
 

 
DTT361 – Elektronický teploměr s minutkou 

Návod k obsluze 

 
DTT361 měří v °C nebo °F. Přepínač je umístěn na zadní straně pod opěrkou pro podepření 

přístroje ve vertikální poloze 
 
Hlídání teploty 

1. Předehřejte troubu na požadovanou teplotu 
2. Zapíchněte sondu do hloubky nejméně 5 cm uprostřed nejtlustší části masa tak aby se 

nedotýkala kostí a chrupavek. Všechny ostatní porce by měly být podobné co do velikosti, 
tloušťky a obsahu tuku, aby potřebný čas jejich pečení byl obdobný. 

3. Maso i se zapíchnutou sondou vložte do trouby, ale vlastní teploměr ponechte venku (viz 
obr. 1) postavený na stole (s využitím zadní opěrky) nebo přichycený přiloženým 
magnetickým držákem na kovový povrch trouby.  
Důležité upozornění: Vlastní teploměr nikdy nevkládejte do trouby. Není konstruován tak, 

aby vydržel vysoké teploty. 
4. Nastavte požadovaný teplotní alarm, a to následovně: 

 přepínač "TEMP ALERT" přepněte do polohy OFF 

 stiskněte  tlačítko UP nebo DOWN, čímž nastavíte požadovanou teplotu, při níž se má spustit alarm 

 nastavená teplota alarmu je zobrazena v pravé dolní části displeje v okénku označeném SET TEMP 

 přepínač "TEMP ALERT" přepněte do polohy ON  
5. Jakmile teplota dosáhne nastavenou mez, spustí se zvukový alarm (maximálně po dobu 5 minut) 
6. Stiskněte tlačítko START/STOP, čímž se alarm dočasně zastaví 
7. Když maso dosáhne správnou teplotu a dobu pečení, vyndejte je z trouby. Vyjměte sondu z masa. Chraňte se přitom 

popálením vhodnou rukavicí nebo chňapkou. Nedotýkejte se sondy holýma rukama. Sonda je horká! (viz obr. 2) 
8. Před další manipulací sondu zchlaďte, aby se zamezilo případnému propálení okolních předmětů! 
 
Samostatné použití minutky 

1. Přepínač "CLOCK/TIMER" přepněte do polohy "TIMER" 
2. Nastavte čas, a to pomocí tlačítek „HR“ (nastavení hodin), „MIN“ (nastavení minut) a „SEC“ (nastavení vteřin) 
3. Měření času odstartujte tlačítkem "START/STOP". Minutka odpočítává čas v sekundách. 
4. V tomto okamžiku lze přepnout minutku zpět do režimu hodin. Minutka stále odpočítává nastavený interval. 
5. Po uplynutí nastaveného času se na 1 minutu spustí alarm. Alarm lze zastavit tlačítkem "START/STOP". I po uplynutí jedné 

minuty (poté co se umlčí zvukový alarm) je na displeji indikováno dosažení nastaveného času blikajícím nápisem „TIME´S UP“ 
a běžící čas zobrazuje dobu, která uplynula od vyhlášení alarmu. 

6. K vynulování nastaveného času stiskněte tlačítko „CLEAR“ 
7. Pokud chcete často používaný interval uložit do paměti, nastavte čas a před odstartováním odpočítávání stiskněte tlačítko 

"MEMORY". Po skončení alarmu lze přednastavený čas opakovaně vyvolat stisknutím tlačítka "MEMORY". 
8. K vynulování paměti stiskněte tlačítko "MEMORY" a poté tlačítko "CLEAR". 
 
Čištění a sanitace 

 čištění sondy provádějte po každém použití, aby se zabránilo přenosu znečištění z jedné potraviny na druhou (viz obr. 3) 

 k odstranění skvrn a mastnoty ze sondy použijte čistící houbičku nebo drátěnku, poté sondu očistěte a proveďte sanitaci 

 vlastní teploměr neponořujte do vody 

 
UPOZORNĚNÍ: 

 při manipulaci s kovovou sondou nebo jejím přívodním kabelem během pečení a bezprostředně po pečení vždy používejte 
tepelně odolnou rukavici 

 TEPLOMĚR NEPOUŽÍVEJTE V MIKROVLNNÉ TROUBĚ 

 vlastní teploměr nevystavujte vodě, dešti, přímému teplu nebo povrchovému styku s tepelným zdrojem (viz obr. 5) 

 konektor sondy před zapojením do teploměru vždy usušte hadříkem; voda nebo pára ve spoji konektoru má za následek 
špatný kontakt a tím chybné měření 

 sondu s kovovým přívodním kabelem nepoužívejte při teplotách nad 200 °C ! 

 hodiny lze přepnout mezi 12 hod./24 hod. režimem stisknutím tlačítka „CLEAR“ 
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