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Saugumo taisyklės

1. Mūvėkite karščiui atsparias pirš nes, kai liečiate metalinį liestuką ar laidą, vykstant ar ką k pasibaigus kepimui, nes šios detalės gali labai įkais .

Niekuomet nelieskite jų plikomis rankomis, nes galite nusidegin .

2. Visuomet laikykite baterijas, laidą ir metalinį liestuką toliau nuo vaikų.

3. Kaskart prieš naudodami liestuką ir baigę jį naudo , gerai jį nuvalykite, perplaudami švelniai veikiančiu valikliu ir karštu vandeniu. Nusausinkite

valytas dalis. Neplaukite termometro indaplovėje. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius, nes jis nėra atsparus vandeniui.

4. Niekada nevalykite  prietaiso  korpuso,  naudodami  ėsdinančius  ar  abrazyvinius  valiklius,  galinčius  pažeis  ar  sugadin  korpuso  apdailą  ar

elektronines detales.

5. Neapkraukite  prietaiso  sunkiais  pašaliniais  daiktais.  Neleiskite  prietaisui  dulkė ,  venkite  aukštos  temperatūros  ir  didelės  drėgmės,  kad

išvengtumėte gedimų ir pažeidimų.

6. Savarankiškai nemodifikuokite prietaiso detalių, nes negalios prietaiso garan ja. Gali įvyk  gedimų ar pažeidimų.

7. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų esioginių saulės spindulių.

8. Stenkitės, kad prietaisas ir metalinio liestuko kištukas visuomet išliktų sausi, nes kitaip gali įvyk  gedimų.

9. Niekada nelaikykite metalinio liestuko greta atviros ugnies.

10. Nenaudokite metalinio liestuko, jei viryklės temperatūra yra aukštesnė nei 250°C, nes galite apgadin  laidą.

11. Niekada nenaudokite metalinio liestuko mikrobangų krosnelėje.

12. Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, perskaitykite šias instrukcijas. Gamintojas neatsako už žalą, pa rtą dėl ne nkamo prietaiso naudojimo. 

Baterijų įdėjimas ir kei mas

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, susilpnėjus laikmačio signalui  arba ekranėlio atvaizdavimo ryškumui,  įdėkite ar pakeiskite baterijas taip, kaip

aprašyta šioje skiltyje.

 Norėdami atver  baterijų skyrelį nugarinėje monitoriaus pusėje, paspausdami pastumkite dangtelį rodyklės kryp mi.

 Įdėkite 2 naujas 1,5 V AAA po baterijas. Atkreipkite dėmesį į  baterijų poliškumą (+/- simbolius). Naudokite k  šarmines baterijas,  nes jos

tarnaus ilgiau ir už krins geresnį ekranėlio atvaizdavimą.

 Uždenkite dangtelį ir paspauskite taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

 Atverkite baterijų skyrelį siųstuvo apačioje. Įstatykite dvi naujas 1,5 V AAA baterijas. Atkreipkite dėmesį į  +/- simbolius. Šarminės baterijos

tarnaus ilgiau.

 Užverkite baterijų skyrelį. Prietaisas paruoštas naudo .

Nustatymai

 Įjunkite termometrą, pastumdami mygtukus siųstuvo apačioje ir imtuvo nugarėlėje ON kryp mi. Trumpam įsižiebs pagrindo ir imtuvo ekranėlio

indikatoriaus lemputės.

 Įstatykite matavimo lazdelės laidą į lizdą siųstuvo šone. Termometras bus paruoštas naudo  ir rodys esamą temperatūrą (CURRENT TEMP).

 Termometras turi maždaug 30 m diapazono radijo ju klį. Naudodami prietaisą, padėkite jo pagrindą ant spintelės paviršiaus. Turėdami imtuvą

greta savęs, galėsite patogiai stebė  temperatūrą ir kepimo laiką.

Kepimo termometro naudojimas

Trumpai spustelėkite MODE mygtuką, kad pasirinktumėte temperatūros atvaizdavimą Celsijaus (°C) arba Farenheito (°F) laipsniais.
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Automa nis temperatūros reguliavimas

 Pasirinkite kepamos mėsos rūšį, paspausdami MEAT mygtuką. Viršu nėje ekranėlio dalyje bus atvaizduojamas a nkamas mėsos pavadinimas ir

ikonėlė:

o BEEF (jau ena);

o LAMB (ėriena);

o VEAL (veršiena);

o HAMBURGER (mėsainiai);

o PORK (kiauliena);

o TURKEY (kalaku ena);

o CHICKEN (viš ena);

o FISH (žuvis).

 Paspaudę TASTE mygtuką, galite pasirink  mėsos iškepimo lygį:

o RARE (žalia);

o M RARE (žalia su krauju);

o MEDIUM (vidu niškai žalia);

o M WELL (pusiau kepta);

o WELL (visiškai iškepta).

 Priklausomai nuo mėsos rūšies, galėsite pasirink  k tam krus iškepimo lygius (pvz. paukš ena visuomet turėtų bū  valgoma k gerai iškepta).

