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01 Přehled

Tento Bluetooth teploměr na jídlo je navržen s 2 zásuvkami pro 

externí sondy, navíc s vestavěnou sondou. Proto je k dispozici 

měření teploty prostřednictvím 3 kanálů současně. Kromě toho 

můžete zařízení ovládat přes Bluetooth na svém telefonu, což 

usnadňuje a zrychluje jeho používání. Můžete jej použít k 

měření různých druhů jídla, jako jsou steak, krůta, vepřové, 

kuřecí, ryby a nápoje, atd. Pomáhá vám vařit při přesné teplotě 

pro každé specifické jídlo, je dobrým pomocníkem při tvorbě 

dokonalých jídel pro vaši rodinu a přátele.

● Název: Digitální ultrarychlý kapesní teploměr + 2sondy 
IHT-2PB INKBIRD

● Model：IHT-2PB
● Info 100 metrů) dosahu ovládání Bluetooth v otevřeném poli
● 3 nerezové sondy pro měření teploty
● Tepelně odolné, vodotěsné kabely sond
● Teplota：až  300℃
● Přesnost měření: ±0,5℃/±1,0℉
● Podporuje bluetooth připojení
● Auto-off (automatické vypnut) /sleep mód
● Podsvícená LCD obrazovka
● Funkce HOLD pro uzamčení naměřené teploty na 
LCD obrazovce
●Funkce ALARM, která vás upozorní, když naměřená 
teplota dosáhne aktuální teploty vašeho jídla ● 
Kalibrace teploty：-4.9℃~4.9℃/-9.9℉~9.9℉
● Vodotěsné  IPX5
●Dobíjecí lithiová baterie, pohodlnější použití; Plné 
nabití baterie trvá pouze 1 hodinu.
● Snadné uložení pomocí připojeného háčku a magnetu● 
2 roky záruka

02 Vlastnosti a specifikace
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03 Připojení

P1 P2

➀ LCD obrazovka & 
podsvícení 
➁ HOLD/UP Tlačítko
➂ SET tlačítko
➃ POWER/DOWN
 tlačítko

1

5 6

7

8

2 3 4

P1P2

8

➄ Sonda 1/2 zásuvky 
➅Port pro nabíjení baterie
➆ Vestavená sonda
➇ Magnetick záda  
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Získejte INKBIRD APP z Google Play nebo App Store 
zdarma, nebo můžete naskenovat QR kódy níže a 
stáhnout si aplikaci přímo.

Pro bezproblémové stahování aplikací se ujistěte, 
že jsou splněny následující požadavky:
-Abyste si mohli stáhnout aplikaci, vaše zařízení 
musí používat IOS11/Android 5.0 nebo vyšší.

Stiskněte      
pro zapnutí zařízení. Uvidíte blikat ikonu 

Bluetooth, což znamená, že aplikace hledá 
připojení. Když svítí ikona Bluetooth, je Bluetooth 
připojeno.

04 Připojení

Aplikace ke stažení zdarma

Bluetooth připojení

A
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B
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Nyní můžete 
přidat potřebné 
zařízení. 
Kliknutím na „+“ 
v pravém horním 
rohu přidáte 
zařízení.



Zapněte zařízení. 
Ujistěte se, že 
ikona Bluetooth 
bliká.

C

Vyhledejte 
zařízení, ujistěte 
se, že je zařízení 
do 10 metrů.

D
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APP matching: Zařízení
musí autorizovat shodu. 
Kliknutím na tlačítko SET
zařízení IHT-2 PB 
odsouhlasíte autorizaci a 
umožníte aplikaci 
spárovat zařízení.

E

připojení 
úspěšné.

F
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         Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund 
vstoupíte do nabídky pro nastavení funkcí. Během procesu 

nastavení stiskněte tlačítko pro výběr funkcí; stiskněte a 

podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro ukončení a uložení 

změn nastavení.

