ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάσταση μπαταρίας
Θερμόμετρο
Ενεργή σύνδεση & σήμα
σε χρήση

Μαγνητική βάση

Για ανάρτηση σε όποια μεταλλική επιφάνεια

Βραχίονας περιστροφής

Κρατήστε εδώ για να περιστρέψετε

Κουμπί ενεργοποίησης

Πιέστε άπαξ για να ενεργοποιήσετε
Πιέστε για 2” για να απενεργοποιήσετε
Πιέστε για 10” για να επανεκκινήσετε (reset)

Προεπιλογή ψησίματος
Στοχευόμενη θερμοκρασία

Θύρα φόρτισης

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB-mini για επαναφόρτιση
Η συσκευή παραμένει ανοικτή για όσο φορτίζει

Τρέχουσα θερμοκρασία

Άξονας περιστροφής

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ GRILLEYE® PRO+
λεπτομερείς οδηγίες: grilleye.com/support
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRILLEYE PRO+ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΑΡΚΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ
Το GrillEye® PRO+ χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη
μπαταρία που αντέχει έως και 48 ώρες συνεχούς
χρήσης* (~21/2 ώρες για πλήρη φόρτιση - μπορεί
να χρησιμοποιείται κατά τη φόρτιση).
*
πλήρης χρήση / λειτουργία εξοικονόμησης ενεργή

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
GRILLEYE® PRO
iOS ver. 10.0 ή νεότερο
Android ver. 4.4 ή νεότερο

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ BLUETOOTH® ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΣΑΣ
Το GrillEye® PRO+ λειτουργεί με Bluetooth 4.0 ή
νεότερο. Είναι συμβατό και με την τελευταία
έκδοση 5.0 για να πετυχαίνει ακόμα υψηλότερες
ταχύτητες με μικρότερη κατανάλωση.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ WIFI® ΣΤΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ
Το GrillEye® PRO+ λειτουργεί με 2.4GHz WiFi και
σύνδεση στο Internet. Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
και αναβαθμίστε στο τελευταίο firmware για να
μπορείτε να αξιοποιήσετε το PRO+ στο μέγιστο
(περιλαμβανομένου του CLOUD monitoring).

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ GRILLEYE® PRO

2. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GRILLEYE® PRO & ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

3. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ WiFi

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης άπαξ.
Θα ακούσετε ένα σύντομο “beep” και η οθόνη θα
ανάψει προβάλλοντας το λογότυπο του GrillEye®.

Once the app opens and detects a GrillEye PRO+ device
near your mobile, it will connect automatically.
Press the “Let’s grill” button and you are ready to go!

After pairing, the app will prompt you to select your
WiFi network from a list of available networks. Select
your network and enter your password to connect.

Τα 2 πρώτα δευτερόλεπτα της σύνδεσης
• Το GrillEye PRO+ θα εμφανίσει το όνομα του κινητού σας
• Η εφαρμογή εμφανίζει το σειριακό αριθμό του GrillEye PRO+
Από τo Android 6.0 και μετά η Google απαιτεί ο εντοπισμός θέσης
να είναι ενεργός ώστε να λειτουργεί το Bluetooth.

Σύνδεση στο WiFi
Με το WiFi εξασφαλίζετε απεριόριστη κάλυψη** . Η σχετική επιλογή
σύνδεσης υπάρχει και στις Ρυθμίσεις της εφαρμογής. Όταν το WiFi
δεν είναι διαθέσιμο, το Bluetooth® επιτρέπει τη χρήση της
συσκευής (κάλυψη ~10μ).

+

Απενεργοποίηση Συσκευής
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία της για να
φορτιστεί, δεν απενεργοποιείται ώστε να παρουσιάζει την πρόοδο
της φόρτισης.

**

περισσότερα στο: https://youtu.be/FujE1PRjMvA

**

απαιτείται τελευταία έκδοση firmware και πρόσβαση στο Internet

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ GRILLEYE® PRO+
ΣΤΟ WIFI®
Απολαύστε απεριόριστη κάλυψη οπουδήποτε στο
σπίτι, με σύνδεση στο δίκτυο του WiFi. Η εφαρμογή
GrillEye® PRO θα σας προτρέψει να συνδεθείτε με
την 1η χρήση. Η σχετική επιλογή βρίσκεται στο
μενού των Ρυθμίσεων της εφαρμογής.

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΕ °F or °C
Αν το κινητό σας υποστηρίζει προτιμήσεις τοποθεσίας
(π.χ. γλώσσα κλπ), η εφαρμογή GrillEye® PRO app θα
κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις αυτόματα. Σε κάθε άλλη
περίπτωση μπορείτε να τις διαμορφώσετε όπως
επιθυμείτε από τις Ρυθμίσεις της εφαμοργής.

