
Bezdrôtový teplomer s časovačom 

Napoleon PRO (70006) 
Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre Napoleon bezdrôtový teplomer s časovačom. 

Tento produkt Vám pomôže vyhnúť sa surovému či přepečenému pokrmu. 

Nastavenie teplomeru na odporúčané alebo požadované hodnoty a čas varenia 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 
Vysielač je napájaný 2 batériami AAA (súčasť balenia). 

Prijímač je napájaný 2 batériami AAA (súčasť balenia). 

Zobrazenie stavu batérií 
Na displeji sa v prípade nízkeho napätia zobrazuje symbol batérie označený písmenom T (vysielač) alebo R (prijímač). 

akonáhle sa tieto symboly rozsvieti, popr. ak je displej zle čitateľný, je čas vymeniť konkrétny batérie. 

Inštalácia alebo výmena batérií prebieha takto: 

1. použite 2 batérie AAA pre obe časti. Vždy meňte obe batérie spoločne - nepoužívajte dokopy staré a nové batérie. 

2. odkryte kryt na zadnej strane prístroja. 

3. vyberte staré batérie (ak sú už vložené) 

4. vložte nové batérie ako je označené 

5. zakryte späť tento priestor viečkom 

Upozornenie: batérie nevhadzujte do ohňa, batérie môžu explodovať alebo vytiecť. Nepoužívajte staré a nové batérie. 

Nemiešajte dohromady alkalické, zinkové alebo nikel-kadmiové batérie. Ak sa prístroj nebude dlhšiu dobu používať, vyberte 

batérie. 

Použitie 
1. dajte vysielač čo najbližšie prijímači aby ste dosiahli synchronizácie oboch zariadení. Po ukončení nastavenia sa môžu 

prístroje v prevádzke od seba až 60 m. 

2. zapnutí vysielača vykonáte stlačením a podržaním tlačidla z boku. Na čelnej strane sa rozsvieti a bude blikať červená LED 

dióda. 

3. zapnutí prijímača sa vykoná presunutím vypínača na zadnej strane do prostrednej pozície označenej teplomerom alebo do 

krajnej pozície časovača označené budíkom. 

4. prijímač automaticky nadviaže spojenie s vysielačom. Na displeji bliká symbol vysielača, čo znamená, že spojenie bolo 

nadviazané. 

Čierny trojuholník svieti, ak je vytvorené spojenie. 

5. ak sa spojenie preruší, symbol prestane blikať. Pre obnovenie spojenia musíte opäť stlačiť a pridržať zapínacie tlačidlo na 

boku vysielača. 

Umiestnenie teplomeru 
1. vysielač by mal byť umiestnený čo najďalej o miesta grilovanie 

2. prijímač môžete pomocou klipsne umiestniť na opasok alebo vrecko alebo využiť magnetu alebo klasicky odložiť na stôl. 

Nesmie prísť do styku s horúcimi predmetmi. 

3. neprekročte maximálnu funkčnú vzdialenosť medzi oboma prístrojmi = do 60 m 

4. dbajte na teplotu okolo oboch prístrojov, aby nedošlo k ich poškodeniu programovanie 

1. teplomer zobrazuje hodnoty v ° C alebo ° F. Na zadnej strane prijímača je možné prepínačom prepnúť požadovanej hodnoty. 

2. stlačením tlačidla MEAT volíte jednotlivé prednastavené programy (hydina, bravčové, hovädzie, baranie, ryby). 

3. tlačidlami TASTE zvolíte stupeň prepečenia 

4. naprogramovanú teplotu môžete ešte počas programovania, kedy teplota bliká, manuálne meniť pomocou tlačidiel HR a MIN. 

5. akonáhle budete mať nastavené, potvrdíte a odošlete údaje prostredníctvom tlačidla START / STOP. 

6. pre zmenu programu zopakujte kroky od bodu 2. 

Všeobecné informácie pre varenie 

1. pripravte gril či rúru na požadovanú teplotu 

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

3. meracie ihlu zastrčte do najsilnejšej časti suroviny. Vyhnite sa kontaktu s tukom, kostiam. 

