
Manuál Gourmet check
Teploměr se dvěma senzory a časovačem 293A25

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. 

1.VLOŽENÍ BATERIE
Otevřete krytku slotu na baterii na zadní části teploměru. Vložte jednu AAA baterii 
podle značek polarity (+ - ) uvnitř slotu na baterii. Pevně uzavřete slot krytkou.

2.PŘIPOJENÍ SONDY TEPLOMĚRU
Je důležité předejít možnému poškození kabelu sondy víkem grilu. Proto je nutné
zavést sondu s kabelem do prostoru uvnitř grilu jedním z větracích otvorů víka grilu 
(u grilů s kloubem víka je praktické použít větrací otvor blízko kloubu). Poté co je
sonda uvnitř grilu je možné připojit základní jednotku teploměru. (Více o umístění
teploměru na grilu najdete pod bodem 9.)

3. ZAPNUTÍ TEPLOMĚRU
Pro zapnutí/vypnutí teploměru přidržte 2s tlačítko «ALERT». Po zapnutí bude LCD
displej ukazovat následující:

ACTUAL OVEN: (aktuální teplota uvnitř grilu měřená čidlem v horní-širší části sondy)
Během měření se objeví symbol «---», po cca 3 s měření se ukáže aktuální teplota.
SET OVEN (nastavení cílové teploty prostředí): 50°C  či poslední nastavená hodnota

ACTUAL FOOD: (aktuální teplota pokrmu měřená čidlem ve špičce sondy)
Během měření se objeví symbol «---», po cca 3 s měření se ukáže aktuální teplota.
SET FOOD (nastavení cílové teploty pokrmu): 50°C či poslední nastavená hodnota

Aktivace zvukové signalizace
Pro aktivaci zvkukové signalizace stiskněte tlačítko «ALERT». Na displeji se objeví
symbol «FOOD»((•))

4. PŘEPÍNÁNÍ MEZI STUPNICEMI DLE FAHRENHEITA A CELSIA
Mezi těmito stupnicemi přepnete stiskem tlačítka «°C/°F»
Zobrazované teplotní rozmezí:
ACTUAL OVEN: 0°C - 250°C
SET OVEN: 0°C - 250°C
ACTUAL FOOD: 0°C - 250°C
SET FOOD: 0°C - 250°C
Poznámka: při překročení teploty 250 °C se na displeji zobrazí symbol “HH”. 
V tom případě je teplota grilu příliš vysoká pro bezpečné používání teploměru
a musí být snížena nebo je nutné celý teploměr (tj. včetně sondy) vyjmout.

5. NASTAVENÍ CÍLOVÉ TEPLOTY POKRMU
Pro zvýšení nastavené cílové teploty pokrmu o 1° stiskněte tlačítko «SET
FOOD» Pro rychlejší nastavení je možné tlačítko přidržet.
Rozmezí nastavení cílové teploty je 30°C - 250°C
V momentě, kdy aktuální teplota překročí nastavenou teplotu, teploměr pípne
a zobrazená hodnota v části ACTUAL FOOD začne blikat
Pro dočasné přerušení pípání a blikání stisněte jakékoliv tlačítko. (Blikání
v dané části pokračuje dokud aktuální teplota je vyšší než nastavená)
Jestliže je aktuální teplota pokrmu vyšší než nastavená cílová teplota i po
dvou minutách od přerušení alarmu, tento se automaticky spustí znovu.

POŘADÍ PRIORITY JEDNOTLIVÝCH ALARMŮ

ČASOVAČ - TEPLOTA POKRMU - TEPLOTA PROSTŘEDÍ - PŘEKROČENÍ
ČASU
TEPLOTA PROSTŘEDÍ: 1x pípnutí za sekundu / TEPLOTA POKRMU: 2x
pípnutí za sekundu
ČASOVAČ:  3x pípnutí za sekundu / PŘEKROČENÍ ČASU:  4x pípnutí za
sekundu



6. NASTAVENÍ CÍLOVÉ TEPLOTY GRILU
Pro zvýšení nastavené cílové teploty grilu o 1° stiskněte tlačítko «SET OVEN»
(Pro rychlejší nastavení je možné tlačítko přidržet)
Rozmezí nastavení cílové teploty je 30°C - 250°C
V momentě, kdy aktuální teplota grilu překročí nastavenou cílovou teplotu,
teploměr začne pípat (1x za s po dobu 20 s) a zobrazená hodnota v části
ACTUAL OVEN začne blikat.
Pro dočasné přerušení pípání a blikání stisněte jakékoliv tlačítko. (Blikání v dané
části pokračuje dokud aktuální teplota je vyšší než nastavená)
Jestliže je aktuální teplota grilu vyšší než nastavená cílová teplota i po dvou
minutách od přerušení alarmu, tento se automaticky spustí znovu.