8x

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ 8 ΕΙΣΟΔΟΥΣ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Το GrillEye® PRO+ επιτρέπει τη μέτρηση θερμοκρασίας
από 8 διαφορετικές πηγές. Θέλετε να χρησιμοποιήσετε
συσκευή καπνίσματος με 4 θαλάμους? Κανένα
πρόβλημα. Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε όποια
θερμοκρασία θέλετε (θαλάμου ή φαγητού), χωρίς κόπο.

ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ USB
Το GrillEye® PRO+ χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη
μπαταρία που αντέχει 48 ώρες συνεχούς χρήσης* με
μία μόνο φόρτιση. Επαναφορτίζεται από κοινούς
φορτιστές USB (~21/2 ώρες για πλήρη φόρτιση),
ενώ μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τη φόρτιση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Έκθεση του GrillEye® PRO+ σε θερμοκρασίες άνω των 50°C μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά του.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΛΑΒΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΤΗ
Όταν θερμανθεί, μην πιάνετε τη λαβή με γυμνά χέρια (χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια).

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ
Αν μια επιφάνεια είναι πολύ καυτή για να την αγγίξετε, είναι πολύ καυτή και για το GrillEye® PRO+.

ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
Παρατεταμένη έκθεση, απευθείας, στη φωτιά (θερμ. > 380°C ) μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Αποφύγετε τη βύθιση στο νερό και μην το τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.

ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΝΟΙΞΕΤΕ Η ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ
Μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στη συσκευή θα καταστήσει την εγγύησή του άκυρη.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Η μύτη του θερμομέτρου είναι αιχμηρή και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ/ΝΕΡΟ - ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Ωστόσο, δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας
σε συνθήκες συμπυκνωμένης υγρασίας.

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΧΛΙΑ ΤΥΛΙΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Ο κοχλίας τύλιξης είναι μόνο για αποθήκευση. Ξεδιπλώστε το καλώδιο και αφαιρέστε τον πριν τη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΛΙΚΟ: Μηχανικό θερμοπλαστικό κατηγορίας UL94-V0 (ανθετικό σε φωτιά και ήλιο)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -10°C έως 50 °C
ΜΠΑΤΑΡΙΑ: Li-Ion, 2500mAh

ΥΛΙΚΟ: Αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι
ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: -50°C έως 300 °C | ΑΚΡΙΒΕΙΑ: ±0,5°C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΟΧΗ: 380°C

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
iOS: 10.0 ή νεότερο | Apple Watch: 1η γενιά ή νεότερο
Android: 4.4 (KitKat) ή νεότερο
Bluetooth: 4.0 ή νεότερο (Χρήστες Android: απαιτείται ενεργοποίηση geolocation ως απαίτηση της Google)
WiFi: 802.11 b/g/n

GrillEye®, GrillEye® PRO+

ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
grilleye.com/certificates

IC

22909-GE0001

Η G&C ltd® παρέχει εγγύηση έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων, σύμφωνη με τους νόμους και τις ρυθμιστικές διατάξεις της περιοχής διάθεσης του προϊόντος. Λεπτομέρειες για την εγγύση είναι διαθέσιμες στο
www.grilleye.com/warranty ή μέσω email στο support@grilleye.com. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις εξής συνθήκες (1) δεν προκαλεί παρεμβολές, και (2) πρέπει να δέχεται παρεμβολές, περιλαμβανομένων και
αυτών που μπορεί να προκαλούν δυσλειτουργία.
Apple®, the Apple logo, iPad®, iPhone®, and iPod® touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth® word mark and
logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc. Android® and Google Play are trademarks of Google Inc. WiFi® and other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ GRILLEYE® PRO
ΣΤΟ WIFI®
Απολαύστε απεριόριστη κάλυψη οπουδήποτε στο
σπίτι, με σύνδεση στο δίκτυο του WiFi. Η εφαρμογή
GrillEye® PRO θα σας προτρέψει να συνδεθείτε με
την 1η χρήση. Η σχετική επιλογή βρίσκεται στο
μενού των Ρυθμίσεων της εφαρμογής.
+

