
Uživatelský manuál  
 
 
 
 
 



Obsah balení 

• Hlavní zařízení (přijímač)  

• Sonda x2 

• Baterie AAA/1,5V – volitelná 

• Manuál  
 

Specifikace produktu 

Materiály přijímače ABS+PP+Silikon  

Materiály sondy 304 nerezová ocel+PEKK  

Velikost přijímače 143*77*25mm Není vodotěsný 

Velikost sondy 126*6mm IP67 

Velikost obrazovky 62*37mm TN 

Přenosová vzdálenost Do 50 metrů (otevřený prostor) 

Napájení AAA/1,5V 2x 

Pracovní doba přijímače Asi 72 hodin  

Baterie sondy 1,5F Super-kondenzátor 

Pracovní doba sondy 60 - 90min  

Rozsah měření přijímače -20℃~+65℃  

Rozsah měření sondy -40℃~+100℃  

Pracovní proud přijímače 7/17MA 
Bez podsvícení/ s 

podsvícením 

Proud přijímače v režimu 
spánku 

＜1MA  

Hlasitost alarmu DB 60~75db  

Tón tlačítek 0,3s  

Časovač 99:00  

Aktivní podsvícení 180s  

Barva podsvícení Oranžová  

Jednotky ℃/℉  

Přesnost ±2℃  

 

• Vynikající vodotěsnost a prachotěsnost sondy 
 
 
 
 
 



Popis 

 
 

Tlačítko 1 Mode: Výběr sondy Tlačítko 5: Napájení/Podsvícení 

Tlačítko 2 Meat: Výběr masa Tlačítko 6 UP: Nahoru 

Tlačítko 3 Taste: Výběr propečenosti Tlačítko 7 DOWN: Dolů 

Tlačítko 4 CH: Změna jednotek ℃/℉ Tlačítko 8 Clean: Odpočítávání 

 

Provozní pokyny 

1. Vložte baterii AAA/1,5V, krátce stiskněte tlačítko ⑤ pro zapnutí zařízení. Nabijte 
sondu (asi 1 minutu), vyjměte sondu a vložte ji do jídla (používejte rukavice, aby 
nedošlo ke zranění způsobenému ostrou sondou).  

Krátce stiskněte tlačítko ①  , ikona sondy 1 začne blikat, krátkým stisknutím 

tlačítka ② vyberte maso (hovězí – telecí – krůtí – jehněčí – vepřové – ryby – 
hamburger – vlastní), krátkým stisknutím tlačítka (3) vyberte propečenost pokrmu 
(Výchozí: Well Done- Rare-Medium rare - Medium -Medium). Krátkým stisknutím 

tlačítka ① přestane blikat, sonda 1  je úspěšně nastavena. 

Přepněte na ikonu  sondy 2, začne blikat, krátce stiskněte tlačítko ② pro výběr 

masa (hovězí - telecí - krůtí - jehněčí - vepřové - ryby - hamburger - vlastní), krátkým 
stisknutím tlačítka (3) vyberte vyberte propečenost pokrmu (Výchozí: Well Done- 
Rare-Medium rare - Medium -Medium). Krátkým stisknutím tlačítka ① přestane 

blikat, sonda 2  je úspěšně nastavena. 
 
Když jídlo dosáhne přednastavené teploty, nastavená teplota sondy bliká a přijímač 
pípne. Krátkým stisknutím libovolného tlačítka se alarm zastaví (Alarm se také 
zastaví, když teplota klesne pod přednastavenou teplotu). Poté můžete sondu 
vyjmout z vašeho pokrmu. 



Vlastní nastavení teploty 

Krátce stiskněte tlačítko ① , ikona sondy 1 začne blikat, krátce stiskněte tlačítko 
② pro výběr Maso (hovězí - telecí - krůtí - jehněčí - vepřové - ryba - hamburger - 

vlastní)   (výchozí zobrazení 52 °C), krátce stiskněte  
tlačítko ⑥/ ⑦ navýšení/snížení požadované teploty.  

Když jídlo dosáhne přednastavené teploty, ozve se zvukový signál. Krátkým 
stisknutím libovolného tlačítka se alarm zastaví (Alarm se také zastaví, když teplota 
klesne pod přednastavenou teplotu). Poté můžete sondu vyjmout z vašeho pokrmu. 

Nastavení časovače 

Při zapnutí je výchozí odpočítávání nastaveno na 05:00. Krátkým stisknutím tlačítka 
⑧ časovač spustíte, až hodnota klesne na 00:00 přijímač pípne.  

