
 

CZ                                                                            NÁVOD K POUŽITÍ 

NÁVOD K POUŽITÍ  
DHT  1039 – vpichový teploměr 
Návod k použití 
Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že se vám bude líbit používání spotřebiče. 
Bezpečnostní pokyny 
Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě si přečtěte návod k obsluze.  
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu! 
• Se zařízením zacházejte opatrně! Čidlo teploty je ostré. 
• Po čištění zakryjte špičku senzoru ochranným krytem. 
• Po skončení měření bude snímač teploty po krátkou dobu zůstávat horký. Nedotýkejte se ho. 
UPOZORNĚNÍ: 
• Nikdy nepoužívejte teploměr v uzavřené troubě! 
• Nepokládejte teploměr do mrazáku! 
• Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin. 
• Nevystavujte teploměr vlivu vodní páry. 
• Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.  
• Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, dbejte prosím, aby všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén, atd.) 

byly mimo jejich dosah. 
VAROVÁNÍ: 
Nedovolte, aby si malé děti hráli s fólií. Nebezpečí udušení! 
Manipulace s baterií 
VAROVÁNÍ: 
• Nikdy nevhazujte baterie do ohně. Je zde nebezpečí výbuchu! 
• Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Nejsou to hračky. 
• Neotvírejte prostor pro baterie silou. 
• Pokud dojde k vytečení baterie, nesahejte na tuto tekutinu. 
V případě kontaktu, si umyjte ruce, opláchněte si oči čistou vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. 
UPOZORNĚNÍ: 
Nesmí být použity různé typy baterií. Nepoužívejte nové a použité baterie společně. 
Vložení baterií 
1. Závěs je také kryt baterie. Po odšroubování krytu otevřete přihrádku na baterie. 
2. Vložte 3 knoflíkové baterie typu LR44. Ujistěte se, že polarita je správná. 
3. Znovu uzavřete přihrádku na baterie. 
POZNÁMKA: 
• Po výměně baterie, je teplota vždy uvedena v ° C. 
• Pokud přístroj není používán delší dobu, vyjměte z něj baterie, aby se zabránilo "úniku" elektrolyt. 
• Je-li ostrost displeje během provozu slabší, vyměňte baterie. 
Použití 
Návod k použití 
Vzhledem k širokému rozsahu měření, může být teploměr používán pro mnoho dalších oblastí. Berte na vědomí, že měření 
musí být provedeno při pokojové teplotě v rozmezí  0°C až + 50°C. Funkčnost zařízení jinak není zaručena. 
• Pro měření teploty zmrazených potravin, vyjměte zmrazené potraviny z mrazáku. 
• Pro měření teploty při pečení vyjměte misku z trouby. Změřte teplotu, jak je popsáno níže. Před uvedením zpět do trouby 

odstraňte teploměr z misky. 
• Ujistěte se, že neměříte teplotu masa příliš blízko kosti nebo vrstvy tuku. U drůbeže, která není plněná, nedrží snímač 

teploty v dutině. V obou případech to může vést k nepřesnému měření. 
• Po každém stisknutí tlačítka se displej rozsvítí na, cca. 15 sekund. 
• Pokud není stisknuto žádné tlačítko, nebo se měření neprovádí po dobu cca. 20 minut, přístroj se automaticky vypne. 
• požadovaná měrná jednotka bude po vypnutí zachována. 
Měření 
1. Odstraňte ochranný kryt z teplotního čidla. Před prvním použitím vyčistěte senzor teploty. 
2. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko / HOLD vedle displeje. 
3. Aktuální naměřená teplota okolního prostředí se zobrazí na displeji. 
4. Pokud chcete změnit jednotky měření, stiskněte tlačítko ° C / ° F na zadní straně zařízení. 
5. Čidlo teploty zasuňte nejméně 2 cm do potraviny, která má být měřena. Po dobu cca. 4-10 sekund, je proces měření 

kompletní. Na displeji zůstane konstantní hodnota. 
6. Pokud byste chtěli měřenou hodnotu uchovat v paměti přístroje, stiskněte po měření krátce tlačítko / HOLD. Naměřená 

hodnota bude blikat. Krátce stiskněte tlačítko podruhé a uložená hodnota se opět zobrazí. 
7. Vyjměte teploměr od potraviny, které byla měřena. 
8. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko / HOLD na dobu nejméně 1 sekundy. 



 
Produkt měření/ měřicí 

místo 
optimální teplota 

chladnička 4 – 8°C 

Dětské jídlo 37°C 

Mléko pro Latte Macchiato 60 – 70°C 

Vinný sklep 14 – 18°C 

Červené víno 14 – 16°C 

Bílé víno 10 – 12°C 

Šumivé víno 6 – 8°C 

Extra panenský olivový olej max. 140 – 160°C 

Fritovací olej max. 160 – 170°C 

Máslo na smažení max. 130 – 140°C 

Olej na smažení 150 –  2000°C 

 

 
 
Čištění 
UPOZORNĚNÍ: 
• Neponořujte zcela přístroj do vody. To by mohlo zničit elektroniku. 
• Zařízení není vhodné do myčky nádobí. 
Důkladně vyčistěte přístroj po každém použití. Můžete držet snímač teploty pod tekoucí vodou a potom ho otřete hadříkem. 
• Jednoduše otřete kryt teploměru mírně vlhkým hadříkem. 
• Pak osušte přístroj s měkkým hadříkem. 
Skladování 
• Po vyčištění nasuňte na špičku teplotní ho čidla ochranné silikonové víčko. 
• Můžete zavěsit přístroj na závěsné oko. 
• Vždy skladujte přístroj mimo dosah dětí. 
 

Technické údaje 

Model: PC DHT 1039 

Rozsah měření                        -45°C to +200°C 
                                                      -49°F to +392°F 
 

Váha netto:                                 0,051 kg 
Pokrytí napětí:                           3x 1.5 V typ “LR44“ 
 

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a 

direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. 

Vyhrazujeme si technické změny! 

 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a 

odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a 

lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení 

starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně 

správních celků nebo obecního úřadu. 

 

Obal: 
krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 
kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 
 

Grilované / Pečené potraviny teplota jádra 

Hovězí svíčková, hovězí pečeně 
rare 
medium 
well done 

 

45 – 50°C 

50 – 55°C 

60 – 65°C 

Telecí pečeně, světle růžová 60 – 65°C 

Telecí kýta, vrchní, pečeně 78°C 

Vepřová panenka  65°C 

Vepřová krkovice  70 - 75°C 

Vepřová kotleta  75-80°C 

Uzené vepřové maso, šťavnaté  60-68°C 

Jehněčí hřbet  65°C 

Jehněčí kýta  80°C 

Filet z divočáka, světle růžová  60 - 62°C 

Kuřecí prsíčka  70°C 

Krůtí prsa / kachní prsa, well done  80°C 

Kachní prsa, růžová  62 - 65°C 

Pštros, steak  58°C 

Losos  60°C 

Kanic červený  55°C 