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΕ °F or °C
Αν το κινητό σας υποστηρίζει προτιμήσεις τοποθεσίας
(π.χ. γλώσσα κλπ), η εφαρμογή GrillEye® PRO app θα
κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις αυτόματα. Σε κάθε άλλη
περίπτωση μπορείτε να τις διαμορφώσετε όπως
επιθυμείτε από τις Ρυθμίσεις της εφαμοργής.
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Η G&C ltd® παρέχει εγγύηση έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων, σύμφωνη με τους νόμους και τις ρυθμιστικές διατάξεις της περιοχής διάθεσης του προϊόντος. Λεπτομέρειες για την εγγύση είναι διαθέσιμες στο
www.grilleye.com/warranty ή μέσω email στο support@grilleye.com. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις εξής συνθήκες (1) δεν προκαλεί παρεμβολές, και (2) πρέπει να δέχεται παρεμβολές, περιλαμβανομένων και
αυτών που μπορεί να προκαλούν δυσλειτουργία.
Apple®, the Apple logo, iPad®, iPhone®, and iPod® touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth® word mark and
logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc. Android® and Google Play are trademarks of Google Inc. WiFi® and other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Κατάσταση μπαταρίας
Θερμόμετρο
Ενεργή σύνδεση & σήμα
σε χρήση

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μαγνητική βάση

Για ανάρτηση σε όποια μεταλλική επιφάνεια

Βραχίονας περιστροφής

Κρατήστε εδώ για να περιστρέψετε

Κουμπί ενεργοποίησης

Πιέστε άπαξ για να ενεργοποιήσετε
Πιέστε για 2” για να απενεργοποιήσετε
Πιέστε για 10” για να επανεκκινήσετε (reset)

Προεπιλογή ψησίματος
Στοχευόμενη θερμοκρασία

Θύρα φόρτισης

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB-mini για επαναφόρτιση
Η συσκευή παραμένει ανοικτή για όσο φορτίζει

Τρέχουσα θερμοκρασία

Άξονας περιστροφής

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ GRILLEYE® PRO+
λεπτομερείς οδηγίες: grilleye.com/support
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
GRILLEYE® PRO
iOS ver. 10.0 ή νεότερο
Android ver. 4.4 ή νεότερο

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRILLEYE PRO+ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΑΡΚΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ
Το GrillEye® PRO+ χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη
μπαταρία που αντέχει έως και 48 ώρες συνεχούς
χρήσης* (~21/2 ώρες για πλήρη φόρτιση - μπορεί
να χρησιμοποιείται κατά τη φόρτιση).
*
πλήρης χρήση / λειτουργία εξοικονόμησης ενεργή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ BLUETOOTH® ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΣΑΣ
Το GrillEye® PRO+ λειτουργεί με Bluetooth 4.0 ή
νεότερο. Είναι συμβατό και με την τελευταία
έκδοση 5.0 για να πετυχαίνει ακόμα υψηλότερες
ταχύτητες με μικρότερη κατανάλωση.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ WIFI® ΣΤΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ
Το GrillEye® PRO+ λειτουργεί με 2.4GHz WiFi και
σύνδεση στο Internet. Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
και αναβαθμίστε στο τελευταίο firmware για να
μπορείτε να αξιοποιήσετε το PRO+ στο μέγιστο
(περιλαμβανομένου του CLOUD monitoring).

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ GRILLEYE® PRO

2. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GRILLEYE® PRO & ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

3. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ WiFi

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης άπαξ.
Θα ακούσετε ένα σύντομο “beep” και η οθόνη θα
ανάψει προβάλλοντας το λογότυπο του GrillEye®.

Once the app opens and detects a GrillEye PRO+ device
near your mobile, it will connect automatically.
Press the “Let’s grill” button and you are ready to go!

After pairing, the app will prompt you to select your
WiFi network from a list of available networks. Select
your network and enter your password to connect.

Τα 2 πρώτα δευτερόλεπτα της σύνδεσης
• Το GrillEye PRO+ θα εμφανίσει το όνομα του κινητού σας
• Η εφαρμογή εμφανίζει το σειριακό αριθμό του GrillEye PRO+
Από τo Android 6.0 και μετά η Google απαιτεί ο εντοπισμός θέσης
να είναι ενεργός ώστε να λειτουργεί το Bluetooth.

Σύνδεση στο WiFi
Με το WiFi εξασφαλίζετε απεριόριστη κάλυψη** . Η σχετική επιλογή
σύνδεσης υπάρχει και στις Ρυθμίσεις της εφαρμογής. Όταν το WiFi
δεν είναι διαθέσιμο, το Bluetooth® επιτρέπει τη χρήση της
συσκευής (κάλυψη ~10μ).

+

Απενεργοποίηση Συσκευής
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία της για να
φορτιστεί, δεν απενεργοποιείται ώστε να παρουσιάζει την πρόοδο
της φόρτισης.

**

περισσότερα στο: https://youtu.be/FujE1PRjMvA

**

απαιτείται τελευταία έκδοση firmware και πρόσβαση στο Internet

