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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup teploměru T720DH určeného pro měření teploty v troubě. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 
 

Použití  
 

Teploměr je vhodný pro každý typ trouby  
s výjimkou mikrovlnné.  
 

Podle potřeby položte nebo zavěste teploměr  
do trouby.  
 

Na teploměru se ukáže přesná teplota uvnitř trouby.  
 
Mějte na paměti, že k zobrazení správné 
teploty může dojít až po uplynutí                              
doby 5 - 15 minut. 

 
 
 
 
S teploměrem pro trouby můžete sledovat a kontrolovat teplotu uvnitř po celou dobu pečení a vaření. 
Díky velkému a průhlednému ciferníku můžete pozorovat teplotu na teploměru skrz okno trouby            
bez toho, aby jí bylo nutné otevírat.  
   
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům.             
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí                  
pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 

 

 

 

 

Teploměr nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně  
vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro teploměru.  

• Abyste se vyhnuli nebezpečí popálení, vkládejte teploměr do trouby předtím, než ji zapnete. 
• Teploměr nevyndavejte z trouby, dokud nebude zcela vychlazena. Za každých okolností 

používejte speciální ochranné rukavice. 
 
Nepoužívejte teplom ěr pro m ěření teploty v mikrovlnných troubách!  
 

Recyklace 
 

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných                  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 

Technické údaje 
 

Velikost (Ø):   cca 73 mm 

Rozsah měření teplot  50 až 300°C 

Metoda měření:   Bimetalová 

Provozní poloha:  Stojící nebo zavěšený 

Přesnost měření:  ± 10°C  

 

 
Záruka 
 

Na teploměr do trouby poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného 
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.   

 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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