
Digitálny zapichový teplomer 

pre potraviny (61010) 
 
Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre výrobok Napoleon - digitálny zapichový teplomer. 

Tento produkt Vám pomôže vyhnúť sa surovému alebo prepečenému pokrmu. 

 

Ovládanie teplomera je jednoduché a zaisťuje, že vaše jedlo bude varené podľa vašej preferovanej chuti. Pred použitím si 

pozorne prečítajte tento návod. Prosím, majte tento návod na obsluhu stále pri ruke. 

 

Informácie k batériám 
Teplomer je napájaný 1 batériou AAA (súčasť balenia). 

 

Displej 

Na displeji sa zobrazuje teplotný údaj buď v stupňoch ° C alebo ° F - prepínač je na zadnej strane teplomera 

Inštalácia alebo výmena batérií prebieha takto: 

1. použite 1 batérie AAA. 

2. odkryte kryt na zadnej strane prístroja pomocou malého krížového skrutkovača. 

3. vyberte starú batériu (ak je už vložená) 

4. vložte novú batériu ako je označené 

5. zakryte späť tento priestor viečkom 

Upozornenie: batérie nehádžte do ohňa, batérie môžu explodovať alebo vytiecť. Ak sa prístroj nebude dlhšiu dobu používať, 

vyberte batérie. 

 

Použitie 

1. stlačte tlačidlo ON / OFF pre zapnutie či vypnutie teplomera 

2. sterilizujte iba meracie ihlu napr. Ponorením na niekoľko minút do vriacej vody. 

3. Zapichnite ihlu teplomera do najsilnejšej časti pokrmu tak, aby nevyšla na druhej strane skrz a počkajte než sa na displeji 

ustáli teplota. Na zadnej strane teplomera je tabuľka teplotných hodnôt a rozmedzie pre stupeň prepečenia mäsa. 

4. Po meraní ihlu očistite a teplomer vypnite 

 

Čistenie, údržba 

Samotnú ihlu čistite iba vodou a hubkou. Rukověť s displejom sa nesmie ponoriť do vody. Teplomer sa nesmie umývať v 

umývačke a nesmie sa tiež variť. 

Po styku so surovým mäsom je potreba ihlu vždy očistiť, aby sa nerozširovali baktérie. 

 

Vlastnosti 

Tento produkt je vyrobený z teplotne odolného plastu. Pobyt v otvorenom ohni či veľkom žiaru môže poškodiť jeho obal, 

elektroniku a displej. 

 

Navrhnuté v Kanade. Vyrobené vo vlastných továrňach v Číne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovozca a distribútor pre ČR a SR: 

VANELLUS Energy s.r.o., Jarošovská 840, CZ-37701 Jindřichův Hradec, www.napoleongrily.sk  

 


