
 

BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR NA MASO 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

Vlastnosti: 
• Technologie duální sondy, sledování dvou různých druhů masa nebo grilu/trouby/udírny. 

• Naprogramované s přednastavenými teplotami schválenými USDA pro různé druhy mas  
(mleté hovězí maso, mletá drůbeží, hovězí, telecí, kuřecí, vepřové, drůbeží, jehněčí a ryby)  

• Naprogramované s přednastavenými úrovněmi propečení, schválenými USDA  
(Rare, Medium Rare, Medium, Medium Well and Well Done). 

• Uživatelem definovaná nejvyšší teplota pro upozornění v PROG (Program)  

• Zobrazení přednastaveného typu masa a úrovně propečení duální sondy  

• Rozlišení: 1°  

• Rozsah měření: -50 °C – 300 °C (-58*F-572F).   

• Přesnost měření: +1 °C (±2°F) při -20°C-150*C (-4°-302 F)  

• Přepínatelné stupně Fahrenheita a Celsia 

• IP65 vodotěsný přijímač lze omýt pod tekoucí vodou  

• Podsvícené LCD usnadňuje noční grilování  

• Vysílač lze použít jako základnu pro uložení přijímače  

• Indikátor slabé baterie pro vysílač i přijímač  

• Maximální vzdálenost bezdrátového přenosu je 100 m (otevřená pole)  

• Automatické vypnutí pro vysílač i přijímač po 10 minutách nečinnosti, pokud je naměřená teplota 
stabilní v rozmezí 2 °C/4 F pod 50 °C (122 F)  

• Dvoukanálový časovač odpočítávání až 99 hodin a 59 minut  

• Nastavení časovače a teploty se uloží, i pokud se je jednotka vypnutá  

• Sonda a drát vydrží teplotu až 380 °C (716 °F)  
 

VLASTNOSTI PŘIJÍMACÍ JEDNOTKY 



 
 

VLASTNOSTI VYSÍLAČE  

 

 
 
 



FUNKCE TLAČÍTEK 

 

VLOŽENÍ BATERIÍ 

Vysílač: 
1. Otevřete kryt bateriového prostoru umístěný ve spodní části vysílače zatlačením na elastickou 

sponu.   
2. Vložte dvě „AAA“ baterie podle polarity zobrazené v bateriovém prostoru.   
3. Zavřete kryt baterie zpět na místo. 

 
Jedním stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete jednotku.   

 
Stisknutím přepnete režim vaření a režim časovače (minutky).  

 
Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu nastavení sondy 1. 

 
Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu nastavení sondy 2.  

 
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete druh maso.   

 
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete propečenost masa. 

 
Stisknutím tlačítka v režimu časovače spustíte nebo zastavíte odpočítávání.   

 V normálním režimu, stisknutím tohoto tlačítka rozsvítíte LCD.   
Pokud jste v režimu nastavení časovače, stiskněte pro snížení hodnoty.  

 V normálním režimu, stisknutím přepnete jednotky C° nebo F°.  Pokud jste v režimu 
nastavení časovače, stisknutím zvýšíte hodnotu. 



Přijímač: 

4. Posuňte nejprve zadní sponu ve směru šipky, poté uvidíte šroub na krytu baterie, pomocí 
šroubováku vyšroubujte šroub a otevřete kryt prostoru pro baterii. (Pro lepší vodotěsnost 
používáme šroub)  

5. Vložte dvě „AAA“ baterie podle označení polarity v prostoru pro baterie.   
6. Zašroubujte kryt bateriového prostoru a zasuňte zpět sponu na místo. 

  

JAK POUŽÍVAT VYSÍLAČ  

• Sundejte ochrannou fólii na předním panelu  

• Zapněte VYSÍLAČ stisknutím      tlačítka    

• Zapojte sondy do zdířky sondy 1 a sondy 2, LCD displej okamžitě zobrazí teplotu sondy 1 a 
sondy 2.  

• Stiskněte tlačítko      pro přepnutí F a C, po vypnutí si jednotka zapamatuje přednastavenou 
teplotní jednotku.  

• Stisknutím tlačítka      rozsvítíte LCD  

JAK POUŽÍVAT PŘIJÍMAČ  

• Sundejte ochrannou fólii na předním panelu 

• Přijímač zapněte jedním stisknutím tlačítka  

• Stisknutím tlačítka      přepnete F a C  

• Rozsvítíte LCD stisknutím tlačítka      .   

• Stiskněte tlačítko      pro vstup do nastavení sondy 1, stiskněte tlačítko       pro vstup do 
nastavení sondy 2.  

 

 REŽIM NASTAVENÍ MASA/ PROGRAMU  
1. V režimu nastavení stiskněte       tlačítko pro výběr druhu masa, které chcete vařit. 

Přednastavené druhy masa se zobrazí následovně:  
GBEEF (mleté hovězí maso) → GPOUL (mleté drůbeží maso) → BEEF (hovězí maso) →  
→ VEAL (telecí maso) → CHCKE (kuřecí maso) → PORK (vepřové maso) → POULT (drůbeží 
maso) → LAMB (jehněčí maso) → FISH (rybí maso) → PROG (program) 

 
2. Stiskněte       tlačítkem vyberte požadovanou propečenost masa (Including Rare, Medium 

Rare, Medium, Medium well, Well done). Naprogramovaná teplota pro dosažení zvoleného 
propečení se zobrazí na LCD displeji. 
 

3. Pokud zvolíte režim PROG (program), můžete předvolit libovolnou teplotu  
v rozsahu 50°C-300°C (-58°F-572 F). Stiskněte      tlačítko pro zvýšení nebo tlačítko      pro 
snížení hodnoty, abyste získali požadovanou teplotu. 



