
Digitální zápichový teploměr 

pro potraviny (61010)  

 
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek Napoleon – digitální zápichový teploměr. 

Tento produkt Vám pomůže vyhnout se syrovému či přepečenému pokrmu. 

Ovládání teploměru je snadné a zajišťuje, že vaše jídlo bude vařené dle vaší preferované chuti. Před použitím si pozorně 

přečtěte tento návod. Prosím, mějte tento návod k obsluze stále při ruce. 

Informace k bateriím 

Teploměr je napájen 1 baterií AAA (součást balení). 

 

Displej 

Na displeji se zobrazuje teplotní údaj buď ve stupních °C nebo °F – přepínač je na zadní straně teploměru 

Instalace nebo výměna baterií probíhá takto: 

1. použijte 1 baterie AAA. 

2. odkryjte kryt na zadní straně přístroje pomocí malého křížového šroubováčku. 

3. vyjměte starou baterii (pokud je již vložena) 

4. vložte novou baterii jak je označeno 

5. zakryjte zpět tento prostor víčkem 

Upozornění: baterie nevhazujte do ohně, baterie můžou explodovat nebo vytéci. Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, 

vyjměte baterie. 

Použití 

1. stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí či vypnutí teploměru 

2. sterilizujte pouze měřící jehlu např. ponořením na několik minut do vroucí vody. 

3. Zapíchněte jehlu teploměru do nejsilnější části pokrmu tak, aby nevyjela na druhé straně skrz a vyčkejte než se na 

displeji ustálí teplota. Na zadní straně teploměru je tabulka teplotních hodnot a rozmezí pro stupeň propečení masa. 

4. Po měření jehlu očistěte a teploměr vypněte  

 

Čištění, údržba 

Samotnou jehlu čistěte pouze vodou a houbičkou. Rukověť s displejem se nesmí ponořit do vody. Teploměr se nesmí mýt 

v myčce a nesmí se rovněž vařit. 

Po styku se syrovým masem je potřeba jehlu vždy očistit, aby se nerozšiřovaly bakterie. 

 

Vlastnosti 

Tento produkt je vyroben z teplotně odolného plastu. Pobyt v otevřeném ohni či velkém žáru může poškodit jeho obal, 

elektroniku a displej.   

 

Navrženo v Kanadě. Vyrobeno ve vlastních továrnách v Číně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovozce a distributor pro ČR a SR: 

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

 