           Stisknutím tlačítka zapněte zařízení. V normálním režimu 
zařízení vypnete stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 

sekund. V režimu nastavení stiskněte tlačítko pro snížení 

hodnoty parametrů; dlouhým stisknutím tlačítka rychle snížíte 

hodnotu parametrů.

          V normálním režimu stisknutím tlačítka uzamknete nebo 
odemknete hodnotu aktuální teploty; stisknutím a podržením 

tlačítka po dobu 3 sekund přepnete zobrazení 3 kanálů. V 

režimu nastavení stiskněte tlačítko pro zvýšení hodnoty 

parametrů; dlouhým stisknutím tlačítka rychle zvýšíte 

hodnotu parametrů.

05 Funkce kláves
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Prostředí aplikace

06 Provozní pokyny

Pokyny v aplikaci
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170.0
Default

℉

170.0
Default

℉

191.0
Default

℉
℉

℉

Ink@IHT-2PB#...Ink@IHT-2PB#...

Beef

77.7

Beef

77.9

℉76.3

Hold

Hold

Timing H M S

Reset Start

Timing H M S

Reset Start



●  Nastavení Menu
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Setting

Device

Temperature unit

Temperature correction

Key sound

Screen backlinght time

More

℉

℉

℃

ON

10 20 30

OFF

0.0

℉0.0

℉0.0



Více nastavení
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Setting

Device More

ON OFF

ON OFF

ON OFF

MAC vision

1.0.862:00:A1
:1C:4F:
14

REMOVE THE DEVICE

Modification of equipment name

Need a pop-up notification
about temperature?

Ink@IHT-2PB#366



Backlight active time 10S5~60S

Návod k menu

MENU
ITEMS

DIS-
PLAY FUNCTIONS SETTING 

RANGE
DEFAULT 
VALUES

CF

BEE

BLT

ALM

TS

CA

ALM1

TS1

CA1

ALM2

TS2

CA2

Celsius/
Fahrenheit C/F F

zvuk ONON or OFF

čas podsvícení 10S5~60S

ON/OFFFunkce alarmu 
pro vestavěnou 
sondu

OFF

-50.0℃~300℃

-58.0℉~572℉

Hodnota alarmu 
pro vestavěnou 

sondu

77.0℃

170℉

Kalibrace teploty 
pro vestavěnou 
sondu

-4.9℃~4.9℃

-9.9℉~9.9℉

0.0℃

0.0℉

ON or OFF ON
Funkce 
alarmu pro 
externí 
sondu1

-50.0℃~300℃

-58.0℉~572℉

Hodnota alarmu 
pro externí 
sondu1

77.0℃

170℉

Kalibrace 
teploty pro 
externí 
sondu1

-4.9℃~4.9℃

-9.9℉~9.9℉

0.0℃

0.0℉

ON or OFF ON
Funkce alarmu 
pro externí 
sondu2

-50.0℃~300℃

-58.0℉~572℉

Hodnota 
alarmu pro 
externí sondu2

77.0℃

170℉

Kalibrace teploty 
pro externí 
sondu2

-4.9℃~4.9℃

-9.9℉~9.9℉

0.0℃

0.0℉
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Krok 1: stiskněte a podržte         tlačítko po dobu 2 sekund pro 

vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro 

výběr funkce CF.

krok 3: stiskněte a podržte             tlačítko po dobu 2 sekund 
pro ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund 

neproběhne žádná operace, všechny změny se automaticky 

uloží.)

krok 1: stiskněte a podržte           na 2 sekundy pro vstup do 
menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr 

funkce BEE.

Krok 2 : stistkněte           nebo          pro výběr zapnuto/vypnuto

krok 2: stisknete           nebo           tlačítko pro výběr  ℃ 
nebo ℉.

POZNÁMKA: Všechny parametry budou obnoveny na výchozí 

hodnoty jakmile změníte jednotku teploty.

