
 



Funkce:  
• Předprogramované teploty vaření pro různé druhy masa a stupně propečenosti.  

• 5 funkčních tlačítek: 

• Stupně propečenosti: Well done, Medium well, Medium, Medium rare  
                                    a Rare.  

• Signální alarm při dosažení cílové teploty a vypršení časovače (minutky) 

• 4 nerezové sondy s 1metr. tepelně odolným vodičem.  

• C/°F volitelné  

• Modré podsvícení, stisknutím libovolného tlačítka zapnete modré podsvícení na 
10 sekund.  

• 11:59: (HODINY: MINUTY) časovač odpočítávání  

• Bezdrátový přenos až 80-100 metrů v otevřeném prostoru  

• Teplotní rozsah: 32 °F až 482 °F (0 °C až 250 °C), pokud se na displeji zobrazí 
LLL snižte teplotu a pokud se zobrazí HHH zvyšte teplotu.  

• Použití 4 sond současně.  

• Zobrazení času  

• Monitor a vysílač jsou vybaveny magnetem a stojankem na zadní straně.  

Teploměr byl předem naprogramován na ideální teplotu pro všechny úrovně 
propečenosti. 

 WELL 
DONE 

MEDIUM 
WELL 

MEDIUM 
MEDIUM 

RARE 
RARE 

°C °F °C °F °C °F °C °F °C °F 

1.  HOVĚZÍ 77 170 74 165 71 160 63 145 60 140 

2.  TELECÍ MASO  77 170 71 160 63 145 60 140   

3.  KRŮTÍ 79 175         

4.  KUŘECÍ 79 175         

5.  
VEPŘOVÉ 
MASO  

77 170 74 165 71 160     

6.  JEHNĚČÍ 77 170 74 165 71 160 63 145   

7.  RYBÍ  58 137         

8.  HAMBURG 71 160         

A. VLOŽENÍ BATERIÍ DO MONITORU TEPLOMĚRU 
1. Sundejte kryt bateriového prostoru na zadní straně monitoru.  
2. Vložte 2 baterie AAA podle obrázku a nasaďte kryt baterií.  

3. Stiskněte  pro zapnutí zařízení, podržte  po dobu 3 sekund pro 
vypnutí zařízení.  
 



B. VLOŽENÍ BATERIÍ DO VYSÍLAČE TEPLOMĚRU 
1. Sundejte kryt bateriového prostoru na zadní straně vysílače.  
2. Vložte 2 baterie AAA podle obrázku a nasaďte kryt baterií.  

3. Stiskněte  pro zapnutí zařízení, podržte  po dobu 3 sekund pro 
vypnutí zařízení.  

POZNÁMKA:  
Pokud sonda není připojena k vysílači, proud teploty se zobrazí LLL.  

DŮLEŽITÉ:  
Pokud se teplota nezmění, bude vysílač každých 35 sekund přenášet aktuální 
teplotu. Jakmile se teplota změní, vysílač se automaticky aktualizuje.  

C. VÝBĚR SONDY  
Po vložení baterií a zapnutí, se na displeji zobrazí výchozí hodnoty masa a 

stupeň propečenosti pro SONDU 1. Stisknutím  postupně přepínáte mezi 
sondami: SONDA 1 -> SONDA 2 -> SONDA 3 -> SONDA 4  
 

D. VÝBĚR MASA  
Chcete-li vybrat druh masa, které chcete vařit, stiskněte tlačítko .  
Na monitoru se zobrazí druh masa a teploměr je připraven k měření, po každém 
stisknutím se změní druh masa v následujícím pořadí:  
HOVĚZÍ / TELECÍ / KRŮTÍ/ KUŘÍ/ VEPŘOVÉ JEHNĚČÍ / RYBÍ/ HAMBURGER 
 

E. VÝBĚR DRUHU PROPEČENOSTI 
1. Pro předprogramované nastavené teploty:  

Chcete-li vybrat úroveň propečenosti masa, které chcete vařit, stiskněte  
tlačítko.  
Různé možnosti přeprogramovaných teplot jsou:  
WELL DONE /MEDIUM WELL/MEDIUM / MEDIUM RARE /RARE stiskněte 

 dvakrát pro potvrzení zpět, stiskněte  na 3 sekundy pro dokončení 
procesu. 
 

