat. 

 
Zapněte Bluetooth ve vašem mobilním telefonu (systém IOS)  
V systému Android musíte zapnout Bluetooth a současně i GPS.   

 

Vyjměte sondu, klikněte na aplikaci a sonda se automaticky připojí. 

 



Systém vaření  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak přizpůsobit cílovou teplotu  

     Klikněte na „Přidat nový“ 
                         (Add New)  

 Vyberte cílovou teplotu  

 

1. Klikněte na „Vybrat menu“ 
                    (Select menu) 

2. Vyberte typ jídla 

3. Vyberte cílovou teplotu 4. Hotovo 



Nastavení  

1. Zapněte nebo vypněte funkci automatického připojení 

2. Vyberte jednotky teploty (°F/°C) 

3. Zapněte/vypněte zvuky a vibrace  

4. Nastavte oprávnění Bluetooth/ Polohy 

5. Vyberte jazyky  

6. O nás 

 

ZÁRUKA  

12 měsíců s poprodejním servisem  
 
 

SERVIS 

Pokud potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. 
 
 
 


