
Návod pro uživatele  
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Před prvním použitím, si přečtěte 
návod pro uživatele. Balíček obsahuje novou vylepšenou verzi digitálního 
teploměru se sadou nových a vylepšených funkcí:  

• Vodotěsné provedení IP67  

• Kalibrace při 0°C nebo 32°F  

• Min/Max teplotní záznam.  

• Jednotky: °F/°C  

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

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

• Velké jasné podsvícení lze zapnout a vypnout, nebo automaticky vypnout 
po 30 sekund.  

• Díky dvěma silným vnitřním magnetům lze teploměr stabilně připevnit k 
ledničce nebo k ocelovému povrchu.  

• Dodatečný vestavěný otvírák na láhve je vhodný pro uživatele k otevření 
uzávěru pivní láhve.  

• Automaticky rotující displej se intuitivně otáčí pravou stranou nahoru. 

• Sonda se otáčí o 235 stupňů a je velmi pohodlná pro praváky i leváky. 

• Teploměr se automaticky vypne po 10 minutách, pokud nestisknete žádné 
jiné tlačítko, aby byla zachována životnost baterie. 

Úkon  
1. Před použitím teploměru sundejte ochrannou fólii z předního panelu.  
2. Chcete-li zahájit měření, vysuňte sondu z jejího pouzdra a na LCD se 

okamžitě zobrazí teplota.  
3. Výchozí zobrazovací jednotka je Fahrenheit. Chcete-li jej změnit  

na stupně Celsia, stiskněte na 3 sekundy klávesu C°/F°  
4. Pozastavení dat: Před odebráním z pokrmu stiskněte tlačítko "HOLD".  

Tlačítko pozastaví aktuální údaj o teplotě, dokud jej znovu nestisknete.  
5. Pro zobrazení minimální nebo maximální teploty stiskněte tlačítko 

"MAX/MIN". Nejprve se zobrazí uložená maximální teplota. Dalším 
kliknutím se na displeji zobrazí minimální uložená teplota.  

6. Chcete-li aktivovat podsvícení displeje, jednou stiskněte tlačítko podsvícení. 
Když se podsvícení rozsvítí, opětovným stisknutím tlačítka podsvícení 

vypnete, podsvícení se po 30 sekundách automaticky vypne.  
7. Pro kalibraci teploty vyjměte z lednice šálek ledové vody s kostkou ledu, 

vložte sondu do ledové vody, aby se dotýkala ledu (ujistěte se, že se sonda 
dotýká ledu pod vodou, kde je teplota 0 °C), když teplota klesne na 
konečnou teplotu 0 °C, podržte tlačítko CAL" po dobu 3 sekund. Poté se na 
displeji zobrazí "CAL". Použijte klávesu C°/F° pro zvýšení číslice nebo 
klávesu "MAX/MIN" pro snížení číslice, dokud dosáhnete 0°C nebo 32°F. 
Poté stiskněte "CAL" pro potvrzení kalibrace.  

 
 



Upozornění a opatření!  

BĚHEM VAŘENÍ NENECHÁVEJTE TEPLOMĚR V TROUBĚ.  
NEDOTÝKEJTE SE HORKÉ SONDY HOLOU RUKOU.  
Umyjte kovovou sondu v mýdlové vodě.  
Teploměr čistěte pouze vlhkým hadříkem.  
Neponořujte digitální teploměr na několik minut do vody.  
Kovovou sondu sterilizujte tak, že ji na několik minut vložíte do vroucí vody.  


