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MEATER BLOCK- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Cégünk által biztosított garancia kizárólag a  rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekre terjed ki.
Kizárólag otthoni, normál használat esetén érvényesek – idegenforgalomban, vendéglátásban vagy
más hasonló  területen történő használat esetén nem érvényes.  Kérjük, minden esetben kövesse a
használati útmutatóban foglaltakat illetve a karbantartási és tisztítási utasításokat.

Köszönjük, hogy a Meatert, a világ első vezeték nélküli, okos húshőmérőjét választotta!

Az otthon készült gourmet fogásoktól már csak egy pár lépés választja el! Kérjük, olvassa el és
maradéktalanul tartsa be a jelen dokumentumban foglalt Fontos Biztonsági előírásokat. Ezeket a
biztonsági előírásokat a Meater applikációban is megtalálja. További információkért kérjük, látogassa
meg a www.meater.com weboldalt.

Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a
support@apptionlabs.com email címen.

Pointed tip – hegyes vég
Internal Temperature Sensor – Belső hőmérsékletérzékelő
Internal Max 100 °C – Maximális belső hőmérséklet 100 °C
Safety Notch – Biztonsági bemetszés
Stainless Steel – Rozsdamentes acél
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Ceramic Handle – Kerámia vég
Ambient Temperature Sensor - Külső hőmérsékletérzékelő
Ambient Max 275 °C - Maximális külső hőmérséklet 275 °C

Azonosítsa a szondákat a kerámia végükön található számok segítségével (1,2,3,4).
Töltse fel a szondákat: helyezze a szondákat a dokkolóba és kapcsolja ki a Meater Block egységet.
Használat előtt töltse a hőmérőszondákat legalább 8 órán keresztül. Egy feltöltéssel legalább 24 órán
keresztül használhatja a szondákat.

A TÖLTŐ EGYSÉG

Ha a Meater Block be van kapcsolva („ON”) akkor minden szonda bekapcsolt állapotban van.

Settings – Beállítások
LED Light – LED világítás
OLED Display – OLED kijelző
Power – Ki/Bekapcsolás
Touch Capacitive Control – Kapacitív érintésvezérlés
Confirm Selection – Kiválasztás megerősítése
Stand – Támaszték
Micro USB – Mikro USB bemenet

● A töltő működtetéséhez 4 db AA ceruzaelem szükséges, mellyel körülbelül 50 óra folyamatos
használatra képes.

● Áramellátás USB-n keresztül: 5V 50mA minimális teljesítmény szükséges a működtetéshez.
(A mikor USB kábelt és az adaptert nem tartalmazza a termék.)

● Az USB-n keresztüli áramellátás nem alkalmas az AA elemek feltöltésére.
● Az USB-n keresztüli áramellátás az elsődleges áramellátási forma, ekkor az elemek nem

merülnek.
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Helyezze a Meater Block egységet a szondák közelébe.

ELSŐ HASZNÁLAT:
● Helyezze be a Meater szondákat a dokkolóba és töltse azokat legalább 8 órán keresztül. A

Meater Block dokkoló legyen eközben kikapcsolt állapotban.
● Nyomja meg a „POWER” nyomógombot a Meater Block bekapcsolásához és válassza ki a

használni kívánt mértékegységet (°F vagy °C).
● Válassza ki, hogyan kívánja használni a Meatert. WiFi hálózathoz kapcsolódó vagy különálló

üzemmódok közül választhat.
A különálló használat során („Standalone”) okostelefonja segítsége nélkül
használhatja a Meater szondákat. A FEL/LE nyilak segítségével válassza ki a
használni kívánt szondát. A JOBBRA/BALRA nyilak segítségével tudja ellenőrizni a
sütésből hátralévő időt, a hús maghőmérsékletét, a külső hőmérsékletet és a
hőmérsékleti céltartományt. Az aktuális sütés beállításainak megváltoztatásához vagy
törléséhez válassza ki a használt hőmérőszondát és nyomja meg a középen található
kör alakú gombot.
A WiFi hálózathoz kapcsolódó üzemmódban okostelefonján követheti a sütési
folyamatot. Ehhez töltse le a Meater applikációt, mely bármilyen IOS vagy Android
operációs rendszerrel rendelkező telefonnal kompatibilis. (Látogassa meg a
www.meater.com/app weboldalt). Indítsa el a Meater applikációt okostelefonján, majd
az applikáció utasításait követve csatlakoztassa a Meater Block egységet.
Amennyiben váltani szeretne a különálló és a WiFi-s üzemmódok között, kapcsolja ki,
majd újra kapcsolja be a Meater Block egységet.
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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

● A Meater húshőmérőt kizárólag rendeltetésszerűen használja.
● A Meater hőmérőt ételek (főleg hús) belső hőmérsékletének mérésére terveztük.
● Az áramütés lehetőségének elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a

hőmérőszonda akkumulátorának töltésére alkalmas dokkolót.
● A Meater hőmérő szonda meghibásodásának elkerülése végett a szondát legalább a

biztonsági bemetszésig szúrja az ételbe (lásd fenti ábra).
● Ügyeljen arra, hogy használat során a Meater hőmérőszonda kerámia vége teljes mértékben

a húson kívül maradjon.
● Ne használja a Meater húshőmérőt mikrohullámú sütőben vagy kuktában, gyorsfőző

edényben.
● Ügyeljen arra, hogy ne ejtse a Meater hőmérőszondát kemény felületre illetve ne üsse oda

semmihez.
● Ne tegye a Meater hússzondát mosogatógépbe! Minden használat előtt és után kézzel mossa

