
 

 

 

1. Přednastavená teplota, kterou  

     chcete dosáhnout  

8. Magnet 

2. Alarm  9. Referenční příručka teplot 

3. Skutečná teplota sondy 10. Přihrádka na baterie 

4. Indikátor slabé baterie 11. Stojan 

5. Časovač 12. Přepínač časovače/vaření 

6. Stiskněte dvě tlačítka pro  

      vynulování časovače 

13. Otvor pro alarm 

7. Konektor pro sondu 14. Vypínač ON/OFF 

 

Funkce 

✓ Technologie duální sondy, monitoruje dvě různá masa nebo jedno maso a 
gril/troubu/udírnu  

✓ Uživatelem definovaná nejvyšší teplota pro upozornění na dvě sondy 

✓ Rozsah měření: -50°C~300°C (-58°F ~572°F).  

✓ Přesnost měření: ±1°C (±2°F) při -20°C~150°C (-4°~302°F)  

✓ Přepínatelné stupně Fahrenheita a Celsia.  

✓ Velký podsvícený LCD displej usnadňuje noční grilování  

✓ Indikátor slabé baterie  

✓ Automatické vypnutí po 10 min. nečinnosti, pokud je naměřená teplota stabilní 
v rozmezí 2 °C/4 F pod 50 °C (122 °F)  



✓ Časovač až 99 hodin a 59 minut  

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

Funkce tlačítka 

 

1. V normálním režimu – stisknutím tohoto tlačítka rozsvítíte LCD. 
Dalším stisknutím podsvícení vypnete, nebo podsvícení se vypne 
po 15 sekundách.  

2. V režimu nastavení teploty – stiskněte pro zvýšení hodnoty teploty.  
3. V režimu nastavení časovače – stisknutím zvýšíte hodnotu času 

odpočítávání. 

 

1. V režimu vaření – stiskněte jednou toto tlačítko pro vstup do 

nastavení teploty alarmu sondy 1, stiskněte tlačítko  pro 

zvýšení hodnoty nebo stiskněte tlačítko  pro snížení hodnoty. 

Dalším stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení sondy 1 a 
zadejte nastavení teploty alarmu sondy 2.  
Stejným způsobem upravte hodnotu teploty. Poté znovu stiskněte 
tlačítko režimu pro potvrzení.  

2. V režimu časovače – stiskněte tlačítko  pro vstup do režimu 
nastavení časovače, po nastavení jedním stisknutím spustíte 
odpočítávání.  

 

1. V normálním režimu – stiskněte jednou pro přepnutí mezi F a C.  
V režimu nastavení teploty – stiskněte pro snížení hodnoty teploty.  

2. V režimu nastavení časovače – stisknutím snížíte hodnotu času 
odpočítávání. 

Časovač / 
vaření 

Tento posuvný vypínač je umístěn na zadní straně jednotky pod 
vestavěným stojanem. Posunutím tohoto přepínače doprava zvolíte 
režim vaření, posunutím doleva zvolíte režim časovače.  

ON / OFF 
Tento posuvný vypínač je umístěn na zadní straně jednotky pod 
vestavěným stojanem. Posunutím tohoto přepínače doleva jednotku 
zapnete, posunutím doprava jednotku vypnete. 

 



Instalace baterií 

 
1. Otevřete kryt přihrádky na baterie umístěný na zadní straně, zatlačením na 

elastickou sponu kryt otevřete. 

 
2. Nainstalujte dvě baterie AAA podle označené polarity v přihrádce na baterie. 

 
3. Uzavřete kryt na baterie. 
 
 
 

Použití 

 Sundejte ochrannou fólii na předním panelu  
 Zapněte jednotku pomocí zadního posuvného vypínače ON/OFF" doleva, který je 

pod vestavěným stojanem  

 



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

 

 Stiskněte tlačítko  pro přepnutí F a C, po vypnutí si zařízení zapamatuje 
přednastavenou jednotku. 

