
Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 14.1500 - Digitální vpichový teploměr s časovačem

Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete
jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo
poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná
dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno
recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do
domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny
elektro nebo místní sběrny odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte
životní prostředí.

Symboly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb =
Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu
(WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen
odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrny elektrického odpadu, aby bylo
zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy
neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu
a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika



Digitální kuchyňský vpichový teploměr s časovačem
typ 14.1500

Zprovoznění
• Odstraňte ochrannou fólii z displeje. Otevřete bateriový prostor, vložte 1,5V AAA baterii a vraťte kryt na 

původní místo. Přístroj je nyní připraven k použití.

Výběr jednotky (°C/°F)
• Posunutím přepínače °C/°F na zadní spodní straně přístroje lze přepnout jednotku.

Nastavení hodin
• Stisknutím a přidržením tlačítka MODE po 3 sekundy vstoupíte do režimu nastavení hodin. Hodiny budou 

blikat.
• Stisknutím tlačítka HR vyberete 12 nebo 24hodinový formát zobrazení času. Nastavení potvrdíte tlačítkem 

START/STOP.
• Aktuální čas nastavíte pomocí tlačítka HR- hodinu a MIN- minuty. Nastavení potvrdíte tlačítkem 

START/STOP.

Stopky a minutky
• Do režimu časovače se dostanete pomocí tlačítka MODE. 
• Pro nastavení odpočítávání nastavte požadovaný čas pomocí tlačítka HR (hodiny) a MIN (minuty). 

Odpočítávání spustíte tlačítkem START/STOP. Současným stisknutím tlačítek HR a MIN vynulujete nastavený
čas.

• Pro spuštění stopek stiskněte tlačítko START/STOP, když je časovač vynulovaný. Stopky vypnete stejným 
tlačítkem. Stopky vynulujete současným stisknutím tlačítek HR a MIN.

Teplotní alarmy
• Připojte kabel s čidlem k teploměru. Stiskněte tlačítko ALERT pro výběr teplotního alarmu (TEMP-SET): 

vypnuto (OFF), horní limit (symbol ▲ bliká), dolní limit (symbol ▼ bliká).
• Pro nastavení horního teplotního limitu, při jehož překročení se ozve zvukový alarm, stiskněte tlačítko ALERT 

(na displeji musí blikat TEMP-SET▲) a nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek DOWN a UP.
• Do nastavení dolního teplotního limitu se dostanete pomocí tlačítka ALERT (na displeji musí blikat  TEMP-

SET▼). Požadovanou teplotu nastavíte pomocí tlačítek DOWN a UP.
• Pro nastavení teplotního rozmezí pro kontrolu teploty uvnitř rozmezí nastavte horní limit nižší než dolní limit.
• Časovač a teplotní alarmy můžou běžet současně.

Zobrazení teploty
• Aktuální teplota v °C, nebo °F je zobrazena v levé spodní části displeje.

Funkce maxima a minima
• Stisknutím tlačítka MAX/MIN bude zobrazena nejvyšší naměřená teplota od posledního resetu.
• Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí nejnižší naměřená teplota od posledního resetu.
• Pro návrat do zobrazení aktuální teploty stiskněte tlačítko MAX/MIN ještě jednou.
• Stisknutím tlačítka START/STOP po dobu 3 sekund při zobrazení maximální nebo minimální teploty dojde k 

resetu těchto hodnot.

Výměna baterií
• Otevřete bateriový prostor na zadní straně přístroje, vložte novou 1,5V AAA baterii s ohledem na správnou 

polaritu a zavřete kryt. 

Technická specifikace
• Rozsah měření: -10 °C až +200 °C (+14 °F až + 392 °F)
• Kabel: délka         1 m, odolný vysokým teplotám
• Rozlišení:             1 °C
• Baterie:                 1x 1,5V AAA baterie (součást balení)
• Rozměry:              120 x 67 x 16 mm

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!



Upozornění
• Nevystavujte jednotku extrémním teplotám. Pouze kabel a vpichové čidlo je odolný vůči vysokým teplotám.
• Nikdy nevystavujte čidlo přímému otevřenému ohni.
• Čistěte čidlo měkkým navlhčeným hadříkem. Neponořujte kabel do vody. Voda může proniknout do přístroje a 

způsobit jeho nefunkčnost. 
• Vyměňte baterie, pokud jsou data na displeji špatně zobrazena nebo pokud je zvuk alarmu slabý. Vyměňte 

baterie včas, abyste se vyhnuli jejich vytečení.
• Na výrobek se nevztahuje záruka, pokud došlo k neoprávněnému zásahu do přístroje.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!