7. NASTAVENÍ ČASOVAČE
Na displej časovače přepnete stiskem tlačítka «OVEN/TIMER» (výchozí
nastavení je 0:00:00)
Nastavte požadovaný čas odpočtu pomocí tlačítek «HOUR» (nastavení hodin) a
«MIN» (nastavení minut). Po nastavení odpočtu se objeví ikona «▼»
Pro spuštění časovače stiskněte tlačítko  «START/STOP». Ikona «▼» začne
blikat 1x za sekundu
Pro zastavení časovače stiskněte tlačítko «START/STOP»
Když je časovač pozastaven, můžete pomocí tlačítek «HOUR» (nastavení hodin)
a «MIN» (nastavení minut) upravit nastavení cílového času. Poté časovač opět
spustíte tlačítkem «START/STOP»
V momentě kdy časovač doběhne na hodnotu 0:00:00, začne pípat (3x za
sekundu po dobu 20 s) a číselné hodnoty po tuto dobu blikají. Současně začne
blikat ikona  a automaticky se spustí načítání přesčasu.
Načítání přesčasu je možné pozastavit tlačítkem «START/STOP» a v momentě
kdy je časovač pozastavený, je možné tlačítky «HOUR» (nastavení hodin) a
«MIN» (nastavení minut) upravit nastavení cílového času. Po jeho nastavení opět
spustíte načítání přesčasu tlačítkem «START/STOP».
Když se načítání přesčasu dostane na maximální hodnottu 9:59:59, ozve se
zvukový signál - pípání po dobu 20 s (4x za sekundu).
Po uplynutí 20 s se časovač vynuluje bez zobrazení ikony «▲▼»
Pro vynulování časovače stiskněte najednou tlačítka «SET OVEN / HOUR» A
«MIN»

8. NAČÍTÁNÍ ČASU - STOPKY
Přepněte na displej časovače stiskem tlačítka «OVEN/TIMER»
Vynulujte časovač současným stiskem tlačítek «SET OVEN / HOUR» A «MIN»
Načítání času - stopky spusťte stiskem tlačítka «START/STOP». Během načítání
času bude 1x za sekundu blikat ikona «▲»

9. UMÍSTĚNÍ TEPLOMĚRU BĚHEM POUŽÍVÁNÍ
Při použití v plynových grilech 
- zapněte plynový gril
- elektronická jednotka teploměru NESMÍ být umístěna na/v grilu
- u grilů bez postranních stolků doporučujeme pro odložení teploměru použít
závěsný stolek OUTDOORCHEF nebo jiný odkládací stolek poblíž grilu
- umístěte sondu s kabelem do grilu skrz jeden z větracích otvorů ve víku grilu
(u grilů s kloubem víka je praktické použít větrací otvor blízko kloubu)
- dbejte, aby koncovka připojovacího kabelu byla vždy suchá. Vždy ji před
připojením k eletronické jednotce teploměru osušte utěrkou/ručníkem/
papírovým ubrouskem
- připojte kabel sondy k elektronické jednotce teploměru GOURMET CHECK
nastavte GOURMET CHECK tak jak potřebujete
- zabodněte sondu teploměru do pokrmu
- opatrně zavřete víko grilu tak, aby se kabel nepoškodil (možné skřípnutí
kabelu mezi víko a kotlík grilu)
- nepokládejte/neodkládejte GOURMET CHECK teploměr na víko grilu ani na
ovládací-kontrolní panel grilu
- teploměr GOURMET CHECK nesmí být umístěn na ovládací- kontrolní panel
POZOR! sonda teploměru a kabel se při používání silně zahřívají, veškeré
manipulace s nimi proto provádějte za pomoci žáruvzdorných rukavic
teploměr GOURMET CHECK může být poškozen statickou elektřinou

