
IŠMANUSIS BELAIDIS GRILIO TERMOMETRAS ZYLE 

CXL001,  CXL002

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

* Temperatūros atvaizdavimas nuo 40 °C iki 100 °C laipsnių.
(Nuo 40 °F iki 212 °F laipsnių) 

* Didžiausia leistina orkaitės temperatūra –  iki 572 °F laipsnių.
* „Bluetooth“ versija –  5.2.
* Atsparumas vandeniui – IP67.
* Ryšio aprėptis ruošiant maistą atviroje erdvėje – 50 metrų (165 pėdų).
* Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė – 20 minučių.
* Akumuliatoriaus veikimo trukmė – 6 valandos.

* Palaikomų įrenginių skaičius  – mobilioji  programėlė išmaniesiems įrenginiams palaiko  6
skirtingus įrenginius vienu metu.

ĮSPĖJIMAS

 1. Patikrinkite, ar maisto termometras įstatytas iki nurodytos saugios žymos. Neįkišus termometro 
iki saugios žymos, gresia minėto termometro pažeidimo pavojus orkaitei įkaitus iki itin aukštos 
temperatūros.

2. Uždarius grilio dangtį, perduodamo „Bluetooth“ ryšio aprėptis sumažėja. „Bluetooth“ ryšio 
perdavimo atstumas –  atverto grilio dangčio iki  50 metrų (165 pėdų).  Užverto grilio dangčio –  iki 
6 metrų (20 pėdų).



3. Naudoti maisto termometrą mikrobangų krosnelėje – draudžiama.

4. Įvynioti maisto termometrą į kepimo foliją – draudžiama.

5.  Maisto ruošimo metu, termometras įkaista iki itin aukštos temperatūros ir išlieka įkaitęs tam 
tikrą laiką užbaigus ruošti minėtą maistą. Liesti maisto termometrą plikomis rankomis 
DRAUDŽIAMA.

Atsisiųskite išmaniąją programėlę mobiliesiems įrenginiams

Apple APP Store arba Google play paieškos laukelyje įveskite „Aircooking“ arba nuskaitykite 
toliau pateiktą QR kodą.



ATSISIŲSTI IŠMANIĄJĄ PROGRAMĖLĘ MOBILIESIEMS ĮRENGINIAM

Būtina programinė įranga – IOS 10.0 arba naujesnė, ANDROID 5.0 arba naujesnė.

PASTABA 

Išmanioji programėlė mobiliesiems nerenka ir neišsaugo jūsų asmeninių duomenų debesijos 
serveryje.

Naudojimo nuorodos

Akumuliatoriaus įkrovimo nuorodos

Kraukite prietaiso akumuliatorių 20 minučių prieš kiekvieną maisto ruošimą.

1. Įstatykite maisto termometrą į įkroviklį. 
2. Įstatykite USB laidą į įkroviklio lizdą.
3.Kraukite prietaiso akumuliatorių 20 minučių. 



Dėmesio 

• Žaliai šviečiantis indikatorius nurodo 
visiškai įkrautą akumuliatorių. 

• Raudonai šviečiantis indikatorius nurodo 
įkraunamą akumuliatorių.

• Akumuliatoriaus įkrovimo metu, 
Bluetooth ryšio siųstuvas ir maisto 
termometras išjungiami –  automatiškai. 

• Jei praėjus 20 minučių, akumuliatoriaus 
indikatorius šviečia raudona spalva, 
ištraukite maisto termometrą iš įkroviklio 
ir įstatykite minėtą termometrą atgal. 
Indikatorius ims šviesti žalia šviesa.

1) Įgalinkite Bluetooth ryšio funkciją savo išmaniajame įrenginyje (IOS prietaisams). Android
prietaisams būtina įgalinti „Bluetooth“ ryšio ir GPS ryšio funkcijas.

2) Išimkite maisto termometrą iš įkroviklio ir paleiskite išmaniąją programėlę. Prietaisas 
susiejamas su išmaniąja programėle - automatiškai.



Maisto ruošimo parinktys

                       

 1. Paspauskite: „Pasirinkti meniu“                          2.  Pasirinkite norimą ruošti maistą.

                  

3. Pasirinkite norimą temperatūrą.                          4. Baigta

Norimos temperatūros keitimo nuorodos

Paspauskite: „Pridėti naują“                                        Pasirinkite norimą temperatūrą.

Nustatymų parinktys



1. Įjungti arba išjungti automatinę prietaiso susiejimo funkciją. 

2. Pasirinkti atvaizduojamus temperatūros vienetus ( F˚, C˚ ). 

3. Įjungti arba išjungti garsinius įspėjimus ir vibracijos funkciją.

4. Leisti naudoti „Bluetooth“ ryšio ir vietovės nustatymo funkcijas. 

5. Pasirinkti kalbą.

6. Apie mus.

Gamintojo garantija
Šiam prietaisui suteikiama 12 mėnesių trunkanti gamintojo garantija.

Klientų aptarnavimo skyrius

Prireikus  papildomos  informacijos  ar  pagalbos,  nedvejokite  ir  kreipkitės  į  UAB  „Krinona“

klientų aptarnavimo centrą. Mes padėsime išspręsti jūsų problemas bei atsakysime į visus jums

iškilusius klausimus.

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/