Jednotka zobrazení teploty °C/°F

Zvuk kláves

Průvodce nastavením parametrů
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Krok 3 : stiskněte a podržte          tlačítko na 2 sekundy pro 
ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne 

žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Krok 1 :stiskněte a podržte           tlačítko na 2 sekundy pro 
vstup do nabídky pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko 

pro výběr funkce BLT.

krok 2 : stiskněte           nebo           tlačítko pro zvýšení nebo 
snížení hodnoty; dlouhým stisknutím        nebo            hodnotu 

rychle zvýšíte nebo snížíte. (Aktivní doba podsvícení je 

nastavitelná od 5 do 60 sekund.)

Krok 3: Stiskněte a podržte             tlačítko po dobu 2 sekund pro 

ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná 

operace, všechny změny se automaticky uloží.)

krok 1: stiskněte a podržte           na 2 sekundy pro vstup do 
menu pro nastavení funkcí, poté stiskněte tlačítko pro výběr 

funkce ALM.

Doba aktivního podsvícení

Funkce alarmu pro vestavěnou sondu
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krok 2:stiskněte           nebo           pro výběr zapnutí nebo vypnutí

Krok 3: Stiskněte a podržte          po dobu 2 sekund pro 
ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne 

žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Krok 1: stiskněte a podržte         tlačítko po dobu 2 sekund pro 

vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro 

výběr funkce TS.

Krok 1: stiskněte a podržte          po dobu 2 sekund pro vstup do 

menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr 

funkce CA.

Krok 2: stiskněte         nebo pro zvýšení nebo snížení hodnoty; 

-----------------------dlouhým stisknutím        nebo       rychle zvýšíte 

nebo snížíte hodnotu.

Krok 3: Stiskněte a podržte          po dobu 2 sekund pro ukončení 

a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne žádná operace, 

všechny změny se automaticky uloží.)

Nastavení hodnoty alarmu pro vestavěnou sondu

Kalibrace teploty pro vestavěnou sondu
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krok 2 :stiskněte           nebo          pro zvýšení nebo snížení 
hodnoty; ------- dlouhým stisknutím          nebo         rychle 
zvýšíte nebo snížíte hodnotu.

Krok 3: Stiskněte a podržte           po dobu 2 sekund pro 

ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne 

žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Když je aktuální teplota 75,5°F, na obrazovce se zobrazí 75,8°F po 

nastavení hodnoty CA na 0,3°F.

Krok 1: stiskněte a podržte            tlačítko po dobu 2 sekund 

pro vstup do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte 

tlačítko pro výběr funkce ALM1.

Krok 2: stisknutím                nebo           vyberte ON nebo OFF.

Krok 3: Stiskněte a podržte             po dobu 2 sekund pro 

ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne 

žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Funkce alarmu pro 
P1 (externí sonda1)

Nastavení hodnoty alarmu 
pro P1 (externí sonda1)
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Krok 1: stiskněte a podržte            po dobu 2 sekund pro vstup do 

menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr 

funkce TS1.

Krok 2: stiskněte          nebo´       pro zvýšení nebo snížení 

hodnoty; ----------dlouhým stisknutím        nebo        rychle 

zvýšíte nebo snížíte hodnotu.

Krok 3: Stiskněte a podržte           po dobu 2 sekund pro 

ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne 

žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Krok 1: stiskněte a podržte            po dobu 2 sekund pro vstup 

do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr 

funkce CA1.

Krok 2: stiskněte       nebo         pro zvýšení nebo snížení 

hodnoty;          dlouhým stisknutím        nebo        rychle zvýšíte 

nebo snížíte hodnotu.

Krok 3: Stiskněte a podržte          po dobu 2 sekund pro 

ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne 

žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Kalibrace teploty pro P1 
(externí sonda 1)
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Krok 1: stiskněte a podržte           po dobu 2 sekund pro vstup 

do menu pro nastavení funkcí, poté stiskněte tlačítko pro výběr 

funkce ALM2.

Krok 2: stisknutím         nebo         vyberte ON nebo OFF.

Krok 3: Stiskněte a podržte             po dobu 2 sekund pro 

ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne 

žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Krok 1: stiskněte a podržte            po dobu 2 sekund pro vstup 

do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr 

funkce TS2.

