
TERMOMETR LCD DO ŻYWNOŚCI Z SONDĄ 
MODEL: AG254A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

 
1. Informacje ogólne

Termometr elektroniczny z sondą, idealny do grilla, wędzarni oraz do piekarników gazowych i 
elektrycznych. Niezbędny gdy kuchenka nie ma wbudowanego wskaźnika temperatury.

Cechy produktu:

• Termometr pozwala na wygodną kontrolę stopnia nagrzania pieczonego produktu. 
Nieoceniony gdy nie chcesz przypalić/nie dopiec ciasta lub pieczeni. 

• Długi przewód połączeniowy pozwala umieścić sondę we wnętrzu kuchenki lub na środku 
grilla podczas gdy sam termometr należy ustawić w bezpiecznym 'chłodnym' miejscu. 

• Można go postawić, zawiesić na płaskiej powierzchni na kołek montażowy lub 
wykorzystując wbudowany magnes przyczepić do np. metalowej obudowy kuchenki. 

• Żaroodporna konstrukcja sondy zapewnia niezawodne i długotrwałe użytkowanie. 
• Wyposażony w duży i bardzo czytelny wyświetlacz LCD do odczytywania temperatury. 
• Wbudowany Timer (czasomierz) do 99min 59sek. 
• Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury lub upływu wybranego czasu. 
• Zakres temperatur: 0-250C 
• Jednostki: C, F 
• Długość przewodu sondy: 1,2m 
• Długość szpikulca: ~11,5cm 
• Wymiary: 64mm x 70mm x 17mm 
• Zasilanie: 1x bateria AAA 1,5V (brak w zestawie) 

3. Instalacja baterii

• Przesuń pokrywę znajdującą się z tyłu urządzenia, zgodnie z narysowaną strzałką, 
następnie unieś ją.

• Ostrożnie włóż baterię we wskazane miejsce, zwracając uwagę na odpowiednią 
polaryzację +/-.

• Zamknij pokrywę baterii.

Jeżeli ekran LCD zacznie przygasać, oznacza to, że bateria została rozładowana i należy ją  
wymienić.

4.  Użytkowanie

1. Wbij szpikulec w produkt spożywczy, którego temperaturę chcesz mierzyć. Termometr 
umieść w bezpiecznym(nie narażonym na wysokie temperatury) miejscu.

2. Tryb temperatury: przełącznik na tylnej obudowie urządzenia przesuń w prawo. Na 
ekranie wyświetli się aktualna temperatura oraz temperatura alarmu. Aby zmienić 
temperaturę alarmu skorzystaj z przycisków ze strzałkami. Aby zmienić jednostki 
temperatury naciśnij przycisk C/F.

3. Tryb timera: przełącznik na tylnej obudowie urządzenia przesuń w lewo. Ustaw minuty 
przyciskiem MIN i sekundy przyciskiem SEC. Aby włączyć odliczanie naciśnij przycisk S/S. 
Aby wyłączyć ponownie naciśnij przycisk S/S. Aby zresetować timer naciśnij jednocześnie 
przyciski MIN i SEC.

5. Uwagi i środki ostrożności

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia (termometru) wysokie temperatury. Sonda oraz kabel połączeniowy 

są odporne na temperaturę do 250C, bezwzględnie chronić przed bezpośrednim 
działaniem ognia.

• Nie narażaj przedmiotu na uszkodzenia mechaniczne.
• Montując termometr uważaj aby nie uszkodzić przewodu ani sondy.
• W przypadku dłuższego nieużywania termometru, wyjmij z niego 

baterie.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

