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ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



Atsisiųskite išmaniąją programėlę mobiliesiems įrenginiams

„Appstore“ arba „Google Play“ paieškos laukelyje įveskite „ieasyBBQ“ arba nuskaitykite toliau
pateiktą QR kodą savo išmaniuoju įrenginiu.
Atsisiųskite ir įdiekite nemokamą išmaniąją programėlę.

Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys atitinka toliau nurodytus reikalavimus:

Tinka „iPhone 4S“ ar naujesniems modeliams.  
5 kartos „iPod touch“, 3 kartos „iPad“ ir naujesniems modeliams, visiems „iPad“ mini modeliams.
Mobiliesiems įrenginiams naudojantiems 4.3 versijos ar naujesnę „Android“ programinę įrangą ir
turintiems 4.0 „Bluetooth“ versiją.

 iOS                                            Android

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Paspauskite ir palaikykite išjungto prietaiso įjungimo mygtuką 3 sekundes prietaisui įjungti.
LCD  skystųjų  kristalų  ekrane  pasirodys  užrašas  „On“  ir  pasigirs  garsinis  signalas.  Kartokite
minėtus veiksmus prietaisui išjungti.
Jei prie prietaiso nėra prijungto termometro, minėtas prietaisas išsijungs – automatiškai.

Prietaiso ir mobiliojo įrenginio susiejimas

1. Įjunkite mobilųjį įrenginį ir įgalinkite „Bluetooth“ ryšio funkciją. 
2.  Paleiskite  išmaniąją  programėlę  mobiliesiems  įrenginiams  ir  sekite  programėlės  vedlio

pateiktas nuorodas prietaisui ir mobiliajam įrenginiui susieti.
Paspauskite prietaiso susiejimo, įspėjamojo signalo išjungimo mygtuką (prietaiso viršutinėje
dalyje).

3. Prietaisas susietas sėkmingai.

Susietas prietaisas ir mobilusis įrenginys susijungia automatiškai ir jums nereikia kartoti minėtų veiksmų, nebent
norėsite naudoti kitą mobilųjį įrenginį.



Prietaiso apžvalga

Prietaise įrengti 6 lizdai maisto termometrams. Prietaisas gali atvaizduoti 6 skirtingų termometrų tiekiamus 
rodmenis vienu metu.

Prietaisas tiekiamas kartu su 2 maisto termometrais. Norėdami įsigyti papildomų maisto termometrų, kreipkitės į
jūsų vietoje veikiantį tiekėją.

Mėgaukitės maisto ruošimu

Pasirinkite kiekvienu termometru ruošiamo maisto tipą ir prietaisas ekrane pateiks numatytą 
temperatūrą.

Ruošiamam patiekalui pasiekus numatytą temperatūrą, prietaisas pateiks įspėjamąjį signalą.



Atvaizduojama vartotojo sąsaja gali pasikeisti atnaujinus išmaniąją programėlę. Sekite išmaniojoje programėlėje 
pateiktas nuorodas.

Termometro spalvos parinktys
     Naudojant kelis maisto termometrus     

  vienu metu, gali būti sunku atskirti vieną
  termometrą nuo kito.

Išmaniojoje programėlėje vartotojai gali
pasirinkti  ir  pritaikyti  norimą  spalvą
kiekvienam termometrui.  Galite  rinktis
vieną iš  6 skirtingų spalvų.  Tai  leidžia
vartotojams  pasirinkti,  pritaikyti  ir
atvaizduoti  maisto  termometro  spalvą
prietaiso ekrane.

Gamintojas siūlo įsigyti 6 skirtingų    
      spalvų maisto termometrų.



Baterijų įdėjimas
Šis prietaisas naudoja 2 AA dydžio baterijas. Patikrinkite, ar baterijų poliai įstatyti reikiama 
kryptimi. Stebėkite polių žymas prietaiso viduje.

                                  

Maisto termometrų prijungimas

Įjungus prietaisą, minėtas prietaisas automatiškai nustatys prijungtų maisto termometrų skaičių. 
Ekrane, vienas po kito, pasirodys prijungtų maisto termometrų indikatoriai, nuo 1 iki 6.

Įstatykite maisto termometrą į numatytą ruošti patiekalą. Norėdami tinkamai išmatuoti ruošiamo 
maisto temperatūrą, įkiškite priekinį maisto termometro galą į numatyto ruošti patiekalo vidurį.

Įjungus prietaisą, minėtas prietaisas automatiškai nustatys prijungtų maisto termometrų skaičių. 
Ekrane, vienas po kito, pasirodys prijungtų maisto termometrų indikatoriai, nuo 1 iki 6.

Įstatykite maisto termometrą į numatytą ruošti patiekalą. Norėdami tinkamai išmatuoti ruošiamo
maisto temperatūrą, įkiškite priekinį maisto termometro galą į numatyto ruošti patiekalo vidurį.

ĮSPĖJIMAI

Atminkite, maisto termometro sudedamųjų dalių atsparumas karščiui skiriasi. Kišti maisto 
termometrą į atvirą liepsną – draudžiama.
Kišti maisto termometro apvalkalą į orkaitę – draudžiama. Gresia išsilydymo pavojus! 



Prietaiso naudojimo išlygos  

(1) Prietaisas nesukelia pavojingų trikdžių aplinkiniams prietaisams ir (2) kitų prietaisų keliami
trukdžiai, įskaitant galimus pavojingus trikdžius, nesukels pavojingos prietaiso reakcijos.

„App  store“  yra  „Apple  Inc“  trečiųjų  šalių  paslaugų  ženklas.  „Google  play“  yra
„Google Inc“ trečiųjų šalių paslaugų ženklas.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas  

 
Pagal  2012/19/ES  direktyvos  dėl  elektros  ir  elektroninės  įrangos  atliekų  nuostatas,  draudžiama
atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite,
kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei
sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir
tinkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužinoti  daugiau  apie  tinkamą  atitarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išmetimą,
kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

Apie „Zyle“ Youtube:

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

http://www.krinona.lt/