Když je aktuální teplota 75,5°F, obrazovka zobrazí 75,8°F 

po nastavení hodnoty CA1 na 0,3°F.

Funkce alarmu pro P2 
(externí sonda 2)

Nastavení hodnoty alarmu 
pro P2 (externí sonda2)
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Krok 2: stiskněte        nebo         pro zvýšení nebo snížení 

hodnoty; dlouhým stisknutím nebo rychle zvýšíte nebo snížíte 

hodnotu.

Krok 3: Stiskněte a podržte           po dobu 2 sekund pro 

ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne 

žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Krok 1: stiskněte a podržte           po dobu 2 sekund pro vstup 

do menu pro nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko pro výběr 

funkce CA2.

Krok 2: stiskněte         nebo         pro zvýšení nebo snížení 

hodnoty;           dlouhým stisknutím         nebo         rychle 

zvýšíte nebo snížíte hodnotu.

Krok 3: Stiskněte a podržte            po dobu 2 sekund pro 

ukončení a uložení změn. (Pokud do 30 sekund neproběhne 

žádná operace, všechny změny se automaticky uloží.)

Kalibrace teploty pro P2 
(externí sonda 2)
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Bez připojení externích sond je vestavěná sonda aktuálním 

kanálem. LCD obrazovka zobrazuje data aktuálního kanálu 

přednostně.

Když ALM=ON (funkce alarmu je zapnutá), na obrazovce se 

zobrazí SET TEMP a hodnota alarmu sondy.

Když ALM=OFF (funkce alarmu je vypnutá), obrazovka

zobrazí SET TEMP a “            ”.

Když je aktuální teplota 75,5°F, na obrazovce se zobrazí 

75,8°F po nastavení hodnoty CA2 na 0,3°F.

Provozní funkce vestavěné 

sondy (odpojení externích sond)

Obrazovka
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Automaticky: Zařízení se automaticky zapne odklopením 

vestavěné sondy. Vypne se, když sondu složíte zpět.

Ručně: Stisknutím          zapněte zařízení. Bez ohledu na to, zda je 

sonda složená nebo rozložená, můžete zařízení vypnout stisknutím 

a podržením                      po  dobu 2 sekund.

Automatické probuzení: V rozloženém stavu se zařízení 

automaticky přepne do režimu spánku, pokud nedojde k žádné 

operaci nebo žádné dynamice aktuální teploty po dobu 3 minut. V 

takovém případě, pokud se teplota náhle změní, zařízení se 

automaticky vrátí do provozu.

Když nastavíte ALM na OFF, funkce alarmu se vypne a na 

obrazovce se zobrazí pouze aktuální naměřená teplota.

Když nastavíte ALM jako ON, funkce alarmu je zapnutá a na 

obrazovce se zobrazí hodnota alarmu (TS) a aktuální 

naměřená teplota.

Pokud aktuální teplota dosáhne hodnoty alarmu (TS), Symbol:             

-               se objeví na obrazovce. Mezitím vás zařízení 

upozorní zvukem „bi-bi-bi“, který se opakuje v intervalu 2 

sekund. A podsvícení zůstane aktivní po dobu 60 sekund.

Jak zrušit alarm: ①Alarm zrušíte stisknutím libovolného 
tlačítka; ② Alarm se automaticky zastaví, pokud teplota 
klesne pod hodnotu alarmu.

zapnutí/vypnutí

Funkce alarmu
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Podsvícení vám pomůže pohodlně kontrolovat data. Bez 

jakékoli operace zůstane podsvícení aktivní po dobu 

parametru BLT a poté se automaticky vypne. Když je vypnutý, 

můžete jej aktivovat stisknutím libovolného tlačítka. Pokud 

sondu rozložíte, podsvícení se automaticky aktivuje, když 

sonda zaznamená změnu teploty.

Když připojíte externí sondu P1, sonda P1 je aktuální kanál. 

LCD obrazovka zobrazuje data aktuálního kanálu přednostně. 