JAK POUŽÍVAT ČASOVAČ (Minutku) 

1. Zvolte režim časovače stisknutím tlačítka  
2. Na displeji se zobrazí dvě hodnoty 00 (hodina) : 00 (minuta). Stisknutím tlačítka       vstoupíte 

do režimu nastavení časovače sondy 1: Číslice hodin bliká, stisknutím tlačítka      hodnotu 
zvýšíte nebo stisknutím tlačítka      hodnotu snížíte a nastavíte požadované hodnoty → 
Stiskněte tlačítko     pro vstup do nastavení minut → Číslice minut blikají, stisknutím tlačítka 
zvýšíte nebo tlačítkem     snížíte hodnotu a nastavíte požadovanou hodnotu minut →  
Stiskněte tlačítko     pro nastavení časovače sondy 2: Použijte stejný způsob pro nastavení jako 
u sondy 1. Maximální hodnota časovače (minutky) je 99 hodin 59 minut.   

3. Chcete-li spustit časovač, stiskněte tlačítko     . Symbol „:“ mezi hodinami a minutami bude 
blikat, což znamená, že je časovač zapnutý. 

4. Po uplynutí nastaveného času, jednotka vydá zvukový signál a číslice časovače budou blikat. 
Stiskněte     pro zastavení alarmu nebo bude alarm znít po dobu 60 sekund. 

5. Pro resetování časovače přejděte do režimu nastavení časovače a stiskněte  
současně tlačítko      a  

 

JAK VAŘIT  
Ujistěte se, že je kabel připojen k vysílači a poté vložte nerezovou sondu do jídla, které chcete 
vařit.   

POZOR: Pro přesné odečítání vnitřní teploty zasuňte sondu alespoň 3 cm (1,25 palce) do středu 
silnější části masa. Ujistěte se, že je sonda zasunuta mimo jakékoli kosti a je uzavřena uvnitř 
masa (nenechte sondu procházet masem).   
Jakmile je sonda zasunuta, skutečná teplota masa se zobrazí na levé straně LCD a bude se 
během pečení postupně zvyšovat.  Alarm automaticky zapípá, pokud teplota sondy dosáhne 
přednastavené teploty (ALERT TEMP), což znamená, že maso je propečené na požadovanou 
propečenost. Alarm ustane po 1 minutě nebo po stisknutí tlačítka, ale ikona alarmu bude blikat, 
dokud teplota neklesne pod přednastavenou teplotu.  
 
 

Přednastavené teploty pro každý druh masa s druhem propečenosti: 
 

Druhy masa Stupeň propečení Přednastavené 
teploty 

°C °F 

Mleté hovězí maso  Well done  71 °C 160 °F 

Mletá drůbeží  Well done 74 °C 165 °F 

Hovězí maso 

 
Well done 

Medium well 

Medium 

Medium rare 

Rare  

77 °C 

71 °C 

66 °C 

60 °C 

52 °C 

171 °F 

160 °F 

151 °F 

140 °F 

126 °F 

Telecí 

 
Well done 

Medium well 

Medium 

Medium rare 

Rare  

74 °C 

71 °C 

66 °C 

60 °C 

52 °C 

165 °F 

160 °F 

151 °F 

140 °F 

126 °F 

Kuřecí / Drůbež  Well done 74 °C 165 °F 



Vepřové Well done 

Medium well 

Medium 

77 °C 

74 °C 

71 °C 

170 °F 

165 °F 

160 °F 

Jehněčí Well done 

Medium well 

Medium 

Medium rare 

Rare 

77 °C 

74 °C 

71 °C 

63 °C 

60 °C 

171 °F 

165 °F 

160 °F 

145 °F 

140 °F 

Ryby Well done 63 °C 145 °F 

Program N/A 63 °C 145 °F 
 

VÝMĚNA BATERIE 

Pokud se na LCD displeji vysílače nebo přijímače objeví ikona slabé baterie, vyměňte baterii podle 

následujícího kroku:  

Pro vysílač:  
1. Otevřete kryt prostoru pro baterie, který se nachází ve spodní části vysílače, zatlačením na 

svorku.  
2. Sundejte kryt baterie. Vyjměte použité baterie a vložte dvě nové AAA baterie podle označení 

polarity v prostoru pro baterie.   
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie zpět na místo.   

 

Pro přijímač:  
4. Posuňte zadní sponu nejprve ve směru šipky, poté uvidíte šroub na krytu baterie a pomocí 

šroubováku šroub vyšroubujte a otevřete kryt prostoru pro baterii.  
5. Vyjměte použité baterie a vložte dvě nové AAA baterie podle označení polarity vyznačené v 

prostoru pro baterie.   
6. Zašroubujte zpět kryt prostoru pro baterie a zasuňte sponu zpět na místo. 

Odstranění problému  

Zobrazuje se 'LLL' Sonda není správně vložena nebo je 
naměřená teplota nižší než měřicí rozsah 
sondy. 

Zobrazuje se 'HHH'  Sonda není správně nainstalována nebo je 
naměřená teplota vyšší než její měřicí rozsah. 

Displej nefunguje  Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy. 
Možná bude nutné vyměnit baterii.   

Ukazuje se  Možná bude nutné vyměnit baterii. 

 

Péče a údržba  

• Výrobek nerozebírejte, mohlo by dojít k jeho poškození.   
• Neponořujte výrobek do vody. 
• Výrobek čistěte jen pomocí měkkého hadříku.  
• Výrobek neupusťte na zem a ani jej nevystavujte náhlým otřesům nebo nárazům.   
• Sonda je vodotěsná pouze pro část ocelové trubky, neponořujte drát ani zástrčku do vody. 

 



SOUČÁST BALENÍ 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 


