
LCD DIGITALNI BREZŽIČNI TERMOMETER ZA PEČENJE IN KUHANJE

 Digitalni brezžični termometer omogoča natančno kuhanje in pečenje.

 Nastavljiv je za različne vrste mesa: govedino, teletino, mleto meso, svinjino, purana, piščanca, ribe in
jagnjetino.

 Prikaz temperature je v stopinjah Celzijah.

 Preverja stanje mesa v različnih stopnjah kuhanja / pečenja: izbira med dobro, srednje dobro, 
srednje, malo in premalo.

 Ima časovnik z nastavitvijo minut in sekund pečenja oz. kuhanja

 Alarm se vklopi, ko je dosežena nastavljena temperatura.

 Prikaz trenutne in nastavljene temperature na ekranu.

 Snemljiv temperaturni senzor za merjenje temperature znotraj mesa.

 Zaslon je osvetljen modro.

 Dodatna tipka na vrhu termometra LIGHT- luč displej

Tehnični podatki 
- temperatura prehrane in kuhanja funkcij brezžičnega prenosa.
- hrana in temperatura, prikaz časovnika 
- alarmne funkcije merilnika temperature
- funkcija časovnega alarma
- izbiro vrste mesa in okusa.
- Izbran je prikaz temperaturnega prikaza °C/°F.
- funkcija osvetlitve ozadja.
- temperaturno območje 0°C ~ 250°C

Zaslon
- odstranite pokrov prostora za baterije na hrbtni strani monitorja.
- vstavite 2 nova baterija velikosti AAA (UM-4) v predelek, kot je 
  označeno s simboli polarnosti (+ in -)
- zamenjajte pokrov
- vklopite stikalo za vklop na hrbtni strani, da izključite vklop / izklop

Splošni opozorilni napotki 
Pozor! 
• Naprave ne položite v pečico. 
• Tipalo po vsaki uporabi temeljito očistite. 
• Termometer ni vododržen. Naprave ne potopite v vodo in je ne dajte v pomivalni stroj. Napravo lahko očistite 
z vlažno krpo. 
• Za preprečitev opeklin, napravo očistite šele, ko se jepopolnoma ohladila. 
• Pri slabšem kontrastu zaslona zamenjajte bateriji. Pazite na pravilno odstranitev izrabljenih baterij. 
• Na normalno delovanje izdelka lahko vplivajo močna elektromagnetna polja. 
Če je to primer, napravo izklopite in nato ponovno vklopite, da pridete nazaj k normalnem obratovanju. 

Izbira °C/ °F

Stikalo °C/ °F nastavite na želeno pozicijo in sicer s tipko »mode«



Izbira mesa

V normalnem obratovanju pritisnite na tipko »meat«, da izberete želeno vrsto mesa (govedina, svinjina, puran,..) 
s tipko »taste« pa izberete stopnjo pečenja, kjer se vam tudi že izpiše temperatura pečenja. 

Pri nastavitvah govedina, teletina, jagnjetina lahko izberete med tremi različnimi stopinjami pečenja (napol 
pečeno, srednje pečeno in popolnoma pečeno). 

S tipko »MIN« in »SEC« si lahko nastavite želen čas pečenja, kjer se vam od vašega nastavljenega časa , ko 
pritisnete tipko »START« vaš nastavljen čas odštevati. 

Ko vam nastavljen čas poteče se vžge alarem kjer vas s več zaporednimi piski opozori, da je pečenje in kuhanje 
končano.

Čiščenje 
Pozor! 
• Naprava ni vododržna. Zaradi tega naprave ne potopite v vodo. Čiščenje v pomivalnem stroju prav tako ni 
možno. Napravo lahko obrišete z vlažno krpo. 
• Upoštevajte, da je tipalo po uporabi lahko vroče. Za preprečevanje poškodb počakajte, da se tipalo ohladi in 
šele nato pričnite z čiščenjem naprave. 

OPOZORILO!

-Termometra ne uporabljajte pri temperaturi nad 250 ° C, v nasprotnem primeru bo sondiralo, ker je delovna 
temperatura 0 ° C - 250 ° C (32 ° F - 482 ° F)

-Ne uporabljajte termometra na več kot 25 metrov, razdalja je 25 metrov, če ne presega razdalje, ne more zaznati
zmernega.

 -Ne uporabljajte termometra v mikrovalovni pečici!