 

 Stiskněte tlačítko  pro rozsvícení LCD. Dalším stisknutím podsvícení vypnete, 
podsvícení se automaticky po 15 sec, vypne.  

 
 
 
 



Jak nastavit alarm 

Nastavení sondy 1: Stiskněte jednou tlačítko  pro vstup do nastavení teploty 

alarmu sondy 1. Stiskněte tlačítko  pro zvýšení hodnoty nebo stiskněte tlačítko 

 pro snížení hodnoty. Dalším stisknutím tlačítka potvrďte nastavení 
hodnoty a zadejte nastavení teploty alarmu sondy 2.  

Nastavení sondy 2: Stiskněte dvakrát tlačítko  pro vstup do nastavení teploty 

alarmu sondy 2, stiskněte tlačítko  pro zvýšení hodnoty nebo stiskněte tlačítko 

 pro snížení hodnoty. Opětovným stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení 
hodnoty.  

 

Pokud naměřená teplota dosáhne přednastavené teploty: jednotka vydá zvukový 
signál a také začne blikat kontrolka alarmu. Zvuk alarmu bude trvat jednu minutu, 
dokud teplota neklesne pod nastavenou teplotu nebo dokud někdo nestiskne 
tlačítko. Ikona alarmu bude neustále blikat, dokud teplota neklesne pod 
přednastavenou teplotu. 

Jak používat časovač 

1. Vyberte režim časovače posunutím zadního posuvného přepínače 
" COOK/TIMER“ doleva, který je pod vestavěným stojanem. 

 



2. Stiskněte tlačítko  pro vstup do režimu nastavení časovače: Číslice hodin 

bliká, stiskněte tlačítko  pro zvýšení hodnoty, stiskněte tlačítko  pro 

snížení hodnoty hodiny. Dalším stisknutím tlačítka  vstoupíte do režimu 

nastavení minut, stisknutím tlačítka  zvýšíte hodnotu minut, stisknutím 

tlačítka  snížíte hodnotu minut. Opětovným stisknutím tlačítka potvrdíte 
nastavení času odpočítávání, maximální hodnota časovače je 99 hodin 59 minut. 

 

3. Po nastavení času odpočítávání spustíte odpočítávání stisknutím tlačítka  
„:“ mezi hodinami a minutami bude blikat, což znamená, že časovač je zapnutý 
 

4. Po uplynutí nastaveného času, jednotka vydá zvukový signál a číslice časovače 

bude blikat. Stiskněte tlačítko  pro zastavení alarmu, alarm se po 60 
sekundách samovolně vypne.  
 

5. Pro resetování časovače stiskněte  

a podržte současně tlačítko a tlačítko  

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).   
Po zasunutí sondy se skutečná teplota masa zobrazí na LCD pod sondou 1 nebo 
sondou 2 a během pečení se bude postupně zvyšovat. Alarm automaticky zapípá, 
pokud teplota sondy dosáhne přednastavené teploty (TEMP SET), což znamená, že 
maso je dokončené na vámi požadovanou propečenost.  



Alarm se samovolně zastaví po 1 minutě nebo po stisknutí tlačítka ale ikona alarmu 
bude blikat, dokud teplota neklesne pod přednastavenou teplotu. Doporučené 
přednastavené teploty pro každý druh masa a propečenosti: 
 
 

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 maso 

 
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 maso 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 displeji LCD jednotky objeví ikona slabé baterie. vyměňte baterii 
následujícím postupem:  

1. Otevřete kryt bateriového prostoru zatlačením na elastickou sponu. 
2. Vyjměte použité baterie a vložte dvě nové AAA baterie podle označené polarity 

vyznačené v prostoru pro baterie. 
3. Zavřete kryt bateriového prostoru.   

 

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  Zkontrolujte, zda 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.   
• Výrobek nemyjte a nevystavujte působení vody nebo jiných kapalin. 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. 
 

 
  
  


