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Smart Grilling & Smoking Thermometer
Bluetooth®

Οδηγός Χρήσης

Ετοιμάζοντας το θερμόμετρο του GrillEye®
Θερμόμετρο μαγειρέματος, ψήσιματος &
καπνίσματος, επαγγελματικών προδιαγραφών
Προσοχή! Η λαβή μπορεί να καίει
κατά τη χρήση
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Αποθήκευση καλωδίου
Ξεδιπλώστε το καλώδιο
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Ψητά (grilling)
Τρυπήστε το κρέας με την ακίδα
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Καπνιστά (smoking)
Τοποθετήστε το clip στη σχάρα
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Κατεβάστε την εφαρμογή του GrillEye®
Διαθέσιμη σε iOS & Android
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Τοποθετήστε τις μπαταρίες
2x AA μπαταρίες (περιλαμβάνονται)
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Ετοιμάζοντας τη συσκευή του GrillEye®
Smart Bluetooth® Συσκευή Ψησίματος
Τρέχουσα και επιθυμητή
θερμοκρασία
6x υποδοχές θερμομέτρων
Κουμπί ενεργοποίησης

Ηχείο ειδοποιήσεων
Θάλαμος μπαταριών
Διακόπτης ON/OFF

Ενεργοποιήστε τη συσκευή
Ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας
Τοποθετήστε το διακόπτη
στη θέση ON.

Απαιτεί κινητό με Bluetooth Smart.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες
σύμφωνα με το διάγραμμα
(αρνητικός πόλος να
ακουμπάει στο ελατήριο)

Το “μάτι” θα φωτίσει και ένα
πράσινο LED θα αρχίσει να
αναβοσβήνει, σε αναμονή της
σύνδεσης με το κινητό.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή σβήνει
αυτόματα αν μείνει ανενεργή για πάνω από 4’.
Για επανενεργοποίηση πατήστε το κεντρικό
κουμπί για 3”.
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Ανοίξτε την εφαρμογή του GrillEye®
Διαθέσιμη σε iOS & Android
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Συνδέστε τα θερμόμετρα
Ξεκινήστε το ψήσιμο και το κάπνισμα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για επαγγελματικά αποτέλεσματα
Ψήσιμο & κάπνισμα με το GrillEye®
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να δείχνει τη θερμοκρασία
σε °C ή°F από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής του GrillEye®.

Ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην εφαρμογή

Το GrillEye® διαθέτει 6 εισόδους για να παρακολουθείτε
μέχρι και 6 διαφορετικές θερμοκρασίες χρησιμοποιώντας
τα, επαγγελματικών προδιαγραφών, θερμόμετρά του.
Η συσκευή προβάλλει τη θερμοκρασία καθενός από
τα συνδεδεμένα θερμόμετρα για 5”, επιτρέποντάς σας
να παρακολουθείτε την πρόοδο του ψησίματος ακόμα
και χωρίς το κινητό σας.
Τοποθετήστε το θερμόμετρο
στο κέντρο του κρέατος, ώστε
να λαμβάνετε τη βέλτιστη
ένδειξη για τη θερμοκρασία του.

Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth®
στο κινητό σας.

Πληροφορίες ασφάλειας
Χρήση και συντήρηση
Θερμόμετρο και clip GrillEye®
Προσοχή! Καίει κατά τη χρήση.
Μην εκθέτετε απευθείας στη φωτιά.
Κρατήστε μακριά από παιδιά.
Μην το βυθίζετε στο νερό. Δεν πλένεται σε πλυντήριο
πιάτων.

Έξυπνη συσκευή ψησίματος GrillEye®
Μην εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
Μην παρεμβαίνετε στη λειτουργία της συσκευής.
Απαιτεί κινητό με Bluetooth® Smart.

Γενικά στοιχεία
Το προϊόν συνοδεύεται από περιορισμένη εγγύηση για
κατασκευαστικά ελαττώματα σε συμφωνία με τους νόμους
της χώρας διανομής. Για συσκευές που προέρχονται από το
δίκτυο μεταπωλητών της G&C ltd, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί τους. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να
επικοινωνείτε με τη G&C στο: 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. iGrill® and other
trademarks and trade names are those of their respective
owners.

Let GrillEye® keep a watchfull eye
on your grill or smoker, while you
relax with your friends and family.

Πιστοποιητικά προϊόντος: www.grilleye.com/certificates