2. Ruční nastavení teploty pro výběr úrovně propečenosti masa, které chcete 

vařit, stiskněte tlačítko . Různé možnosti teplot jsou:  
WELL DONE /MEDIUM WELL/MEDIUM / MEDIUM RARE /RARE 

stiskněte , číslo TEMP SET bude blikat a stisknutím tlačítka   nebo 

 , ručně nastavíte cílovou teplotu a poté stisknutím tlačítka  na 3 
sekundy dokončíte nastavení teploty. 
 

3. Odpovídající přednastavená teplota se na monitoru zobrazí jako „TEMP SET“. 
 

4. Jakmile je funkce alarmu zapnuta, spustí se při dosažení teploty/ času na 60 
sekund. Stisknutím libovolného tlačítka zastavíte pípání (alarm).  



F. VÝBĚR °C NEBO °F  
Stisknutím  přepnete mezi stupni Celsia a Fahrenheita.  
 

G.  ČASOVAČ SONDA (alarm) 

1. Podržte  asi 3 sekundy v režimu časovače. Stiskněte  pro nastavení 

hodnoty hodin a  pro nastavení minut, Když je číslo hodin 00, zobrazí 
se sekundy. 
 

2. Podržte  asi 3 sekundy pro vymazání nastaveného čísla, pokud jste se 

spletli. 
 

3. Při nastavení bude číslo času blikat.  
 

H. PŘIJÍMAČ 

I. FUNKCE VYSÍLAČ 

 
1. Bezdrátový přenos až 80-100 metrů v otevřeném prostoru  
2.  Teplotní rozsah: 0 °C až 250 °C (32 °F až 482 °F) 

 

 
 



Upozornění  
• Vždy používejte tepelně odolnou rukavici, abyste se mohli dotýkat nerezové 

sondy nebo tepelně odolného drátu během vaření nebo těsně po něm.  

• Nerezovou sondu mezi použitím důkladně ručně umyjte (sondu neumývejte 
v myčce na nádobí).  

• Nerezovou sondu a tepelně odolný drát udržujte mimo dosah dětí. 

• Pokud se po vložení sondy do masa na obrazovce neobjeví teplota masa, 
zkontrolujte, zda je zástrčka sondy bezpečně zasunuta do boku vysílače. 

• NEUMISŤUJTE monitor na přímé sluneční světlo, ani jej nenechávejte v přímém 
kontaktu s vlhkými nebo horkými povrchy.  

• NEPOUŽÍVEJTE PŘEDPROGRAMOVANÝ TEPLOMĚR V MIKROVLNNÉ 
TROUBĚ  

• Tato sonda je určena pro měření teploty masa a drůbeže, nikoli pro teploty v 
peci.  

• NEPONOŘUJTE sondu do vody. Vlhkost uvnitř zástrčky sondy nebo teploměru 
může způsobit nesprávný údaj o teplotě.  

• Před připojením k vysílači vždy otřete zástrčku sondy.  
 
NEVYSTAVUJTE sondu nebo kabel sondy otevřenému ohni, může 
dojít k poškození sondy.  
 
 
Když je teplota vyšší než 250°C (482°F), přestaňte sondu používat.  
 

• Duální sonda může testovat dvě různá masa současně.  

• Použití kulaté sondy k testování teploty prostředí a použití dlouhé sondy k 
testování teploty potravin. 

• Použití sondy při jiné teplotě než 0-250°C (32°F-482°F), může dojít k poškození 
sondy. 

 


