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Cook BBQ100
Bezprzewodowa sonda temperatury

Instrukcja obsługi PL
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Drogi Kliencie,

dziękujemy za zakup sprawdzonego produktu TESLA.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed

pierwszym użyciem. Będzie to dobry przewodnik, gdy
poznasz swoje nowe urządzenie. Mamy nadzieję, 

że urządzenie TESLA będzie dla Ciebie miłym towarzyszem.
Dane i wskazówki użyte w tym przewodniku mogą

podlegać przyszłym zmianom i ulepszeniom i są ważne
za wydanie swojej pierwszej wersji od lipca 2022 roku.

Dziękuję za zrozumienie.
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ZAUWAŻYĆ
Włóż sondę do mięsa tak, aby nie przekraczała linii
głębokości. Sondy nie można włożyć do piekarnika
samodzielnie, w przeciwnym razie zostanie uszkodzona
przez wysoką temperaturę.

• Bluetooth wersja: 5.2
• Hydroizolacja sondy: IP67
• Sięgnij do: 50 metrów
• Czas ładowania: 20 minut
• Godziny pracy: 36 hodin
• Aplikacja może obsługiwać do 6 sond
  pracujących jednocześnie
• Temperatura piekarnika: Nie przekraczaj 300 °C

Linia głębokości
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Na sygnał Bluetooth wpływa
osłona, w zamkniętym
środowisku (zamknięta osłona)
zasięg wynosi około 10 m. 
Gdy pokrywa jest otwarta, 
zasięg wynosi około 50 m.

Nie mikrofaluj.

Nie owijaj sondy folią aluminiową.

Nie wystawiaj sondy 
na działanie temperatury
wyższej niż 300 °C.

Sonda będzie bardzo gorąca podczas
gotowania lub tuż po nim..
NIE dotykaj gołymi rękami.
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POBIERZ APLIKACJĘ
Dzięki aplikacji mobilnej masz pełną kontrolę. Zaprogramowa-
ne tryby pomagają osiągnąć doskonały rezultat. Możesz 
zobaczyć wszystkie ważne dane, takie jak temperatura, 
czas pieczenia, historia itp.

50 m 50 m 3 m 3 m

Zakres sondy
może się różnić
według z używane
rodzaj grilla.
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ZAUWAŻYĆ
Jeśli świeci się czerwone światło, sonda się ładuje. Kolor
zielony oznacza, że sonda jest naładowana i możesz zacząć
z niej korzystać.Stan baterii możesz sprawdzić w aplikacji
mobilnej. Jeśli sonda się ładuje, połączenie Bluetooth
zostaje przerwane. Jak tylko odłączysz sondę od etui
ładującego, automatycznie się połączy (musisz mieć aktywne 
połączenie Bluetooth w telefonie).

TO JEST ŁATWE
Przed każdym użyciem ładuj sondę przez 20 minut. Gwarantuje 
to do 36 godzin użytkowania. Włóż sondę do mięsa do linii 
głębokości. Ustaw typ użytkowania w aplikacji. Po osiągnięciu 
ustawionych wartości aplikacja powiadomi Cię.

Ładowanie
(20 minut.)

Włóż w jedzenie Ustawienia Gotowe
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Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym (system iOS)
W przypadku systemu Android musisz jednocześnie
włączyć Bluetooth i usługi lokalizacyjne.

Wyjmij sondę z etui ładującego, uruchom aplikację mobilną,
a sonda połączy się automatycznie.
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PORADNIK PIECZENIA

1. Wybierz „Wybierz menu” 2. Wybierz rodzaj mięsa

3. Wybierz żądaną 
gotowość/ temperaturę

4. Gotowe. Aplikacja
powiadomi Cię, gdy

tylko zostaną osiągnięte
wymagane wartości
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WŁASNE USTAWIENIA

Wybierz „Dodaj nowe menu”

Wybierz nową nazwę
swojego menu i wybierz

żądaną temperaturę
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USTAWIENIA

1) Automatyczne podłączenie urządzenia
2) Temperatura (°C / °F)
3) Głos i wibracje
4) Zarządzaj uprawnieniami
5) Ustawienia języka 
6) O nas

1

2

3

4

5

6



GWARANCJA

www.tesla-electronics.eu

Numer seryjny Data wyprzedaży

Pieczęć i podpis sprzedawcy
 
1. Okres gwarancji
Producent udziela gwarancji na ten produkt na okres 24 miesięcy 
od daty zakupu przez konsumenta. Okres gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w którym produkt był na naprawie gwaran-
cyjnej lub nie mógł być używany w okresie gwarancyjnym lub 
charakter wady uniemożliwiał jego użytkowanie. Gwarancja 
dotyczy wyłącznie wad spowodowanych błędami produkcyjnymi 
lub wadami materiałowymi!

2. Karta gwarancyjna
Bezpłatna usługa gwarancyjna jest świadczona tylko w przypad-
ku okazania dowodu zakupu produktu (paragonu) oraz prawidło-
wo wypełnionego formularza gwarancyjnego — musi on 
zawierać numer seryjny, datę sprzedaży i pieczątkę sklepu (firmy 
montażowej). Kopie i błędnie wypełnione formularze gwarancyj-
ne nie będą brane pod uwagę! 

3. Naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
Naprawę gwarancyjną należy zgłosić w organizacji, w której 
produkt został zakupiony lub w firmie montażowej, która 
wykonała instalację.
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Výrobce / Dovozce / Manufacturer: 
INTER-SAT LTD., Blucina 704, 664 56, Czech Republic

4. Zakres gwarancji
Gwarancja traci ważność, jeżeli wada jest spowodowana 
uszkodzeniem mechanicznym (z wyjątkiem uszkodzeń 
w transporcie), niewłaściwym użytkowaniem, niedbalstwem, 
nieuniknionym zdarzeniem (klęska żywiołowa), jeżeli produkt 
został podłączony do innego napięcia zasilania niż podano 
w specyfikacji technicznej, oraz także w przypadku modyfikacji 
lub napraw wykonywanych poza serwisem dystrybutora. 
Gwarancja nie może być również stosowana, jeśli konsument 
wymaga modyfikacji lub adaptacji w celu rozszerzenia funkcji 
produktu (lub systemu złożonego z kilku elementów) 
w porównaniu ze standardowym projektem.
 
5. Deklaracja zgodności 
Możesz ją znaleźć na www.tesla-electronics.eu

Ewidencja napraw gwarancyjnych

Data powiadomienia 

Data wykonania

Nr mont. arkusz/komentarz

Podpis


