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TERMOMETR LCD KUCHENNY

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 
produktu i zachować ją na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa:

Przeczytaj instrukcję obsługi przed przystąpieniem do użytkowania 
urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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1. OSTRZEŻENIA
• Urządzenia nie należy rozbierać lub naprawiać na własną rękę. 
Zabronione są wszelkie modyfikacje urządzenia. 

• Zawsze trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwięrząt. Urządzenie 
posiada małe i ostre przedmioty, które mogą być połknięte.

• Należy wystrzegać się  wysokiej temperaturze (45C+) części 
wyświetajacej oraz mocnych uszkodzeń fizycznych.

• Nie należy czyścić urządzenia pod bieżącą wodą, alkoholem lub 
innymi środkami chemicznymi.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować 
się z dystrybutorem.

2. SPECYFIKACJA
• Model: C223
• Kolor: Czarno srebrny
• Rodzaj: Termometr kuchenny z sondą
• Zasilanie: 2x baterie AAA
• Materiał: ABS
• Tryby: 8 trybów mięs i 5 trybów wysmażenia
• Zakres pomiaru temperatury: od 0°C do 250°C
• Czas odświeżania temperatury: 2s
• Jednostka temperatury: °C / °F
• Długość sondy: około 18cm
• Średnica sondy: 4mm
• Długość kabla: około 100cm
• Materiał sondy: stal nierdzewna
• Kabel: żaroodporny (odporny na wysokie temperatury)
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4. ZASTOSOWANIE
• Wędzarnia
• Grill
• Kuchnia
• Piekarnik gazowy lub elektryczny
• Wiele innych zastosowań gdzie ważny jest pomiar temperatury

3. OPIS URZĄDZENIA
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 Uruchomienie:
1. Włóż baterie do nadajnika i odbiornika
2. W tylnej części obudowy przesuń przełącznik na 

pozycję ON
3. W tylnej części obudowy wybierz funkcję gotowania 

(COOK) lub minutnika (TIMER).

1. Przyciski:
M/M (tryb / minuty) - naciśnij aby przełączać się między 
rodzajami mięsa lub w funkcji minutnika zmieniać 
minuty.

• Beef - Wołowina
• Pork - Wieprzowina
• Fish - Ryba
• Veal - Cielęcina
• Lamb - Jagnięcina
• Chicken - Kurczak
• Turkey - Indyk
• Hamburger
2. T/S (wysmażenie / sekundy) - naciśnij aby zmieniać 
program wysmażenia lub w funkcji minutnika zmieniać 
sekundy.

5. OBSŁUGA
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• Wbudowany timer (minutnik, czasomierz) 99min i 
59s

• Alarm osiągniętej temperatury / odliczonego czasu
• 5 poziomów wysmażenia
• Tryb 8 rodzajów mięs: Wołowina, baranina, cielęcina, 

hamburger, wieprzowina, indyk, kura, ryba
• Możliwość ręcznego ustawienia docelowej 

temperatury

• Well - Całkowicie wysmażone
• Medium Well - Dobrze wysmażone
• Medium - Średnio wysmażone
• Medium Rare - Średnio krwiste
• Rare - Krwiste
(poszczególne tryby wysmażenia są dostępne tylko dla niektórych 
mięs - np. kurczaka można przygotować tylko well done, ze względu 
na bezpieczeństwo)

3. S/S (stop / start) - naciśnij aby zmienić jednostkę 
temperatury lub w trybie minutnika naciśnij aby 
rozpocząć lub zatrzymać odliczanie czasu.

Ręczne ustawienie temperatury:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S/S przez 3 sekundy 
aż ALERT TEMP (temperatura docelowa) zacznie 
migać.

2. Ustaw temperaturę naciskając przycisk M/M aby 
zwiększyć lub przycisk T/S aby zmniejszyć.

3. Naciśnij przycisk S/S aby zatwierdzić ustawioną 
temperaturę.

4. Po 30 sekundach bezczynności ustawiona 
temperatura zatwierdzi się automatycznie.

6.  FUNKCJE
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IMPORTER:

F.H. Fox Company
ul. Sułów 58

32-020 Wieliczka
NIP: 683-195-73-30

www.efox.pl

Gwarancja ważna 24 miesięcy od daty zakupu. 
Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, bądź zagubienia 

jakichkolwiek elementów. Wszelkie używanie w celu 
niezgodnym z załączoną instrukcją nie będzie podlegało pod 

warunki gwarancyjne.
 

Uwaga: 
Może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi 

poniżej 3 lat.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub             
dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych

urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można
wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe
postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego
użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu

urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie 
przyjęte bezpłatnie.