Alarm zastavíte stisknutím jiného tlačítka. Dlouhým stisknutím tlačítka ⑧ vstoupíte 

do režimu nastavení ČASU, TIME SET, hodnota minut bude blikat, krátkým 
stisknutím tlačítka ⑥/⑦ nastavíte čas, krátkým stisknutím tlačítka ⑧ přepnete na 

sekundy. Dlouhým stisknutím tlačítka ⑧ opustíte nastavení času a spustíte 
odpočítávání. Rozsah je 99:00-00:00. 

Spárování zařízení (Nezkoušejte tuto funkci ukvapeně!) 

Toto zařízení je v továrně úspěšně spárováno. Pokud dojde ke ztrátě sondy nebo 
pokud vysoká teplota způsobí poškození sondy, nová sonda se musí znovu 
spárovat s přijímačem. 
V zapnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko ① na tři sekundy, sonda 1 bliká, což 

znamená, že probíhá párování. Pracovní stav sondy 1 vysílá signál, přijímač po 
úspěšném spárování zobrazí teplotu (Pokud nedojde k úspěšnému spárování, 
zobrazí se 00).  
Krátce stiskněte tlačítko ①, sonda 2 bliká, což znamená, že probíhá párování. 

Pracovní stav sondy 2 vysílá signál, přijímač po úspěšném spárování zobrazí 
teplotu (Pokud nedojde k úspěšnému spárování, zobrazí se 00).  

Krátkým stisknutím tlačítka① opustíte odpovídající nastavení.  
(Poznámka: Pokud neodpovídá pouze jedna sonda, vyjměte baterii a vypněte 
zařízení, poté restartujte) 

Nabíjení sond 

Sonda 1 a sonda 2 odpovídají nabíjecí přihrádce na levé a pravé straně přijímače. 
Před každým použitím se ujistěte, že je nabíjecí konektor na svém místě, nabíjení 
sondy trvá přibližně něco málo přes minutu a ikona baterie na přijímači bude 
zobrazovat aktuální stav baterie. Pokud byla sonda nabíjena déle než 1 minutu, ale 
ikona baterie se nemění, zkontrolujte, zda je sonda správně vložena na dno 
odpovídající nabíjecí přihrádky. Když sonda detekuje vybitou baterii, přijímač vydá 
zvukový signál, nyní je třeba sondu nabít. (Poznámka: Sonda 1 a sonda 2 by se 
neměly dostat do kontaktu, což by mohlo vést ke zkratu a okamžitému výpadku 
napájení) 
 



Správné používání sondy 

Zasuňte sondu do pokrmu až k bezpečnostní rysce. 

 

Průvodce teplotou masa 

Pokrm 
Well 
Done 

Medium 
Done 

Medium Medium Rare Rare 

Hovězí maso 77 72 62 58 52 

Telecí 77 72 62 / / 

Kuřecí 79 75 / / / 

Jehněčí 75 72 70 65 / 

Vepřové maso 83 75 68 / / 

Ryby 72 63 / / / 

Hamburger 76 72 / / / 

Vlastní 52 / / / / 

 

Opatření 

1. Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně přijímače, vložte „AAA“ baterii ve 
správné polaritě vyznačené v přihrádce a zavřete kryt baterie. 

2. Nevystavujte přijímač a sondy plamenům. 
3. Neponořujte přijímač a sondy na delší dobu do vody nebo jiné kapaliny. 
4. Během vaření nebo po něm používejte tepelně odolné rukavice. Nedotýkejte se 

sondy holýma rukama. 
5. Nevhodné pro osoby mladší 12 let. 
6. Nepoužívejte sondu k jiným účelům. Sonda může způsobit zranění. 
7. Před vložením do nabíjecí přihrádky, sondu očistěte a osušte, abyste zabránili 

růstu bakterií. 
8. Nepoužívejte výrobek za deště, bouřky nebo za špatných povětrnostních 

podmínek. 
9. Nepoužívejte tento výrobek v mikrovlnné troubě. 



10. Pokud se ukáže, že teplota je příliš vysoká nebo teplota stoupá příliš rychle, 
zkontrolujte, zda sonda správně pronikla do jídla, znovu sondu zasuňte do jídla, 
abyste zajistili, že sonda nebude vystavena plamenům. Umístěte prosím hrot 
sondy do středu nejtlustší části jídla, vyhněte se dotyku kostí nebo silné tukové 
oblasti. 

11. Pokud teploměr nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. 
 
 
 
 
 
 
 