Na obrazovce se objeví symbol P1.

Když ALM1=ON (funkce alarmu sondy P1 je zapnutá), na 

obrazovce se zobrazí SET TEMP a hodnota alarmu sondy P1.

Když ALM1=OFF (funkce alarmu sondy P1 je vypnutá), 

na obrazovce se zobrazí SET TEMP a   

FUNKCE BBQ

(zapojení externích sond)

zobrazení displeje

Podsvícení
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Když připojíte externí sondu P2, sonda P2 je aktuální kanál. 

LCD obrazovka zobrazuje data aktuálního kanálu přednostně. 

Na obrazovce se objeví symbol P2.

Když ALM2=ON (funkce alarmu sondy P2 je zapnutá), na 

obrazovce se zobrazí SET TEMP a hodnota alarmu sondy P2.

Když ALM2=OFF (funkce alarmu sondy P2 je vypnutá), 

na obrazovce se zobrazí SET TEMP     a

Když připojíte obě externí sondy současně, obě externí sondy 

jsou aktuální kanály. LCD obrazovka střídavě zobrazuje data 

obou externích sond na frekvenci 0,5 Hz.

- 22 - 



Když nastavíte ALM1 (nebo ALM2) jako OFF, funkce alarmu sondy 

P1 (nebo P2) je vypnutá a obrazovka zobrazuje pouze aktuální 

naměřenou teplotu.

Když nastavíte ALM1 (nebo ALM2) jako ON, funkce alarmu sondy 

P1 (nebo P2) je zapnutá a na obrazovce se zobrazí hodnota alarmu 

sondy P1 (nebo P2) (TS1/2) a aktuální naměřená teplota.

Pokud aktuální teplota dosáhne hodnoty alarmu (TS1/TS2), symbol     

:                 se zobrazí na obrazovce. Mezitím vás zařízení upozorní 

zvukem „bi-bi-bi“, který se opakuje v intervalu 2 sekund. A 

podsvícení se aktivuje na 60 sekund.

Jak zrušit alaram: ① Alarm zrušíte stisknutím libovolného 
tlačítka;

② Alarm se automaticky zastaví, pokud teplota klesne pod 
hodnotu alarmu.

Když používáte externí sondy 

1. Pokud používáte troubu, umístěte externí sondy do trouby;

2. Ujistěte se, že jsou vnější sondy zasunuty do nejtlustší střední 
části masa; Vyhněte se kostem a tuku;

3. Ujistěte se, že kabely sond jsou mimo dosah ohně;

4.4. Umístěte nebo zavěste teploměr mimo oheň.

Podsvícení vám pomůže pohodlně kontrolovat data. Bez jakékoli 

operace zůstane podsvícení aktivní po dobu parametru BLT a poté 

se automaticky vypne. Když je vypnutý, můžete jej aktivovat 

stisknutím libovolného tlačítka. Pokud sondu rozložíte, podsvícení 

se automaticky aktivuje, když sonda zaznamená změnu teploty.

Funkce alarmu 1&2

Poznámka

Podsvícení
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Q1: Co můžete udělat, když se na obrazovce zobrazí „Er“, 

„---“ nebo jiné abnormální hodnoty?

Odpověď: Kontaktujte prosím INKBIRD nebo prodejce.

Q2: Co můžete udělat, pokud se na obrazovce nezobrazí 

žádná hodnota o P1 po vložení externí sondy do jacku P1?

OOOdddpppooovvvěěěďďď:::   PPPooossstttuuupppuuujjjttteee   ppprrrooosssííímmm   nnnááásssllleeedddooovvvnnněěě:::

● odpojte externí sondu;

● zasuňte jej opět stálou silou do zdířky P1;

● otočte zástrčku konektoru, abyste se ujistili, že má 

dobrý kontakt s konektorem P1.

Pokud problém se zobrazením stále není vyřešen nebo 
se na obrazovce zobrazuje „Er1“, kontaktujte 
společnost INKBIRD, nebo prodejce.

