
Teploměr IRIS 
Grilling & Smoking GRILLEYE

Range: -50 to 300 ˚C (±0,5 ˚C), Max. Tolerance: 380 ˚C

3 Nasaďte na gril
Uzení. 

2 Vložte do masa.
Grilování.

1 Rozviňte drát

Před používáním odstraňte 
obal sondy. 

Při používání může být držák horký. 

Používejte s obezřetností

Příprava vaší GrillEye sondy
(Ultra přesná sonda na maso a teplotu okolí)
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ON/OFF Spínač

5
Přihrádka na baterie

4
Reproduktor

3
Párovací tlačítko

2
Indikátor až šesti aktivních sond

1
Aktuální a cílená teplota

Příprava vašeho GrillEye zařízení 2

Requires a Bluetooth Smart enabled device.

Stáhněte GrillEye aplikaci pro IOS 
a Android (vyžaduje Bluetooth)3

Ujistěte se, že jsou 
baterie vloženy 
správně dle obrázku.

Vložte baterie 
(2x AA baterie, které jsou součástí balení)4

Z důvodu energetické úspornosti se zařízení 
vypne po 4 minutách neaktivity. Pro probuzení 
zařízení zmáčkněte hlavní tlačítko(párovací) 
po dobu 3 sekund.

Obrazovka se rozsvítí a začne blikat 
bílé LED světlo, což znamená, 
že je zařízení připravené 
se spárovat.

Odlepte chránič obrazovky.

Přesuňte spínač 
do zapnuté polohy.

Zapněte vaše zařízení5

Návod:



Nezapomeňte zapnout Bluetooth na vašem mobilním 
zařízení. Detailní instrukce k používání GrillEye 
aplikace naleznete na  www.grilleye.com/support

Následujte instrukce zobrazované v aplikaci

Spusťte GrillEye aplikaci6 Připojte sondy 
(začnete grilovat a udit)7

Vložte sondu do masa, jak 
je ukázáno, abyste měli 
teplotní měření přímo 
ze středu masa.

Toto zařízení zobrazuje teplotu každé zapojené 
sondy po dobu pěti sekund a pak se na displeji 
přepne na sondu další. 

Zařízení GrillEye je vybaveno šesti porty pro 
monitorování až šesti různých teplot masa 
a okolí pomocí GrillEye sond.

Ujistěte se, že je vám teplota ukázana buď ve stupních 
Celsia, či Fahrenheita v nastavení GrillEye aplikace.

Tipy pro profesionální zážitek 
(Grilování a uzení s GrillEye)

Nevystavujte přímému ohni.

Vyvarujte se pokusům o otevření 
produktu či jeho modi�kaci.

Vyžaduje  Bluetooth   připojení.

GrillEye® teploměr

Při používání může být držák horký. 
Používejte s obezřetností
Nevystavujte přímému ohni.

Udržujte mimo dosah dětí.

Vyvarujte se ponoření produktu do vody. 
Produkt není určen k mytí v myčce.
Nerozbíjejte drát k sondě.

GrillEye® sonda

Bezpečnostní pokyny: 
Používání a údržba

G&C ltd nabízí limitovanou záruku vůči výrobním 
defektům podle zákonů a regulací každého regionu 
distribuce. Detaily o záruce naleznete na 
www.grilleye.com/warranty 

 support@grilleye.coma nebo napište email na

 
 

Operation of the device is subject to the following
conditions (1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of this

device.

Apple®, the Apple logo, iPad®, iPhone®, and iPod® touch 
are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and 
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. 
The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG Inc. Android® and 
Google Play are trademarks of Google Inc. iGrill® and other 
trademarks and trade names are those of their respective 

General Provisions

IC
 22909-GE0001

Product certicates in: www.grilleye.com/certicates

Let GrillEye® keep a watchfull eye
on your grill or smoker, while you
relax with your friends and family.


