


Funkce  
ON/OFF  
Otevřete sondu a poté přístroj zapněte. Tímto tlačítkem můžete zapnout/vypnout 
teploměr. 

Min/Max  
Paměť s minimální a maximální teplotou.  

CAL – kalibrační spínač  
Kalibrace [Viz postup kalibrace]  

 
Stisknutím tlačítka se displej rozsvítí nebo zhasne.  
 
Stisknutím tlačítka se displej otočí, po obětovném zapnutí bude displej 
otočen ve směru, ve kterém byl teploměr vypnut.  

Varování: Pokud je sonda uzavřená, tlačítka jsou nefunkční. 

°C / °F  
Otevřete kryt baterie, přepněte spínač do polohy ON na °C, nebo do polohy 1 na °F 

Velikost 



Specifikace  

Rozsah měření: -50 °C až 330 °C  / -58 °F až 626 °F 

Přesnost: 

±0,5 °C (-10 °C až 100 °C) 

±1 °C (-20 °C až -10 °C) (100 °C až 150 °C) 

Jinak ± 2 °C 

Velikost displeje: 28 mm x 24 mm 

Odezva: 4Sec.  (Od 25 °C do 100 °C) 

Sonda: Ø 3,5 mm X 110 mm 

Baterie: CR 2032 3V Tlačítko 

Automatické vypnutí: 1 hodina 

Tělo: materiál ABS 

 

Sonda 
• 1,8 mm ostrá sonda, poskytuje vám nejrychlejší, nejvíce přesné informace o 

teplotě.  

• Ostrá sonda snadno pronikne do masa.  

• Rychlejší odezva.  

• Nejpřesnější informace o teplotě. 

 

Použití 
1. Otevřete sondu a poté zapněte teploměr. Zavřete sondu a teploměr vypněte. 
2. Těchto 5 tlačítek lze ovládat pouze po zapnutí teploměru.  
3. Teploměr se automaticky vypne po 1 hodině nečinnosti, můžete jej zapnout 

stisknutím tlačítka ON / OFF.  
4. Teploměr lze také vypnout stisknutím tlačítka ON / OFF. 

 
 
 
 



Otvor pro zavěšení  

Otvorem provlékněte provázek a teploměr pověste na zeď. 

Výměna baterie  
1. Pomocí malé tenké mince otevřete kryt baterie a vyjměte starou baterii.   
2. Vložte novou baterii kladným pólem nahoru a záporným pólem dolů do teploměru 

 

Postupy kalibrace  

1. Vytvoření správné ledové koupele je o dodržení 
správného poměru ledu a vody. Naplňte nádobu 
ledem až po vrchol, upřednostňuje se mletý led, 
protože mezi ledem je méně mezer.  
 
 
 
 
 



2. Do nádoby přidejte studenou vodu, aby se vyplnily 
prostory mezi ledem. Naplňte asi 1/3 pod hladinu ledu, 
směs nechte minutu ustát, aby se teplota vody ustálila. 
Pokud vidíte, že led začíná plavat na dně nádoby, vylijte 
trochu vody a přidejte další led. Voda pod ledem nesmí 
mít více jak 0 °C (32 °F)  
 

3. Jakmile necháte směs vody a ledu na minutu odstát, 
vložte teploměrovou sondu, umístěte špičku do středu 
šálku a ujistěte se, že je špička ponořená, ale není v 
kontaktu s povrchem, nemíchejte minimálně 5 sekund. 
Špička sondy musí být zcela ponořená.  
 

4. Stiskněte a podržte tlačítko „CAL“ po dobu 2 sekund, 
dokud se na LCD displeji neobjeví „CAL“, poté tlačítko 
uvolněte.  
 

5. Kalibrace je dokončena, když se displej automaticky 
vrátí do normálního provozního režimu. 

 
 
 

• Tento přístroj byl zkalibrován ve výrobě. Nezkoušejte tuto funkci unáhleně! 

• Otočný náboj sondy může být zpočátku trochu tužší, ale používáním se uvolní a 
rozhýbe. Sondu můžete vyklopit až o 180°, ale dávejte pozor, abyste sondu 
nevyklopily více, než je povoleno.  

• Nenechávejte teploměr v troubě! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