Q3: Co můžete udělat, když se na obrazovce po vložení externí 

sondy do jacku P2 nezobrazí žádná hodnota o P2?

Odpověď: Postupujte prosím následovně:

● odpojte externí sondu;

● opět stálou silou zasuňte do zdířky P2;

● otočte zástrčku konektoru, abyste se ujistili, že je v pořádku

Stisknutím a podržením         po dobu 3 sekund přepnete na 

zobrazení dat vestavěné sondy. Obrazovka se automaticky vrátí 

k zobrazení dat aktuálních kanálů za 20 sekund, pokud již 

nedojde k ručnímu přepínání.

Přepnutí zobrazení

07 Otázky a odpovědi o abnormalitách
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Q1: What can you do if the screen displays “Er”, “---“ or 
other abnormal values?

Answer: Please contact INKBIRD in time.

Q2: What can you do if the screen do not display any 
value about P1 after inserting an external probe into the 
P1 jack?

Answer: Please do as follows:

● unplug the external probe;

● insert it into the P1 jack again with steady force;

● rotate the jack plug to make sure that it has good

contact with the P1 jack.

If the display problem is still unsolved, or the screen 
displays “Er1”, please contact INKBIRD.

Q3: What can you do if the screen do not display any 
value about P2 after inserting an external probe into 
theP2 jack?

Answer: Please do as follows:

● unplug the external probe;

● insert it into the P2 jack again with steady force;

● rotate the jack plug to make sure that it has good



contact with the P2 jack.

If the display problem is still unsolved, or the screen 
displays “Er2”, please contact INKBIRD.

Q4: Why can’t you turn on/off the thermometer by 
folding/unfolding the probe?

Answer: Please make sure both external probes are not 
plugging in both jacks. The unfold-to-turn-on function can 
only work without external probes.

Q5: Can you use the thermometer while the battery is 
charging?

Answer: Yes.

●   NNNeeedddooovvvooolllttteee,,,   aaabbbyyy   ssseee   sssooonnndddyyy   nnneeebbbooo   kkkaaabbbeeelllyyy   sssooonnndddyyy   dddoootttýýýkkkaaalllyyy   ooohhhnnněěě,,,
jjjiiinnnaaakkk   bbbyyy   mmmooohhhlllooo   dddooojjjíííttt   kkk   pppooopppááállleeennnííí   aaa   ssspppááállleeennnííí...

●PPPoookkkuuuddd   jjjeee   hhhooodddnnnoootttaaa   nnnaaa   dddiiissspppllleeejjjiii   pppřřříííllliiiššš   vvvyyysssoookkkááá   nnneeebbbooo   ssseee   pppřřříííllliiiššš   rrryyyccchhhllleee
zzzvvvyyyšššuuujjjeee,,,   zzzaaasssuuuňňňttteee   sssooonnnddduuu   dddooossstttaaattteeečččnnněěě   hhhllluuubbboookkkooo   dddooo   mmmaaasssaaa...   PPPrrrooo   zzzjjjiiiššštttěěěnnnííí

ttteeepppllloootttyyy   mmmaaasssaaa   jjjeee   tttřřřeeebbbaaa   sssooonnndddyyy   zzzaaasssuuunnnooouuuttt   dddooo   nnneeejjjtttllluuussstttšššííí   čččááássstttiii   mmmaaasssaaa...

VVVyyyhhhýýýbbbeeejjjttteee   ssseee   kkkooosssttteeemmm   aaa   tttuuukkkuuu...

● Při čištění nebo používání sond používejte rukavice. Ihned 
po použití se nedotýkejte sond nebo kabelů, mohlo by dojít k 

opaření nebo bodným poraněním.

● Udržujte sondy mimo dosah dětí, abyste předešli možnému 
poškození.

●Po použití sondy očistěte a osušte na vzduchu.

●Prosím, neponořujte teploměr do vody, i když jej lze 
opláchnout vodou.

● Nečistěte prosím jack konektor každé sondy vodou, 
protože by to mohlo způsobit špatný kontakt.

