
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, 
že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho 
případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání 
výrobku i jeho údržby.

Popis výrobku – použití
Výrobek je vhodný pro kontaktní měření teploty 
potravin, především při jejich tepelné úpravě. 
Teploměr je jednoduchý na obsluhu. Vyjměte 
teploměr z ochranného tubusu, zapíchněte konec 
sondy do potraviny a stiskněte tlačítko ON ke 
změření teploty. 
Skladujte teploměr mimo dosah dětí, neboť sonda 
je špičatá. Po použití teploměr vložte zpět do 
tubusu.

Popis funkčních tlačítek
Vypnutí/zapnutí: stiskněte tlačítko ON/OFF 
k zapnutí teploměru. Stiskněte ho znovu k jeho 
vypnutí.
Fixace údaje o teplotě: stiskněte tlačítko HOLD 
k uchování (zobrazení) teploty v průběhu měření. 
Stiskněte znovu k obnovení měření.
Volba jednotek: pro volbu jednotek °C a °F, 
stiskněte tlačítko °C/°F k vybrání teplotní jednotky, 
kterou potřebujete.

Výměna baterie
Pootočte víčkem uzávěru v horní části teploměru 
proti směru hodinových ručiček. Víčko sejměte, 
vyjměte starou baterii a vložte novou (dbejte na 
správnou polaritu). Víčko nasaďte zpět a zajistěte 
pootočením ve směru hodinových ručiček. Typ 
baterie viz níže.

Specifi kace
Rozsah měření: -50 až +300 °C (-58 až + 572 °F)
Rozlišení: +/- 0,1 °C (°F)
Napájení : Baterie 1× 1,5V model LR1154

Údržba
Vyhněte se přímému styku s kapalinami, v žádném 
případě nevkládejte do myčky na nádobí. Sondu 
můžete otřít vlhkým hadříkem. Po použití vložte 
zpět do ochranného tubusu.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu 
nebo v okamžiku, kdy by oprava byla 

neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné 
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenci-
álních negativních dopadů na životní prostředí a 
lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte 
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu 
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale ode-
vzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte 
jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v 
přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude 
brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 

v důsledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní 

údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 
podléhajících běžnému opotřebení… ) 

•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. 
klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 
použitím apod.)

•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrob-
ku, nárazu, úderu do něj apod.

•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetí-
žením, použitím nesprávných dílů, nevhodného 
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně 
zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně 
majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny 
v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

TEPLOMĚR NA PEČENÍ
Návod k použití

CZTERMOMETR DO PIECZENIA
Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z 
niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego 
użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. 
Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami oraz poradami dotyczący-
mi sposobu użycia produktu oraz utrzymywania go w czystości.
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Opis produktu – sposób użycia
Produkt jest przeznaczony do dotykowego pomiaru 
temperatury potraw, przede wszystkim podczas ich 
obróbki cieplnej. Termometr jest prosty w obsłudze. 
Wyjmij termometr z opakowania ochronnego, wbij 
końcówkę sondy potrawę i naciśnij przycisk ON, aby 
zmierzyć temperaturę.
Termometr należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci, ponieważ sonda jest 
zakończona kolcem. Po zakończeniu pracy, 
termometr należy włożyć do opakowania 
ochronnego.

Opis przycisków funkcyjnych
Wyłącznie/załączanie: naciśnij przycisk ON/OFF, aby 
załączyć termometr. Naciśnij przycisk ponownie, 
aby wyłączyć termometr.
Wartość chwilowa pomiaru: naciśnij przycisk HOLD, 
aby wyświetlić temperaturę w danym momencie 
pomiaru. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić 
pomiar.
Wybór jednostek: aby wybrać pomiędzy °C 
a °F należy nacisnąć przycisk °C/°F i wybrać 
odpowiednią jednostkę pomiaru.

Wymiana baterii
Przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara zatyczką w górnej części 
termometru. Zdejmij zatyczkę, wyjmij zużytą 
baterię i załóż nową (zwróć uwagę na prawidłową 
polaryzację). Załóż zatyczkę i przekręć nią w 
kierunku ruchu wskazówek zegara.

Dane techniczne
Zakres pomiaru: -50 do +300 °C  
(-58 do + 572 °F)
Dokładność pomiaru: +/- 0,1 °C (°F)
Zasilanie: Bateria 1,5V typu LR1154

Czyszczenie
Nie wolno dopuścić do kontaktu produktu z 
wodą i innymi płynami, pod żadnym pozorem nie 
wolno myć w zmywarce do naczyń. Sondę można 
przetrzeć wilgotną szmatką. Po zakończeniu 
pracy, termometr należy włożyć do opakowania 
ochronnego.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu 
lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać 

produktu do odpadów domowych. Aby dokonać 
właściwej utylizacji produktu, należy oddać go 
do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz 
zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne 
i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ 
nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych 
szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w 
najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku 
nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów 
może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do 
odpadów domowych, należy je oddać w miejsce 
zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest 
on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Używając produktu należy przestrzegać zasad 
zawartych w załączonej instrukcji obsługi. 
Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono 
zmiany w produkcie lub nie stosowano się do 
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących 

produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze 

standardową konserwacją produktu (np. 
czyszczenie, wymiana elementów zużywających 
się podczas normalnego użytkowania itd.),

- usterek spowodowanych wpływem warunków 
zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku 
z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,

- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego 
obchodzenia się z produktem, używania 
nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego 
produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu 
odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku.