Patarimas: jei norite nustaty  kitą nei iš anksto numatytą iškepimo lygį, galite pakeis  temperatūrą rankiniu būdu (žr. „Rankinis temperatūros

reguliavimas“).

 Ekranėlio centre bus rodoma a nkama pagrindinė temperatūra TARGET TEMP. Gamykloje nustatytos temperatūros vertės pateikiamos kaip

rekomendacinės.

 Įstatykite metalinio liestuko galiuką iki pusės į storiausią mėsos vietą. Įsi kinkite, kad jis nėra įstatytas pernelyg ar  kaulų, kremzlių ir riebalų, kad

neišsikreiptų temperatūros parodymai.

 Atsargiai priverkite liestuko laidą orkaitės durelėmis ir padėkite prietaiso pagrindą ant stalviršio.

 DĖMESIO: įsi kinkite, kad prietaiso laidas ir pagrindas nesiliečia prie kaistančios viryklės spiralės, degiklių ir/ar karštų puodų.

 Matuojama temperatūra CURRENT TEMP bus atvaizduojama ekranėlio centre.

 Mėsos vidinėms dalims pasiekus nustatytą temperatūrą TARGET TEMP, pasigirs garsinis signalas. Išjunkite jį, paspausdami bet kurį mygtuką.

Rankinis temperatūros reguliavimas

 Priklausomai nuo mėsos rūšies, jos kepimo temperatūra yra iš anksto nustatyta. Tačiau taip pat galite pakeis  ją rankiniu būdu.

 Palaikykite MODE mygtuką paspaustą 3 sekundes. Pasigirs garsinis signalas ir pradės žybsė  TARGET TEMP.

 MIN mygtukas leis padidin  kepimo temperatūrą, o SEC mygtukas – ją sumažin .

 Dar kartą paspauskite MODE mygtuką, kad patvir ntumėte savo pasirinkimą.

 Matuojama temperatūra CURRENT TEMP bus atvaizduojama ekranėlio centre.

 Mėsos vidinėms dalims pasiekus pageidaujamą temperatūrą TARGET TEMP, pasigirs perspėjimo signalas. Galite jį išjung , paspausdami bet kurį

mygtuką.

Laikmačio funkcija / chronometras

 Maksimalus laikmačio ir chronometro matuojamas laikas – 99 minutės ir 59 sekundės.

 Galite naudo  laikma  nepriklausomai nuo termometro funkcijos.

 Nustatykite minutes, paspausdami MIN mygtuką. Nustatykite sekundes, paspausdami SEC mygtuką.

 Įjunkite laikma , paspausdami START/STOP mygtuką. Praėjus nustatytam laikui, išgirsite garsinį signalą. Galite jį išjung , paspausdami bet kurį

mygtuką.

 Įjunkite chronometrą, paspausdami START/STOP mygtuką. Galite jį išjung , dar kartą paspausdami šį mygtuką.

 Norėdami nustaty  „0:00“ laikmačio vertę, paspauskite CLEAR mygtuką.

Šviečian s ekranėlis

Termometras turi šviečian  ekranėlį, įsižiebian , kaskart paspaudus funkcinius mygtukus. Norėdami rankiniu būdu įjung  ekrano apšvie mą, paspauskite

LIGHT jungiklį, esan  virš prietaiso logo po.

Klaidos pranešimai

Jei prietaiso laidas nėra nkamai prijungtas prie pagrindo, pasigirs perspėjimo signalas, pradės žybsė  indikatoriaus lemputė ir ekranėlyje bus atvaizduotas

klaidos pranešimas. 

Patarimas:  kadangi mėsa įšyla lėčiau nei kaulai, kremzlės ar riebalai, įsi kinkite, kad matuojate temperatūrą toliau nuo kaulų, kremzlių ir riebalų. Kai

kepate nekimštą paukš eną, matavimo lazdelė neturėtų kyšo  pjūvių ertmėse. Abiem atvejais gali bū  gaunami ne kslūs temperatūros parodymai.

DĖMESIO:  išvalykite metalinį liestuką, kaskart prieš naudodami prietaisą ir baigę jį  naudo . Niekada nedėkite prietaiso į įkaitusią orkaitę, nes jis nėra

atsparus karščiui.

Techniniai duomenys

 Temperatūra: nuo 0°C iki +250°C (reguliuojama);

 Laikma s / chronometras: iki 99:59 minučių;

 Nešiojamas imtuvas su tvir nimo gnybtu nugarėlėje;

 Radijo  bangų  siun mo  diapazonas:  iki  30  m  nuo  pagrindo

stovelio;

 Įsižiebian s ekranėlis;

 ON/OFF mygtukas;

 Baterijos: 4 x 1,5 V (AAA).

Nemeskite panaudotų baterijų kartu su bui nėmis atliekomis. Nuneškite jas į baterijoms skirtas išme mo vietas ar surinkimo taškus.

Nemaišykite elektrinių prietaisų ir baterijų su bui nėmis atliekomis. Naudokite tam skirtas išme mo ir perdirbimo vietas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


