
KATH108GY 

Цифров термометър за месо 

  



Описание 
1. Бутон за вкл./изкл. 

Бутон за тип месо 
Бутон „нагоре“ 

Натиснете бутона, за да включите или изключите 
устройството. 
Натиснете бутона, за да зададете вида на 
месото: 

 Говеждо (BEEF 

 Телешко (VEAL) 

 Агнешко (LAMB) 

 Свинско (PORK) 

 Пилешко (CHICKEN) 

 Пуешко (TURKEY) 

2. Бутон за степен на 
изпичане на месото 
Бутон „надолу” 

Натиснете бутона за да нагласите степента на 
изпичане на месото. 

 Добре изпечено (WELL) 

 Средно изпечено (MEDIUM) 

 Средно недоизпечено (M RARE) 

 Недоизпечено (RARE) 

3. Дисплей Режим на готвене: Дисплеят показва вида на 
месото и готовността на месото. Екранът 
показва действителната температура и 
зададената температура 

4. Сонда - вилица Поставете сондата в най -дебелата част на 
месото, за да измерите температурата на 
сърцевината на месото. 
Ако термометърът за месо достигне зададената 
температура, ще се чуе аларма. 
Едновременно натиснете бутона за типа месо и 
бутона за готовност на месото, за да спрете 
алармата 

 Отделение за батерии Отделението за батерии се намира в задната 
част на устройството. 

 Отворете отделението за батерии. 

 Поставете батериите (2x AAA) в отделението 
за батерии. Уверете се, че полярността на 
батерията (+/-) съответства на маркировките 
за полярност в отделението за батерията. 

 Затворете отделението за батерии. 

 

  



Характеристики 
Марка NEDIS 

Обхват на термометър 0~110 [°C] 

Визуализация на данните Дисплей 

Точност ±1°C 

Вид термометър Дигитален с шиш 

Модел KATH108GY 

Габаритни размери 30x170x445 mm 

Материал на корпуса Метал/пластмаса 

Температурен диапазон за различните месни продукти 
Продукт  Продукт  

Телешко филе, 
средно/недоизпечено 

38-55 °C Овнешки бут, 
средно/недоизпечено 

65-70 °C 

Печено говеждо 85-90 °C Овнешки бут, добре 
изпечен 

80-85 °C 

Членка от говеждо месо 90-95 °C Печено еленско месо 75-80 °C 

Телешко филе 50-55 °C Печено глиганче 75-78 °C 

Телешко седло, 
средно/недоизпечено 

50-55 °C Пилешко 80-85 °C 

Печено телешко 68-74 °C Пуешко 80-90 °C 

Седло от свинско месо 55-60 °C Патешко 80-90 °C 

Печено свинско 70-75 °C  

 

  



Безопасност 

Обща безопасност 
 Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете 

ръководството за бъдещи справки. 

 Производителят не носи отговорност за последващи щети върху имущество 

или хора, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и 

неправилна употреба на устройството. 

 Устройството може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица 

с физически, сензорни, умствени или двигателни увреждания или с липса на 

опит и знания, ако те са под надзор или са инструктирани как да използват 

устройството по безопасен начин и разбират включените опасности. Децата 

не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката не трябва 

да се извършват от деца без надзор. 

 Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте 

устройството за други цели, освен описаните в ръководството. 

 Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако 

устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете. 

 Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте 

устройството на открито. 

 Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте 

устройството за търговски цели. 

 Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и 

басейни. 

 Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други 

съдове, съдържащи вода 

 Не използвайте устройството във фурни или микровълнови печки. 

Безопасност на батерията 
 Използвайте само батериите, посочени в ръководството. 

 Не използвайте стари и нови батерии заедно. 

 Не използвайте батерии от различни типове или марки. 

 Не поставяйте батерии с обратна полярност. 

 Не окъсявайте и не разглобявайте батериите. 

 Не излагайте батериите на вода. 

 Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина. 

 Батериите са склонни към изтичане, когато са напълно разредени. За да 

избегнете повреда на продукта, извадете батериите, когато оставяте 

продукта без надзор за по -дълги периоди от време. 



 Ако течността от батериите влезе в контакт с кожата или облеклото, 

незабавно изплакнете с чиста вода. 

Почистване и поддръжка 
ВНИМАНИЕ! 

 Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте устройството. 

 Не използвайте почистващи разтворители или абразиви. 

 Не почиствайте вътрешността на устройството. 

 Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи 

правилно, сменете го с ново устройство. 

 Не потапяйте устройството във вода или други течности. 

 Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. Изсушете 

добре устройството с чиста, суха кърпа 

 Почистете сондата с топла сапунена вода. Изсушете старателно сондата с 

чиста, суха кърпа. 

  



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

 

https://vikiwat.com/

