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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• termometr

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne

Obudowa Stal nierdzewna

Średnica 51 mm

Zakres pomiarowy 0-120°C

System pomiarowy Bimetal

Użytkowanie

Termometru można używać podczas pieczenia mięsa w piekarniku, na patelni lub na grillu.

UWAGA!

Nie  należy  używać  termometru  w  kuchenkach  mikrofalowych  lub  w  zamkniętym

piekarniku w temperaturze powyżej 120°C.

• Przed pierwszym użyciem wyczyść termometr wilgotną ściereczką i – jeśli to konieczne –

niewielką ilością detergentu.

• Włóż  trzpień  (sondę)  termometru  w  2/3  głębokości  mięsa  (najlepiej  w  najgrubszym

punkcie), aby uzyskać optymalny i prawidłowy wynik pomiaru. Nie wkładaj termometru do

kości ani chrząstki.

• Podczas gotowania i pieczenia pozostaw termometr w pieczeni.

• Odczytaj aktualny stan mięsa na wyświetlaczu.

• Gdy  wskaźnik  pokaże  optymalną  temperaturę,  wyjmij  mięso  i  wyciągnij  termometr  za

pomocą szczypiec do grilla lub widelca.

UWAGA!

Podczas pieczenia termometr rozgrzewa się. Bądź bardzo ostrożny i nie dotykaj go! 

Istnieje ryzyko obrażeń!
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Mięso i czas gotowania

Wołowina Krwisty (rare) 45°C - 50°C

Średnio krwisty (medium rare) 55°C - 60°C

Średnio wysmażony (medium) 60°C - 65°C

Dobrze wysmażony (medium well) 65°C - 70°C

Bardzo dobrze wysmażony (well done) 70°C +

Jagnięcina Krwisty (rare) 60°C

Średnio krwisty (medium rare) 60°C - 65°C

Średnio wysmażony (medium) 70°C

Bardzo dobrze wysmażony (well done) 75°C+

Drób Kurczak 75°C - 80°C

Indyk 75°C - 80°C

Wieprzowina Schab, żeberka, filety 65°C - 70°C

Szynka (gotowana) 60°C

Szynka (surowa) 70°C

Czyszczenie

• Termometr  możesz czyścić  wilgotną szmatką i  opcjonalnie  z niewielką ilością  płynu do

mycia naczyń. W przypadku uporczywych zabrudzeń użyj szczotki.

• Następnie osusz go miękką ściereczką. 

• Nie używaj szorstkich, ostrych lub spiczastych przedmiotów do czyszczenia termometru.

• Nie zanurzaj termometru w wodzie. Nie susz go w kuchence mikrofalowej ani w piekarniku.

• Jeśli  termometr  zostanie  wyczyszczony  natychmiast  po  użyciu,  wyświetlacz  może

zaparować.  Postaw  termometr  na  chwile  w  suchym  miejscu.  Możesz  ponownie  użyć

termometru, gdy tylko okno wyświetlacza odparuje.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
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• Produktu należy używać tylko i wyłącznie do pomiaru wewnętrznej mięsa. 

• Należy  zachować  ostrożność  przy  wkładaniu  trzpienia  (sondy)  termometru  do  mięsa.

Istnieje ryzyko obrażeń!

• Nie należy dawać produktu dzieciom. Mogą się zranić od trzpienia (sondy).

• Produkt, kiedy jest nieużywany, należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Podczas smażenia termometr może bardzo się nagrzewać. Nie wolno dotykać go gołymi

rękami.  Należy  w tym celu  użyć  szczypiec  do grilla,  widelca  lub  rękawic  kuchennych.

Istnieje ryzyko obrażeń!

• Termometr jest przeznaczony wyłącznie do pomiar ciepła mięsa. Nie należy używać go do

innych celów.

• Produktu nie należy używać w zamkniętym piekarniku w temperaturach powyżej 120°C.

• Produktu nie wolno myć w zmywarce!

• Nie należy zanurzać produktu w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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