
                                                                                   Návod k obsluze
R200E - Teploměr s jehlou

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i
tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej
mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

1. Rozsah měření: oC-250 oC (32 oF-482 oF)

2. Teplotní přesnost: + - 1 oC (0oC - 100°C), + - 1,5oC (101oC – 250oC)

3. Teplotní rozlišení displeje: 0,1oC (0,2 oF)

4. Rozsah Časovače: 99 min 59 s

5. Hodiny/časovač 

6. Alarm vysoké teploty

7. oC/oF přepínač

8. Baterie: 1x 1,5 volt AAA

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování 
a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), 
silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly 
spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití: 

Hodiny / časovač

1. Stiskněte tlačítko COOK na zadní straně teploměru a přepněte do režimu vaření.

2. Připojte kabel k jedné straně teploměru. Kabel je tepelně odolný do 250 °C (482oF)

3. Na displeji se zobrazí teplota ve stupních Celsia nebo Fahrenheitech. Pro výběr 
preferované teplotní stupnice, stiskněte C / F.
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4. Pro nastavení požadované teploty, stiskněte šipku nahoru (pro zvýšení teploty) 
nebo dolů (pro snížení teploty)

5. Vložte sondu na kabelu do potravin, které se budou vařit. Teplota potravin je 
zobrazena na levé straně displeje. Když jídlo dosáhne vybrané teploty, začne teploměr
pípat.

Jak používat časovač

1. Stiskněte tlačítko TIMER na zadní straně a přepněte tak do režimu časovač.

2. Na displeji se zobrazí minuty (MIN) a sekundy (SEC). Chcete-li nastavit minuty, 
stiskněte tlačítko MIN a sekundy nastavíte stisknutím SEC.

3. Pro spuštění a zastavení časovače, stiskněte tlačítko S/S.

4. Chcete-li vynulovat počítadlo: stiskněte a podržte tlačítko MIN a SEC současně.

Rady a tipy

Časovač: max 99 minut a 59 sekund.

Teploměr: max. 250 oC (482 oF).

Časovač / teploměr má na zadní straně magnet, můžete si jej připnout třeba na 
lednici.

Výměna baterie

1. Otevřete prostor pro baterie.

2. Vyměňte 1xLR03 AAA knoflíkové baterie podle polarity.

3. Zavřete prostor pro baterie.

4. Po výměně baterie je teplota uvedena v oC.

Údržba a čištění 

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně 
vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická 
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro 
produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných
ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, 
které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k 
obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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