el a hőmérő szondákat langyos, enyhén mosogatószeres vízben.
● Ügyeljen arra, hogy a szondák tökéletesen szárazak, mielőtt visszahelyezi azokat a töltőbe

vagy a Meater Block dokkolóba.
● A Meater húshőmérők vízállóak, de nem vízhatlanok, emiatt ne merítse vízbe azokat

huzamosabb ideig.
● Kérjük, óvatosan fogja meg a Meater hússzonda hegyes végét.
● A Meater hússzondák kifejezetten forróak lehetnek használat közben vagy közvetlenül a

használat után. Ne érjen hozzájuk puszta kézzel, mindig viseljen hőálló védőkesztyűt.
● Ne helyezze a szondát hideg vízbe közvetlenül a használat után. Hagyja a szondát lehűlni,

mielőtt elmosná azt.
● A Meater hússzonda nem játékszer. Kiemelt óvatossággal kezelje az eszközöket, amennyiben

gyermekek közvetlen közelében használja a Meatert.
● A Meater húshőmérőt maximum 100 °C belső hőmérsékleten (maghőmérséklet) használja. A

100 °C feletti maghőmérséklet károsíthatja Meater hőmérőjét.
● A Meater húshőmérőt maximum 275 °C külső hőmérsékleten használja. A 275 °C feletti külső

hőmérséklet károsíthatja Meater hőmérőjét.
● A Meater hőmérőszonda használata közben bizonyosodjon meg arról, hogy a szonda sehol

sem érintkezik forró felülettel (grill készülék oldala, grill rács, stb).
● A Meater szonda húsból való eltávolításakor ne helyezzen oldalirányú vagy vertikális nyomást

a szonda kerámia végére. Mindig a beszúrási szöget megtartva, csavaró mozdulattal húzza
azt ki az ételből.

● Nyers vagy nem megfelelően hőkezelt húsok, szárnyasok, halak vagy tengeri gyümölcsei
fogyasztása ételmérgezéshez vagy más élelmiszer eredetű megbetegedésekhez vezethet.
Emiatt az ételeket mindig biztonságos hőmérsékleten hőkezelje.

● A használaton kívüli Meatert, tárolja száraz, hűvös helyen.
● A Meater Block dokkoló nem vízálló. Kérjük, ügyeljen arra, hogy mindig száraz maradjon (pl.:

esős-nedves időben, a mosogató és a mosogatógép közvetlen közelében).
● A Meater Block dokkoló nem tűzálló. Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne helyezze forró felületekre

vagy azok közvetlen közelébe.
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● Ne tegye ki a Meater húshőmérő egyetlen alkatrészét vagy elemét sem közvetlen
napsugárzásnak.

FONTOS INFORMÁCIÓK A MEATER TULAJDONOSOK SZÁMÁRA:
Figyelmeztetés: A készülék a gyártó által előzetesen írásban nem jóváhagyott változtatásai vagy
módosításai érvényteleníthetik a felhasználóknak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó
jogosultságát.

MEATER Akkumulátortöltő modell szám: MT-BL01
MEATER Hússzonda modell szám: MT-PR01, MT-PR02, MT-PR03, MT-PR04, MT-PR11, MT-PR12,
MT-PR13, MT-PR14
Hússzonda FCC ID: 2AI5IMTPR, 2AI5IMTPR10
„Block” dokkoló FCC ID: 2AI5IMTBK
Szabadalmak: meater.com/patents

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez
kötött: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek be kell fogadnia a
kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság interferencia-nyilatkozata

Jelen berendezést széleskörű tesztelésnek vetették alá, és megállapították, hogy megfelel a B
osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket
a határértékeket úgy állapították meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával
szemben a lakossági telepítésben. A Meater berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és
sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat
a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott helyszínen a telepítést követően
nem lép fel interferencia. Ha a Meater berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió
vételben – ez a berendezés ki- és bekapcsolásával könnyedén megállapítható -, a felhasználónak
javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések valamelyikével próbálja meg az interferenciát megszüntetni:

● Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát.
● Növelje a Meater berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
● Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amely más áramkörön van, mint

amelyhez a vevőegység csatlakozik.
● Forduljon hivatalos Meater kereskedőjéhez vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz

segítségért.
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FCC sugárterhelési nyilatkozat

Jelen berendezés megfelel az FCC sugárterhelési határértékeknek, amelyeket a nem ellenőrzött
környezetre állapítottak meg. Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzást
végző berendezés és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen. Az FCC által használt
frekvenciatartomány: 2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz.

A Bluetooth® márkanév és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az Apption Labs
által történő bármilyen felhasználásuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek
a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Az Apption Labs ezúton garantálja, hogy a MEATER termék normál használat és karbantartás mellett
eredeti vásárlástól számított egy (1) évig mentes az alkatrész-, anyag- és gyártási hibáktól.
Amennyiben a garanciális időszak alatt bármilyen meghibásodást észlel, illetve a Meater termék
javítása vagy cseréje válik szükségessé, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a
support@apptionlabs.com email címen.

A korlátozott garancia feltételeit és a teljes garancianyilatkozatot elolvashatja és letöltheti a
www.meater.com/warranty-returns oldalról.

A cégünk működésével kapcsolatos minden aktuális információ és érvényben lévő szabályzat
megtalálható a www.meater/support weboldalon. A weboldalon található információk mindig a lehető
legaktuálisabbak, emiatt felülírják jelen kiadványban található információkat.
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