●●●   NNNeeerrreeezzzooovvvééé   sssooonnndddyyy   nnneeepppooouuužžžííívvveeejjjttteee   vvv   mmmiiikkkrrrooovvvlllnnnnnnýýýccchhh   tttrrrooouuubbbáááccchhh...

08 Důležitá upozornění

kontaktu s konektorem P2.

Pokud problém se zobrazením stále není vyřešen nebo se na 

obrazovce zobrazuje „Er2“, kontaktujte prosím INKBIRD, nebo 

prodejce

Q4: Proč nemůžu zapnout/vypnout teploměr 
složením/rozložením sondy?

Odpověď: Ujistěte se, že obě externí sondy nejsou zapojeny do 

obou konektorů. Funkce roztažení k zapnutí může fungovat pouze 

bez externích sond.

Q5: Můžete použít teploměr, když se baterie nabíjí?

Odpověď: Ano.

- 25 - 

● Please do not allow the probes or the probe cables to 
touch the fire, or it may result in burning and fusing.

● Please insert the probe deep enough into the meat if 
the display reading value is too high or increases too 
quickly.To detect the temperature of the meat, probes 
shouldbe inserted into the thickest part of the meat. 
Avoid bones and fat.

● Please wear gloves when you clean or use the probes. 
Do not touch the probes or cables immediately after use, 
or it may result in scalding or stab wounds.

● Please keep the probes away from children to avoid 
possible harm.

● Please clean and air-dry the probes after use.

● Please do not immerse the thermometer in the water, 
though it can be rinsed with water.

● Please do not clean the jack plug of each probe with 
water, or it may cause bad contact.

● Please do not use the stainless steel probes in 



microwave ovens.

● Please do not use the product beyond the temperature 
range from -50℃ to 300℃ (-58℉ to 572℉), or it may cause 
damages.

● Children aged 12 or under 12 should use it with parental 
guidance.

09 Záruka na produkt

10 FCC standard

● Nepoužívejte výrobek mimo teplotní rozsah od -50 °C do 300 

°C (-58 °F do 572 °F), jinak může dojít k poškození.

● Děti ve věku 12 let nebo mladší 12 let by jej měly používat 

pod dohledem rodičů.

Na tuto položku se vztahuje standartní  2letá záruka

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že 

vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B

- 26 - changes or modifications not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment. 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation.

Note: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital device, 



11 Meat Temperature 
&Doneness Chart

MEAT Rare M.Rare Medium M.Well Done

Hovězí 49℃/
120℉

54℃/
130℉

60℃/
140℉

66℃/
150℉ 77℃/170℉

49℃/
120℉

54℃/
130℉

60℃/
140℉

66℃/
150℉ 77℃/170℉

49℃/
120℉

54℃/
130℉

60℃/
140℉

66℃/
150℉ 77℃/170℉

63℃/145℉

74℃/165℉

74℃/165℉

63℃/145℉

75℃/167℉

102℃~110℃/
216℉~230℉

52℃~80℃/
126℉~176℉

20℃~30℃/
68℉~86℉

Telecí

eehněčí

Vepřové

Kuřecí

Krocan

ryba

Hambur-
ger

BBQ 
uzení

horké 
uzení

studené 
uzení
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ZÁRUKA
Nákupem produktu INKBIRD® u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 roky. INKBIRD®
poskytuje 2letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek byl vždy používán v souladu s pokyny k jeho
užívání.

Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami materiálu
nebo výrobní vadou. Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený produkt
měl neočekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. Obraťte se do 30 dnů od odhalení závady na Vašeho prodejce s
dokladem o prodeji s datem nákupu. Nahlaste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech: 
• Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením. 
• Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z důvodu neodborné
instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami. 
• Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například poškození chybnou
montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udícího roštu atd.). 
• Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného skladování produktu
(bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií. 
• Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu. 
• Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění. 
• Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání a za žádných
okolností nemohou být považovány za výrobní vady. 
• Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození. 
• Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav. 
• Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby. 
• Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě. 
• Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci. 
• Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.)

