OPIS WYŚWIETLACZA

OPIS WYPOSAŻENIA
SZYBKI PRZEWODNIK
Poziom beterii
Użyty port Połączenie i jakość sygnału

Mocowanie magnetyczne

Przyczepisz do dowolnej metalowej powierzchni

Uchwyt obrotowy

Chwyć tutaj, aby obrócić

Przycisk zasilania

Wciśnij, aby włączyć
Przytrzymaj 3 sek. aby wyłączyć
Przytrzymaj przez 10 sekund, aby
zresetować

Wybrane ustawienie
Temperatura docelowa

Wejście ładowania

Podłącz kabel mini USB
aby naładować baterię

Obecna temperatura

Kierunek obrotu

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA TWOJEGO GRILLEYE® PRO+
Szczegółowe instrukcje: grilleye.com/support
POBIERZ APLIKACJĘ
GRILLEYE® PRO
iOS ver. 10.0 lub późniejsza
Android ver. 4.4 lub późniejsza

UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWÓJ GRILLEYE PRO+ JEST NAŁADOWANY
GrillEye® PRO+ Posiada mocną baterię wielokrotnego
ładowania, która pracuje do 48 godzin przy ciągłym
użytkowaniu (ok 2,5 godz. do pełnego naładowania).
Urządzenie można używać w czasie ładowania.
*
pełne naładowanie / uruchomiona funkcja zbliżeniowa

WŁĄCZ BLUETOOTH® W SWOIM SMARTFONIE
GrillEye® PRO+ wymaga wersji Bluetooth 4.0
lub wyższej. Jest kompatybilny z ostatnią
wersją Bluetooth 5.0 aby osiągać jak
najwyższą prędkość przy niskim zużyciu
baterii.

WŁĄCZ WIFI® W SWOIM SMARTFONIE
GrillEye® PRO+ używa WiFi® w parze z
Bluetooth® aby zapewnić maksymalny zasięg w
domu i w jego obrębie. Ogranicza go jedynie zasięg
Twojej sieci WiFi®.

1. WŁĄCZ GRILLEYE® PRO

2. URUCHOM GRILLEYE® PRO APP

3. POŁĄCZ Z WiFi®

Naciśnij przycisk zasilania.
Usłyszysz krótkie “biiip”, po czym ekran zświeci się i
wyświetli logo GrillEye®.

Gdy aplikacja wykryje urządzenie GrillEye PRO+ w
pobliżu Twojego smartfona, nastąpi automatyczne
połączenie. Po wciśnięciu przycisku grilluj możesz zacząć.

Po sparowaniu aplikacja zaproponuje Ci wybór Twojej
sieci WiFi z listy. Wybierz swoją sieć i wpisz hasło aby
połączyć się z siecią.

+

Oszczędzanie energii
Urządzenie wyłączy się automatycznie po 4 min. bezczynności.
Aby włączyć ponownie naciśnij przycisk zasilania.

Pierwsze dwie sekundy po sparowaniu
• GrillEye PRO+ wyświetli nazwę Twojego smartfona
• Aplikacja wyświetli numer seryjny Twojego GrillEye PRO+

Połączenie z WiFi
Zasięg WiFi w Twoim domu może być ograniczony. Jeśli utracisz
początkowe ustawienia WiFi, możesz je odnaleźć w ustawieniach
aplikacji. W przypadku gdzy sieć WiFi nie będzie dostępna (np. brak
prądu) możesz użyć jedynie Bluetooth® (zasięg ok. ~10m.).
**

zasięg ograniczony jedynie do zasięgu Twojej domowej sieci WiFi

WSKAZÓWKI DLA OSIĄGNIĘCIA LEPSZYCH REZULTATÓW
POŁĄCZ GRILLEYE® PRO+
DO TWOJEJ SIECI WiFi®
Ciesz się niezrównanym zasięgiem w domu i w jego
pobliżu kiedy tylko jesteś połączony z WiFi. Aplikacja
GrillEye® PRO zapyta Cię przed pierwszym połączeniem.
Możesz również odnaleźć opcję w ustawieniach
aplikacji (np. aby ustawić nowe połączenie WiFi)

USTAW JEDNOSTKĘ TEMPERATURY
na °F lub °C
Jeśli Twój smartfon obsługuje preferencje lokalizacji
(np. język, temperatura jednostki, miary itp.), aplikacja
GrillEye® PRO wykryje je i ustawi wszystko
automatycznie. Jeśli nie, wejdź w ustawienia aplikacji i
ustaw odpowiednią jednostkę.