4. vložte surovinu na gril či do rúry, kábel vytiahnite tak, aby prístroj (vysielač) bol čo najďalej od horúcej oblasti. Kábel by nemal 

prísť do priameho kontaktu s ohňom alebo horúcimi plochami, nesmie sa lámať ani priškripnúť. Koncovku zastčte do zásuvky 

vysielača. Na displeji sa miesto LL objaví aktuálna teplota na meracej ihle. 

5. zobrazuje sa teplota vnútri suroviny. Akonáhle bude nastavená teplota dosiahnutá, ozve sa akustický signál a displej bliká. 

K zastaveniu zvukového signálu a prerušenie sledovania teplôt stlačte tlačidlo START / STOP. 

6. k vybratie hotového pokrmu a vybratie meracie ihly použite teplotne odolné rukavice. 



7. podsvietenie displeja môžete zapnúť stlačením tlačidla so symbolom slniečka. Dlhším stlačením prepínate medzi jazykmi 

(angličtina, nemčina, francoužtiny, španielčina) 

8. ak budte ešte pokračovať v grilovaní či pečenie, môžete ihlu nechať vnútri pre ďalšie sledovanie teploty. 

Časovač 

Tento prístroj dokáže funkciu časovača. Časovač môže fungovať samostatne alebo v spojení s teplomerom. 

1. přepněte nastavenie na symbol s budíkom 

2. stlačte tlačidlo HR na nastavenie počtu hodín. Stlačte tlačidlo MIN na nastavenie počtu minút. Dlhším stlačením sa čísla 

rozběnou. Stlačte tlačidlo START / STOP pre zahájenie odpočtu. 

3. stlačte tlačidlo START / STOP na zastavenie odpočtu. Pri ďalšom stlačení sa odpočet opäť rozbehne. 

4. k vynulovanie časovača použite pri zastavenom odpočtu súčasné stlačenie tlačidiel HR + MIN. 

5. akonáhle dobehne nastavený čas, ozve sa akustický signál. 

6. stisknutím tlačidla START / STOP časovač a signál zastavíme. Ďalším stlačením sa vrátime k naposledy nastavenému času. 

7. časovač môže byť nastavený na max. 23 hodín, 59 minút a 0 sekúnd. 

Nastavenie času 
1.Pri vypnutom prijímači stlačte a držte tlačidlo START / STOP. Rozbliká sa číslo hodín. 

2.stiskem tlačidiel HR nastavíte hodinu, tlačidlom MIN nastavíte minúty. 

3.stiskem tlačidla START / STOP zmeny potvrdíte. 

RESET 
V prípade neriešiteľného problému môžete využiť resetovacie tlačidlo na zadnej strane prijímača pod symbolom teplomera 

alebo 

jednoducho vybrať batérie. Prístroj sa nastaví do základného nastavenia. 

Jazyky 
Prijímač je naprogramovaný v 4 jazykoch. Zmena sa vykonáva: 

1.v teplotným alebo časovom móde stlačte a držte tlačidlo slniečka / LANG. kým sa reč neprepne. opakovaním preskakujete 

jednotlivé jazyky. 

2. na výber je angličtina, nemčina, francúzština, španielčina. 

Údržba a upozornenia 
1.Pri manipuláciu s meracou ihlou používajte ochranné rukavice proti spáleniu 

2.mechanizmy udržujte mimo dosahu detí. 

3.sterilizujte ihlu pred každým použitím 

4.prístroje ukladajte na suché miesta mimo priame horúco či slnečné žiarenie. Mohlo by to viesť k poškodeniu plastov či 

elektroniky. 

5. meracie ihlu a jej kábel nesmie prísť do priameho kontaktu s ohňom, nepoužívajte pre meranie vyšších teplôt ako 260 ° C. 

6. nepoužívajte v mikrovlnnej rúre. 

7. vlhkosť môže viesť v kontaktoch k chybnému uvádzanie meraných hodnôt. Vždy udržujte prístroj aj kontakty v suchu. 

8. použité batérie náležite zlikvidujte. Nepoužívajte dohromady batérie rôznych typov, nemýchejte staré s novými. 

Dovozca a distribútor pre ČR a SR: 

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

 