INKBIRD® vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, pokud neexistuje
povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod
v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášeny prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu.
Produkty INKBIRD® se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt. Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka
běžet od začátku. Vyměněné díly přechází do vlastnictví INKBIRD®. Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku. 
Společnost INKBIRD® a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné 
škody. Společnost INKBIRD® neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v souvislosti s 
instalací, používáním, odstraňováním, vracením či náhradou jejich zařízení. 

Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce INKBIRD® nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo následné škody na 
majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti Graffishing uplatněn nárok na základě 
porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném případě nenese
odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu
tohoto produktu. Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto dokumentu a nevzniká vůči výrobci žádné nároky na jakoukoli
záruku nebo zastoupení.



ZÁRUČNÍ SERVIS
Obraťte se na nejbližšího prodejce INKBIRD® o opravu nebo výměnu náhradních dílů. Distributor výrobků INKBIRD® vyžaduje doklad o
nákupu, aby mohl být uplatněn záruční nárok; proto si uschovejte svůj původní prodejní doklad nebo fakturu pro budoucí použití.

KONTAKT NA ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na zákaznický servis, od pondělí do pátku, 8:00 - 17:00 hod.

David Lužný 
Obchodní zástupce a rozvoz zboží po České republice 

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04 

www.graffishing.cz  /  www.udime-grilujeme.cz

Tel:      +420 732 779 911

IČO: 75672201 DIČ: CZ8208093498 

E-mail:  da.wa@seznam.cz 

 graffishing.info@gmail.com 

Objednávky: honza@kamofish.cz

Sklad : Honza Swarz

Hlavní centrální sklad: Plumlovská 3614 Prostějov 796 04

Tel: +420 739 201 310 

GRAFFISHING & HUNTING  / UDÍME-GRILUJEME
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Přidejte se ke správné likvidaci,  
obnově a recyklaci výrobku s 
kolektivem Ekokom a Elektrowin 
Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností 
ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako zákazníky pro přehlednost informovat  podle zákona o výrob-
cích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahra-
zen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“). 

Naše společnost David Lužný Plumlovská 3614, Prostějov 796 04, IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498 
bude své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména pak povinnost hradit příslušný 
recyklační příspěvek, prostřednictvím kolektivního systému Elekrowin i Ekokom , za veškerá elektrozařízení 
a materiály uvedené na trh v České republice.

ELEKTROWIN A.S. MICHELSKÁ 300/60 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA 
Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ

a 
EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

Kolektivní systém Elektrowin a Ekokom má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť 
sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče a 
recyklační materiály námi uváděné na trh.
Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému Elektrowin a Ekokom jsou blíže k dispozici na inter-
netové adrese www.elektrowin.cz, www.ekokom.cz  a ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru 
vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese www.mzp.cz.

Veškeré poplatky za příslušný recyklační příspěvek za elektrozařízení uvidíte u samostatného údaje na da-
ňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. 

U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno ve-
řejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě 
prodeje, má umístěné viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elek-
trozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo 
městského obvodu podle místa prodeje. 

Informujte se u svého prodejce. 

Řiďte se prosím značkami na daném výrobku:

Přispějete tak ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku. 

Děkujeme Vám  

David Lužný 
Plumlovská 3614, Prostějov 796 04
IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498
Výhradní dovozce značek : Bradley Smoker, Borniak, Pitboss, Louisiana grills, 
SmooKing, Nexgrill.



Velkoobchodní a maloobchodní prodej značky INKBIRD
pro Českou a Slovenskou republiku.

UDIME-GRILUJEME.CZ / GRAFFISHING & HUNTING
Plumlovská 3614
796 04 - Prostějov

Česká republika

IČ: 75672201
DIČ: CZ8208093498

Obchodní zástupce ČR a SK:
 David Lužný
 mobil: +420 732 779 911
 e-mail:  da.wa@seznam.cz
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