Při používání v grilech na dřevo/dřevěné uhlí
- rozpalte gril 
- elektronická jednotka teploměru NESMÍ být umístěna na/v grilu
- u grilů bez postranních stolků doporučujeme pro odložení teploměru použít
závěsný stolek OUTDOORCHEF nebo jiný odkládací stolek poblíž grilu
- umístěte sondu s kabelem do grilu skrz jeden z větracích otvorů ve víku grilu -
(u grilů s kloubem víka je praktické použít větrací otvor blízko kloubu)
- dbejte, aby koncovka připojovacího kabelu byla vždy suchá. Vždy ji před
připojením k eletronické jednotce teploměru osušte utěrkou/ručníkem/
papírovým ubrouskem
- připojte kabel sondy k elektronické jednotce teploměru GOURMET CHECK
- nastavte GOURMET CHECK tak jak potřebujete
- zabodněte sondu teploměru do pokrmu
- opatrně zavřete víko grilu tak, aby se kabel nepoškodil (možné skřípnutí
kabelu mezi víko a kotlík grilu)
-nepokládejte GOURMET CHECK teploměr na víko grilu



POZOR! sonda teploměru a kabel se při používání silně zahřívají, veškeré
manipulace s nimi proto provádějte za pomoci žáruvzdorných rukavic
teploměr GOURMET CHECK může být poškozen statickou elektřinou.
Neumísťujte elektronickou jednotku teploměru na povrch grilu či na ovládací-
kontrolní panel grilu! Mohlo by dojít k jejímu poškození.

Při domácím používání (trouba apod.)
- elektronická jednotka teploměru NESMÍ být umístěna uvnitř trouby (nesmí být
vystavena teplotám vyšším než 40°C)
- pozor na neopatrnou manipulaci s kabelem sondy, pokud je silou skřípnut, může
dojít k jeho poškození
- dbejte, aby koncovka připojovacího kabelu byla vždy suchá. Vždy ji před
připojením k eletronické jednotce teploměru osušte utěrkou/ručníkem/papírovým
ubrouskem
POZOR! sonda teploměru a kabel se při používání silně zahřívají, veškeré
manipulace s nimi proto provádějte za pomoci žáruvzdorných rukavic

Nedotýkejte se sondy/kabelu holou rukou, veškeré manipulace je potřeba provádět
za použití žáruvzdorných rukavic.

10. ČIŠTĚNÍ
Sondu a propojovací kabel očistěte po každém použití za pomoci vlhkého hadříku a
běžného prostředku na mytí nádobí. Poté otřete vlhkým hadříkem a osušte. Pokud
se na sondu napečou kousky jídla, je možné jejich odstranění pomocí běžné
drátěnky

Neumývejte elektronickou jednotku, sondu ani kabel pod tekoucí vodou
nebo je do vody neponořujte. Hrozí závažné poškození.

11. VAROVÁNÍ
- dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem a sondou a přecházejte jejich
mechanickému poškození
- kabel ani sondu nevystavujte přímému ohni
- během a po vaření provádějte veškeré manipulace s kabelem a sondou za
pomoci žáruvzdorných rukavic, nedotýkejte se jich holýma rukama
- teploměr i všechny jeho části udržujte mimo dosah dětí
- nikdy nenechávejte teploměr na přímém slunci
- nikdy nepoužívejte teploměr v mikrovlnné troubě
- výše uvedený obsah může být pozměněn bez předchozího upozornění
- výrobce i prodejce tohoto zařízení se zříkají odpovědnosti za škody, ztátu zisku či
jakékoliv jiné nároky plynoucí z používání tohoto produktu

12. SPECIFIKACE
Měřitelné teplotní rozmezí: 0° C - 250° C
Teploměr k chodu používá 1 ks baterie 1,5 V vel. AAA

 
Toto zařízení je citlivé na elektrostatickou elektřinu. Vystavení elektrostatickému 
výboji může vést k jeho poškození.

ORIENTAČNÍ TABULKY VNITŘNÍCH TEPLOT RŮZNÝCH DRUHŮ MASA

Medium Rare (krvavý)
Hovězí 
Roast beef/ Entrecote/ T-bone steak 54 - 57° C 40 - 44° C
Rib eye steak / Nízký roštěnec 58 - 62° C

Telecí
Svíčkové medailonky / Steky z kýty 57 - 62° C 37-40° C
Telecí kotlety 58 - 64° C
Žebra (Spareribs) 86 - 90° C

Vepřové
Panenka / kotlety 58 - 62° C / 64° C
Vepřová plec / krkovice 70 - 75° C
Žebra (Spareribs) 80 - 85° C

Jehněčí
Hřbet / kotlety 48 - 55° C
Kýta 58 - 64° C

Kuřecí, všechny části min. 70° C

Přesnější informace o doporučených cílových vnitřních teplotách konkrétních
druhů masa doporučujeme získat u dobrého řezníka.


