
Güvenlik uyarıları 

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu 
 yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü 
 yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde 
kullanın.  
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.  
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da 
 beraberinde verilmelidir.
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Kızartma termometresi 



2

Kullanım amacı

Kızartma termometresi çeşitli et yemekleri ve diğer 
gıdalar hazırlanırken sıcaklığın kontrol edilmesini 
 sağlar. Bu ürün ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlan
dığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir. 

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan  
yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

• Bu cihazı fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya 
tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlaya
mayan çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır. 
 Çocuklar, ürün ile oynamadıklarından emin olmak 
için gözetim altında tutulmalıdırlar.

• Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu ürün 
bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması 
halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına 
ve ölüme yol açılabilir. Hem yeni hem de eski pilleri 
çocuklardan uzak tutun. Pil yuvası doğru şekilde 
 kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin  
ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan 
veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden 
 şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.  
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! 
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Yaralanma/yanma UYARISI

• Metal şişin termometre ucu keskindir. Bu nedenle 
 kızartma termometresini dikkatli şekilde kullanın  
ve yaralanmaların önlenmesi için her kullanımdan 
sonra koruyucu kılıfı tekrar metal şişin üzerine 
 kapatın.

• Metal şiş, etin kontrol edilmesi nedeniyle çok sıcak 
olabilir. Yanma tehlikesi! Metal şişe, etten çektikten 
sonra doğrudan dokunmayın.

• Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, 
 gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. 
Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın 
ve hemen bir doktora başvurun.

Yangın/patlama UYARISI
• Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı 

veya kısa devre yapılmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

• Termometrenin sapı su veya başka sıvılara daldırıl
mamalıdır. Sapı ıslak ellerle de tutmayın. Kızartma 
termometresini neme ve ıslanmaya karşı koruyun. 
Aksi halde elektronik fonksiyonlarda arızalar ve 
 hasarlar oluşabilir. 
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• Sıcaklığı ölçtükten sonra termometreyi üründen 
 hemen çıkarın. 
 Asla malzemede takılı veya fırında kalmamalıdır.

• Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında 
veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili 
 üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşa
bilecek hasarları önlemiş olursunuz.

• Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/–) 
dikkat edin.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

Asma halkası

Kavrama yüzeyi

Termometre ucu

Pil yuvası arka tarafta

Açma/kapama şalteri

Ekran

Koruyucu kılıf
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İlk kullanım öncesi

Temizleme

  M Termometreyi ilk kullanımdan önce „Temizleme” 
bölümünde tarif edildiği gibi temizleyin. 

Pili yerleştirme  
ve °C (santigrad) ve °F (fahrenheit) arasında  
geçiş yapma

Sürgü şalter

1.   Bir parmağınızla pil 
yuvası kapağına sıkı
ca bastırıp yan tarafa 
doğru itin.

2.   İlk çalıştırma sırasın
da pil yuvasındaki 
izolasyon şeridini 
 çıkarın.

Resimde gösterildiği gibi pil artı kutbunun (+) yukarıyı 
işaret ettiğinden emin olun.
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 3.  Kızartma termometresinin arkasındaki sürgü 
 şalter °F/°C ile istenen sıcaklık ayarını yapın.

4.  Pil yuvası kapağını tekrar takın. 

 Eğer ekran göstergesi kararırsa veya hiçbirşey 
görüntülemezse, pil değiştirilmelidir.

Kullanım

1. Kızartma termometresinin açılması

  M Kızartma termometresini açmak için  
açma/kapama  şalterine basın.

DİKKAT  Maddi hasar tehlikesi var

Sıcaklığı ölçtükten sonra termometreyi üründen 
 hemen çıkarın.  
Asla malzemede takılı veya fırında kalmamalıdır!
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2. Sıcaklık ölçümü

1. Termometre ucunu etin en kalın tarafında 1,5 cm 
derinliğe batırın ve yakl. 15 ila 20 saniye bekleyin.

2. Sıcaklığı ekrandan okuyun.

3. Ardından kızartma termometresini tekrar çıkarın 
ve kızartma termometresini kapatmak için  
açma/kapama şalterine basın.

•  Kemik veya bir yağ tabakasında doğrudan 
 ölçüm yapmayın.

•  Tavuk etinde eşit bir pişme durumu zor belir
lenmektedir. Bundan dolayı tavuk etini servis 
etmeden önce değişik yerlerinden ölçün.

Otomatik kapatma fonksiyonu

Eğer yakl. 15 dakika boyunca hiçbir tuşa basmazsanız 
termometre otomatik olarak kapanır.
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Sıfırlama

Termometre yakınındaki elektromanyetik dalgalar, 
fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir. Cihaz doğru 
 şekilde çalışmıyorsa pilini çıkarın, yakl. 30 saniye 
 bekleyin ve sonra pili yeniden takın.

Temizleme

DİKKAT  Maddi hasar tehlikesi var

• Kızartma termometresinin kolunu suya veya diğer 
sıvılara batırmayın. Termometreyi bulaşık makine
sinde yıkamayın.

•  Kolun ve metal şişin temizlenmesi için sert 
 kimyasal maddeler, aşındırıcı veya ovalayıcı 
 temizleyiciler kullanmayın.

1. Metal şişi ve tutamağı nemli bir bez ve duruma 
göre biraz deterjanla silin.

2. Hemen arkasından termometreyi kurulayın.
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3. Metal şişi yeniden koruyucu kılıfa yerleştirin.

Teknik bilgiler

Model:    601 397

Pil:     1 adet LR44/1,5V

Sıcaklık ölçümü için  
ölçüm birimi:    Santigrad derece (°C) 

Fahrenheit derece (°F)

Ölçüm aralığı:   0 °C ile +200 °C arasında

Tchibo için özel  
olarak üretilmiştir:   Tchibo GmbH, Überseering 

18,22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik  
ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar 
 kulla nılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.  
Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre 
 korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için 
bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama 
merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilir
siniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları 
ile birlikte atılmamalıdır! 
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden 
ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücret

siz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi 
için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte 
 atılmamalıdır! 
Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri bele

diye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki 
toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.
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Ürün numarası: 601 397

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.com.tr


