


Pomocí chytrého bezdrátového BBQ teploměru BF-5 může být vaše jídlo dokonalé, 
stačí jej připojit k vašemu mobilnímu telefonu s podporou Bluetooth 5.0 pro 
optimální stabilní připojení. 

• Vysoce kvalitní sonda s přesností ±1°C v rozsahu 0-100°C  

• Rukojeť sondy z hliníkové slitiny s dobře navrženým obalem, který zabraňuje 

náhodnému poškození ostrých jehel;  

• Full HD kruhový LCD displej, který zajištuje, čitelnost písma z každého úhlu.  

• V aplikaci pro Android a iOS, můžete monitorovat aktuální teplotu pro 6 sond 

současně, nastavit druh pokrmu, alarm dokončení, historii a mnoho dalších 

funkcí. 

Úvod  

Zařízení poskytuje 6 konektorů pro sondy, které umožňují sledovat až 6 položek 
současně. Součástí balení jsou pouze 2 sondy. Pokud požadujete více sond, 
kontaktujte prosím prodejce. 
 



 

Toto zařízení vyžaduje tři kusy baterie, 
velikosti AAA.  
Vložte baterie do přihrádky a ujistěte se, že 
jsou baterie vloženy ve správném směru 
podle polarity. 

Instalace sond  
Zařízení bude po zapnutí neustále skenovat konektory, poté zobrazí teplotu na 
LCD obrazovce. 
Poté vložte sondy do pokrmu a ujistěte se, že přední konec sondy je uprostřed 
pokrmu, abyste získali co nejpřesnější teplotu. 

Stáhněte si APLIKACI 
Vyhledejte klíčové slovo „Grill 5.0“ v AppStore nebo Google Play, stáhněte si jej a 
nainstalujte zdarma.  

Ujistěte se, že váš telefon splňuje požadavky:  
iPhone 4S a novější model, ipod touch 5. generace, iPad 3. generace a novější 
modely, všechny ipad mini;  

Zařízení Android s verzí 5.0 nebo novější s Bluetooth 4.0.  
Pro stabilní spojení je doporučováno použít Bluetooth 5.0 



Zapnutí/vypnutí napájení  
Když je teploměr v režimu OFF, stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 sekundy, 
teploměr se zapne. Na LCD displeji se zobrazí 'ON' se zvukovým signálem.  
Pokud je teploměr zapnutý a podržíte tlačítko 3 sec., teploměr se vypne.  
Pokud v zařízení není vložena žádná sonda, automaticky se vypne.  

Spárujte se svým telefonem  
1. Zapněte zařízení a na telefonu zapněte Bluetooth.  

2. Úspěšně připojeno. 

3. Pokud se nemůžete připojit, zkuste restartovat zařízení a 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. 
 
 



Specifikace produktu  

Model: BF-5 Barva: Černá/Bílá  

Displej: Kulatý LCD & APP, LED 

Teplota:  

 

(okamžitá detekce): 1-350 °C/33-6622 °F  
(nepřetržitá detekce): 1-300 °C/ 33-572 °F 

Přesnost:  0-99 °C 1 %; 100-199 °C + 2 %; 200 300 °C ±3 % 

Napájení: 3x AAA baterie (součástí balení)  

Životnost baterie:  > 200 hodin 

Dosah bezdrátového 
připojení: 

60 metrů (dostupný, bez rušení)  

Počet připojených 
sond: 

Až 6 sond současně 

Nastavení teploty: rare; medium rare; medium; medium well; well done.  

Alarm: 
Alarm nejvyšší a nejnižší teploty; časovaný alarm, alarm 
odpojení Bluetooth; alarm dosahu; časovač.  

 



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 na nádobí 

 

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:  
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) Toto zařízení musí akceptovat 
rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz tohoto zařízení.  
 

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


