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Uwaga!
Uchwyt może być gorący w trakcie
użytkowania

Inteligentny termometr Bluetooth®
do grillowania i wędzenia
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Szybki start

Użytkowanie sondy GrillEye®
Wysokiej jakości sonda do pomiaru
temperatury mięsa oraz otoczenia

Uchwyt sondy
Należy zdjąć uchwyt przed użyciem
oraz rozwinąć przewód
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Grillowanie
Włóż sondę do mięsa
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Wędzenie
Umieść między żebrami rusztu
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Przygotowanie urządzenia GrillEye®
Inteligentny termometr Bluetooth® do
grillowania i wędzenia
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Obecna i pożądana
temperatura
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6 x wskaźników aktywnych
sond
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Przycisk parowania
Bluetooth®
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Głośnik powiadomień
Miejsce na baterie
Przycisk włącz/wyłącz

Zakres: -50 do 300˚C (±0,5˚C), Max. Tolerancja: 380˚C
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Pobierz aplikację GrillEye®
Dostępna na iOS oraz Android
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Włóż baterie
2x bateria AA (w zestawie)
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Włącz urządzenie
Przesuń włącznik zasilania

Przesuń przełącznik do
pozycji “ON”

Eye zaświeci się i zacznie migać
biała dioda, sygnalizując gotowość
urządzenia do połączenia.

Wymaga urządzenia z funkcją Bluetooth®

Upewnij się, że baterie
włożone są tak jak
pokazano na obrazku.
(minus musi dotykać sprężyny)

Odklej folię ochronną
z wyświetlacza.
Aby oszczędzać energię, urządzenie wyłączy się
automatycznie po 4 minutach braku aktywności.
Aby włączyć ponownie należy wcisnąć i
przytrzymać przez 3 sek. główny przycisk
(parowanie).
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Uruchamianie aplikacji GrillEye®
Dostępne dla iOS oraz Android
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Podłącz sondy
Rozpocznij grillowanie i wędzenie

Porady dla profesjonalistów
Grillowanie i wędzenie z GrillEye®
W ustawieniach aplikacji GrillEye® ustaw
temperaturę w °C lub w °F.

Podążaj za instrukcjami w aplikacji

GrillEye® jest wyposażony w 6 portów do
monitorowania maksymalnie 6 różnych temperatur
przy użyciu sond do mięsa oraz temperatur w
piekarniku grilla lub wędzarni wykorzystując klips.
Na wyświetlaczu urządzenia przez 5 sekund będzie
kolejno wyświetlana temperatura każdej
podłączonej sondy. Dzięki temu możesz
kontrolować temperatury nawet bez smartfona.
Włóż sondę do mięsa jak
pokazano na zdjęciu, tak aby
otrzymać prawidłowy odczyt
temperatury ze środka mięsa.

Nie zapomnij włączyć Bluetooth® na swoim
urządzeniu. Szczegółowe instrukcje na temat
użytkowania aplikacji znajdziesz na stronie:
www.grilleye.com/support

Instrukcje bezpieczeństwa
Użytkowanie i konserwacja
Sonda i klips GrillEye®
Uwaga! Uchwyt może być gorący w trakcie użytkowania.
Sonda nie powinna być narażone na bezpośredni ogień.
Trzymać z dala od dzieci.
Nie zanurzać pod wodą. Nie myć w zmywarce.
Nie wolno łamać i nadmiernie skręcać przewodu.
Urządzenie GrillEye®
Unikać długiego narażenia na ciepło.
Nie próbować otwierać lub modyfikować.
Wymaga urządzenia mobilnego z funkcją Bluetooth®

Postanowienia ogólne
Firma G&C ltd® oferuje gwarancję na wady fabryczne,
zgodnie z prawem i przepisami w każdym z krajów
dystrybucji. Szczegółowe informacje na temat gwarancji
można znaleźć na stronie www.grilleye.com/warranty lub
poprzez wysłanie pytania na adres e-mail:
support@grilleye.com
Działanie urządzenia podlega następującym warunkom
(1) urządzenie może nie powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie
urządzenia.
Apple®, logo Apple, iPad®, iPhone® i iPod® touch są
znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w
Stanach Zjednoczonych USA i w innych krajach. App Store
to znak usług firmy Apple Inc. Znak słownikowy i logo
Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi
będącymi własnością Bluetooth SIG Inc. Android® i Google
Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. iGrill® i inne
znaki towarowe oraz nazwy handlowe należą do ich
poszczególnych właścicieli.

Pozwól termometrowi GrillEye® mieć oko
na Twojego grilla lub wędzarnię, gdy Ty
relaksujesz się ze swoją rodziną i przyjaciółmi.
Certyfikaty produktu: www.grilleye.com/certificates
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