
Uživatelský manuál  



Popis 

 

 

Teploměr disponuje 4 konektory pro sondy, které umožňují sledovat až 4 
položky najednou. 

 



Vložení baterií 
Pro toto zařízení jsou potřeba 2 baterie velikosti AA. Ujistěte se, že jsou umístěny ve 
správném směru podle označení v bateriovém boxu.  

1. Posunutím otevřete kryt baterie.  

2.  Vložte baterie, dejte si pozor na správnou polaritu baterií  

3. Zasuňte kryt zpět na své místo.  

Instalace sondy  

Zařízení bude po zapnutí stále skenovat zásuvky. Ikony sondy na LCD zobrazí 
jednu po druhé od 1 do 4, kde jsou sondy zapojený.  
Poté vložte sondy do pokrmu a ujistěte se, že přední konec sondy je uprostřed 
pokrmu, abyste získali přesnou teplotu. 

Popis obrazovky 

 

Instalace sond 
Zařízení bude po zapnutí neustále skenovat konektory.  
Ikony sondy na LCD se zobrazí v pořadí, ve kterém jsou zapojeny. Poté vložte 
sondy do pokrmu a ujistěte se, že přední konec sondy je uprostřed pokrmu, 
abyste získali přesnou teplotu. 



Montáž 
KROK 1: Vyjměte analogový originální teploměr  
 

1. START  
Najděte originální analogový 
teploměr na víku.  

 

2. Povolte upevňovací matici ze zadní 
části víka (proti směru hodinových ručiček) 

 

3. Vyjměte teploměr  

KROK 2: Namontujte chytrý bezdrátový teploměr na víko  
Ujistěte se, že víko grilu je dvouvrstvé. V opačném případě může být jednotka 
zničena teplem. 
 

 

1. Namontujte sondu okolní teploty přes 
tepelně izolační plech (fólii) na víku 

 
 



 
 
 

2. Přidejte těsnění ze zadní části grilu 
a zároveň utáhněte matici (ve 
směru hodinových ručiček) 

 
 
 
 
 

3. Montáž dokončena 
 
 

Stáhněte si APLIKACI 
Vyhledejte klíčové slovo ‚ToGrill‘ v Appstore nebo Google 
Play, nebo telefonem naskenujte následující QR kód. 

Stáhněte a nainstalujte jej zdarma. 

Ujistěte se, že váš telefon splňuje požadavky: 

Zařízení iOS s verzí 11.0 nebo novější 

Zařízení Android s verzí 5.0 nebo novější s modulem  
blue-tooth 4.0 
 

 

1. Zapněte zařízení a ponechte Bluetooth na telefonu zapnutý. 

 

2. Aktivujte zařízení: 
● Spusťte aplikaci ‚ToGrill‘, 
● Povolte oprávnění mobilního telefonu 
● Podle pokynů v aplikaci aktivujte zařízení 

 

Ke skenování použijte QR 

Naskenujte QR kód na zařízení nebo podle obrázku 



3. Párování: 
i. Vyberte produkt, který máte v aplikaci 
ii. Stiskněte tlačítko Pairing/Stop Alarm (na horní straně zařízení) 

 

4. Úspěšně připojeno 
Jakmile spárujete zařízení s telefonem, nemusíte to dělat znovu, pokud 
nepřipojíte jiný telefon. 

Užijte si čas při grilování 
Vyberte typ jídla a preference pro jídlo, ke každé vložené sondě, aplikace a zařízení 
zobrazí její aktuální a cílovou teplotu. Když je pokrm hotový, aplikace a zařízení 
spustí alarm. 

 

Uživatelské rozhraní aplikace se může po 
aktualizaci změnit. Postupujte podle pokynů 
v aplikaci. 

Konfigurace barev sondy 

Je pro vás obtížné rozlišit různé sondy, když používáte 
několik sond současně. 

Aplikace poskytuje 6 barev pro každý kanál, což 
umožňuje uživatelům nastavit je tak, aby byly shodné s 
barvou sond.  
Sondy se dodávají také v 6 barvách.  
 



VAROVÁNÍ  
Tepelná odolnost se u různých součástí sondy liší,  
NEVKLÁDEJTE sondy přímo do plamene ohně.  
Teploměr NEVKLÁDEJTE do trouby, jinak se roztaví!  
Sondy NEUMÝVEJTE v myčce nádobí. 
 

 

 
 

 
 
App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Google Play je servisní značka 
společnosti Google.  

 



Upozornění FCC.  

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím 
dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto 
zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit 
nežádoucí provoz.  

15.21 Informace pro uživatele  

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou 
za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.  
 

15.105 Informace pro uživatele  
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limity pro digitální 
zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby 
poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto 
zařízení generuje a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení 
rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. 
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního 
příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se 
pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:  
 
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.  
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.  
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. 
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.  
 
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro 
nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s 
minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem. 