8x

WYKORZYSTAJ ULTRA MOŻLIWOŚCI 8
PORTÓW DLA MAKSYMALNEJ DOKŁADNOŚCI
GrillEye® PRO+ pozwala na monitorowanie temperatury
nawet z 8 różnych źródeł. Chcesz użyć swojej
4-komorowej wędzarni? Nie ma problemu. Teraz
możesz bez wysiłku monitorować temperaturę we
wszystkich komorach, jak również wewnątrz mięsa.

ŁADUJ PRZY UŻYCIU KAŻDEJ ŁADOWARKI
DO TELEFONÓW USB
GrillEye® PRO+ posiada mocną baterię
wielokrotnego ładowania, która pracuje do 48
godzin na jednym maksymalnym naładowaniu. (ok
21/2 godz. do pełnego naładowania). Urządzenie
możesz używać również podczas ładowania.

SAFETY GUIDELINES
UNIKAJ DŁUGOTRWAŁEGO NARAŻENIA NA CIEPŁO
Nagrzanie urządzenia do temp. ponad 50°C może uszkodzić jego elektronikę.

UWAGA! UCHWYT MOŻE STAĆ SIĘ GORĄCY PODCZAS UŻYWANIA
Kiedy jest rozgrzany nie dotykaj bez rękawic ochronnych.

TRZYMAJ Z DALA OD OGNIA
Jeśli powierzchnia jest zbyt gorąca aby jej dotknąć, nie możesz magnetycznie montować GrillEye® PRO+.

NIE WYSTAWIAĆ BEZPOŚREDNIO NA OGIEŃ
Dłuższy kontakt z ogniem (temp. > 380°C) może spowodować nieprawidłowe działanie sondy.
NIE MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE
Unikaj zanurzenia w wodzie, nie wkładaj do zmywarki.

NIE PRÓBUJ OTWIERAĆ BĄDŹ MODYFIKOWAĆ
Każda nieautoryzowana próba otwarcia urządzenia skutkuje unieważnieniem gwarancji.

TRZYMAJ Z DALA OD DZIECI
Końcówka sondy może powodować urazy u dzieci. Trzymaj poza ich zasięgiem.

NIE JEST ODPORNY NA WODĘ ORAZ WODOODPORNYT
Urządzenie jest przeznaczone do użytku zewnętrznego. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie
wilgoci / deszczu.

USUŃ FOLIĘ OCHRONNĄ PRZED UŻYCIEM
Sondy zabezpieczone są folią ochronną. Rozwiń przewód i usuń folię przed każdym użyciem.

SPECYFIKACJE
MATERIAŁ: Termoplastik techniczny klasa: UL94-V0 (niepalny, odporny na promienie słoneczne)
ZAKRES TEMPERATURY PRACY URZĄDZENIA: -10°C DO 50 °C
BATERIA: Li-Ion, 2500mAh

MATERIAŁ: Aluminium & Stainless steel
ZAKRES: -50°C DO 300 °C | DOKŁADNOŚĆ: ±0,5°C
MAX.TOLERANCJA: 380°C

COMPATIBILITY
iOS: 10.0 lub późniejsza | Apple Watch: 1 generacja lub późniejsza
Android: 4.4 (KitKat) lub późniejsza
Bluetooth: 4.0 lub późniejsza
WiFi: 802.11 b/g/n

GrillEye®, GrillEye® PRO+
Weber iGrill series

DOKUMENTACJA / CERTIFIKATY
grilleye.com/certificates

IC

22909-GE0001

Firma G & C ltd® oferuje ograniczoną gwarancję na wady fabryczne, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi każdego z regionu 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.
Operation of the device is subject to the following conditions (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.
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.

