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Термометър за храна и течности 

 

Спецификации: 
 Таймер за обратно броене: 99 мин и 59 сек 

 Максимален температурен диапазон: 250 oC. 

 Мощност: 2 х ААА батерии 

 



Описание 

1. Превключвател за 
вкл./изкл. 

 За да включите устройството, поставете 
превключвателя за вкл./изкл. в положение 
“ON” 

 За да изключите устройството, поставете 
превключвателя за вкл./изкл. в положение 
“OFF”. 

2. Превключвател на 
режим 

 Поставете превключвателя в положение 
"COOK", за да зададете режима на готвене. 

 Задайте превключвателя на "TIMER", за да 
зададете режима на таймера 

3. Бутон за тип месо 
Бутон за 
увеличаване 
Бутон за минути 

 Режим на готвене: Натиснете бутона, за да 
зададете типа месо: 
 

- Телешко (BEEF) 
- Агнешко (LAMB) 
- Говеждо (VEAL) 
- Хамбургер(HAMBU

RG) 
- Свинско (PORK) 

- Пуешко(TURKEY) 
- Пилешко (CHICKEN) 
- Риба (FISH) 
- Програмен режим 

(PGM) 

 Режим на готвене > Програмен режим (PGM): 
Натиснете бутона, за да увеличите 
температурата. 

 Режим за таймер: Натиснете бутона, за да 
настроите минутите. 

4. Бутон за готовност 
на месото 
Бутон за намаляне 
Бутон за секунди 

 Режим на готвене: Натиснете бутона, за да 
изберете готовността на месото: 
- Добре изпечено (Well done) (“WELL”) 
- Средно добре изпечено (Medium Well) 

(“M WELL”) 
- Средно изпечено (Medium) (“MEDIUM”) 
- Средно недоизпеченo (Medium Rare) 

(“M RARE”) 
- Недоизпечена (Rare) (“RARE”) 

 Режим на готвене > Програмен режим (PGM): 
Натиснете бутона, за да намалите 
температурата. 

 Режим за таймер: Натиснете бутона, за да 
настроите секундите. 



5. Бутон за °C/°F 
формат 
Бутон за Старт/Стоп 

 Режим на готвене: Натиснете бутона, за да 
зададете температурния формат (°C/°F). 

 Режим за таймер: Натиснете бутона, за да 
спрете таймера. 

6. Дисплей 
 Режим на готвене: Дисплеят показва типът 

месо и готовността на месото. Дисплеят 
показва и минутите и секундите от таймера. 

7. Сонда 

 Поставете щепсела на сондата във входа на 
сондата отстрани на устройството. 

 Вкарайте сондата в най-дебелата част на 
месото, за да измерите температурата на 
сърцевината на месото. 

8. Отделение за 
батерии 

 Отворете отделението за батерии. 

 Поставете батериите (2 х ААА) в отделението. 
Уверете се, че батериите са поставени в 
правилната полярност (+/-), която е 
отбелязана във вътрешността на отделението 
за батерии. 

 Затворете отделението за батерии. 

9. Магнит 
 Използвайте магнита, за да прикачите 

устройството на метална повърхност (желязо, 
никел, кобалт и повечето от техните сплави). 

 Подсветка 
 Подсветката се включва, когато някой от 

бутоните е докоснат или алармата се включи. 

Употреба 
Таймер 

 Задайте превключвателя за режим в режим таймер. Дисплеят ще покаже 

таймера. 

 Натиснете бутона за минути/секунди, за да нагласите таймера. 

 Натиснете старт/стоп бутона, за да включите таймера. 

 Ако таймерът достигне до „00:00“, алармата ще се включи. 

 Натиснете старт/стоп бутона отново, за да изключите алармата. 

 Едновременно натиснете и задръжте бутона за минути и бутона за секунди, 

за да нулирате таймера. 

  



Термометър за месо 

 Задайте превключвателя за режим в режим на готвене. Дисплеят ще покаже 

температурата. 

 Свържете щепсела на сондата към устройството 

 Натиснете бутона за тип месо, за да зададете типа месо. 

 Натиснете бутона за готовност на месото, за да настроите желаната готовност 

на месото. 

 Натиснете бутоните за намаляне/увеличаване, за да настроите 

температурата. Зададената температура е показана на лявата страна на 

дисплея. 

 Вкарайте сондата в най-дебелата част на месото. Действителната 

температура се показва в дясната страна на дисплея. 

 Ако термометърът за месо достигне настроената температура, алармата ще 

се включи. 

Температура на готвене за типовете месо 

Месен 
продукт 

Добре 
изпечено 

Средно 
добре 
изпечено 

Средно 
изпечено 

Средно 
недоизпечено 

Недоизпечено 

Телешко 77 °C 74 °C 71 °C 63 °C 60 °C 

Агнешко 77 °C 74 °C 71 °C 63 °C 60 °C 

Говеждо 77 °C 74 °C 71 °C 63 °C 60 °C 

Хамбургер 71 °C --- --- --- --- 

Свинско 77 °C 74 °C 71 °C 63 °C --- 

Пуешко 74 °C --- --- --- --- 

Пилешко 74 °C --- --- --- --- 

Риба 63 °C --- --- --- --- 

Безопасност 
Основна безопасност 

 Прочетете внимателно ръководството преди използване. Запазете 

ръководството за бъдещи справки. 

 Производителят не носи отговорност за последващи щети и щети върху 

имоти или хора причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и 

неправилно използване на устройството. 

 Устройството може да бъде ползвано от деца над 8 годишна възраст и от хора 

с нарушени и намалени физически, сензорни или умствени възможности или 



липса на опит и знания, ако са под надзор или им е дадена инструкция, 

засягаща предназначението на устройството по безопасен начин и да 

разберат свързаните опасности. Деца не трябва да си играят с устройството. 

Почистването и поддръжката на устройството не трябва да се извършва от 

деца без надзор. 

 Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте 

устройството с друга цел, освен тази описаната в ръководството 

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

устройството е повредено или дефектно, заменете го незабавно. 

 Устройството е подходящо само за използване на закрито. Да не се използва 

на открито. 

 Устройството е подходящо само за домашна употреба. Да не се използва за 

рекламни цели. 

 Не използвайте устройството на места с висока влажност на въздуха, акто 

бани, плувни басейни и др. 

 Не използвайте устройството близо до вани, душове, легени и други съдове 

съдържащи вода. 

 Не използвайте устройството във фурни или микровълнови печки. 

Безопасност на батерията 

 Не използвайте различни батерии от тези, опоменати в инструкциите. 
 Не използвайте стари и нови батерии заедно. 
 Не използвайте батерии от различни типове или марки. 
 Не поставяйте батерии в обратна полярност. 
 Не късайте и не разглобявайте батериите. 
 Не излагайте батериите на вода. 
 Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина. 
 Батериите са склонни към изтичане, когато са наълно изтощени. За да 

избегнете щети по продукта, премахнете батериите, когато оставяте 

продукта без надзор за по-дълго време. 
 Ако течността от батериите попадне в контакт с кожата или дрехите ви, 

веднага изплакнете с чиста вода. 

  



Почистване и поддръжка 
Внимание! 

 Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте устройството. 

 Не използвайте почистващи разтворители или абразиви. 

 Не чистете вътрешността на устройството 

 Не опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи 

правилно, заменете го с ново устройство. 

 Не потапяйте устройството във вода или други течности. 

 Чистете външната страна на устройството, ползвайки мек и влажен парцал. 

Изсушете внимателно устройството с чиста, суха кърпа 

 Чистете сондата с топла сапунена вода. Изсушете добре 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/

