
 MEATER  תודה שבחרתם  במד -חום
מד- חום הבשר האלחוטי הראשון בעולם .

! כםבלבד מ בודדים יות נמצאות במרחק צעדים  ארוחות גורמה בית 

(  MEATER מאחורי דף זה ובאפליקציית זמין לעיונכםה) ב החשו מידע הבטיחותפעלו בהתאם לאנא 

   w.meater.comwwבקרו באתר   הטובה ביותר. למידע נוסף,  MEATER- ה ית ילקבלת חוו

 support@apptionlabs.com   לדוא" אלינו לפנו  , ?עזרהל  זקוקים 

הפרוב  האלחוטי 

חריץ בטיחות  
פלדת אל -  חלד  

ידית קרמית
חיישן טמפרטורת סביבה 

MEATER -טען את הפרוב על ידי כיבוי  בלוק ה •
+ שעות לפני כל שימוש • טען את הפרוב למשך 8

• לפרוב סוללה שמחזיקה 24+ שעות לכל טעינה מלאה 

 פ' פנימית מרבית טמ
מעלות צלזיוס  100 –

מחודד צה ק

חיישן 
טמפרטורה  ה

פנימיתה

זהה כל פרוב

ממוקם בקצה הפרוב

חריץ 
בטיחות 

נירוסטה 

ידית קרמית 

חיישן 
טמפרטורת  

יבה בהס

 מרבית  סביבהפ' טמ
מעלות צלזיוס  275 –

http://www.meater.com/
mailto:support@apptionlabs.com


מטען ה

כאשר   בלוק  ה-  MEATER מופעל, כל הפרובים דלוקים

שעות  AA :50סוללות בגודל   4 זמן פעולה של  •

נדרש המינימום הוא ה מפר א- מילי 500וזרם  ט וול 5מתח : USBפקת כוח בכבל אס •

 ( ים כלול אינםומתאם מתח   Micro USBכבל מסוג  )

MEATER- הבלוק מחדש את סוללות  מטעינה האינ USB ות אספקת כוח באמצע •
סוללה מהת כוח אספק ני ת עדיפות על פניתנ  USB  אספקת כוח באמצעותל •

הצב את בלוק ה -MEATER בסמוך לפרובים 

הגדרות 

LEDנורית 

OLED צג

דלקהה

גע  פקד מ
קיבולי

אישור  
בחירה 

סטנד 

 עשק
Micro USB

MEATER פרוב

בלוק
MEATER

WiFi  בנת

ליקציה אפ



! ליםמתחי 

MEATER-הטעינו את ה
 שעות  8למשך 

השאירו את הבלוק כבוי כדי להטעין את  
 MEATER  הפרובים של

לחצו על כפתור  
ההפעלה 

(,  ON) לקתולהד

ובחרו את   
הטמפרטורה 

WiFiצב בחרו מ
או מצב הפעלה  

עצמאית
(STANDALONE)

:  עצמאיתצב הפעלה מ
בישול ללא שימוש 

 בטלפון החכם 

:  FiWi באמצעות צב הפעלהמ

ישול וניטור בלבד. ב WiFiגישור 

 באמצעות הטלפון החכם 

MEATERרידו את אפליקציית הו 

Android-או ל iOS-ל
 ר:בקרו באת

Meater.com/app 

את  הפעילו 
אפליקציית 

MEATER

ו את  סיפ הו 
בלוק  ה

לאפליקציה 



חשוב  י מידע בטיחות

רק למטרה המיועדת לו.  MEATER-השתמש ב  •

• MEATER  .)מיועד לשימוש בבשר )מזון 

נוזלים אחרים. בהטעינה במים או  בלוק כדי להגן מפני סכנת התחשמלות, אין לטבול את  •
 כדי למנוע נזק ל- MEATER, יש צורך בהכנסת הפרוב לבשר מעבר לחריץ הבטיחות . •
לתוך הבשר.   MEATER-ה אף חלק מהידית הקרמית של   אין להכניסלביצועים הטובים ביותר,  •

 אין להשתמש  בפרובים של MEATER   במיקרוגל או בסיר לחץ .•
על משטח קשה.  MEATERאין להפיל את   •

הפרוב של   MEATER אינם   בטוחים   לשטיפה במדיח כלים.  •
יש   לשטוף ביד עם מים וסבון לפני ואחרי כל שימוש . 

• .MEATER יבשים לחלוטין כשהם ממוקמים בחזרה במטען או בלוק MEATER ודא שהפרובים של 
• MEATER   ,אין לטבול במים לפרקי זמן ארוכים. מפני מיםאך לא חסין לחלוטין עמיד במים .

• יש  להיזהר עם הקצה המחודד של הפרוב.
• הפרוב  יהיה חם  מאוד במהלך הבישול או מיד אחריו. אין לגעת בידיים חשופות .

 אין לטבול את הפרוב  MEATER  במים קרים לאחר הבישול. המתן עד שהוא יתקרר לפני  •
השטיפה.  

• MEATER  בשימוש    נה כוונה לעשות אינו צעצוע. יש צורך בפיקוח צמוד אם יש -MEATER    בקרבת

 ילדים. 
מעל המקסימום עלולות    טורותר. טמפמעלות צלזיוס   100  הינה  ת רביהחיישן הפנימי המ  'טמפ •

 . MEATER -לגרום נזק ל

. טמפ' מעל המקסימום עלולות לגרום  זיוס צלמעלות   275 הינה רבית חיישן הסביבה המטמפ'  •
 . MEATER-נזק ל 

אינו נוגע באף משטח    הגשושודא שחיישן הסביבה או חלק כלשהו של  יש לו בעת הבישול,   •
 בישול חם. 

ל • של  יש  הקרמיקה  ידית  על  שמאלה/ימינה/למעלה/מטה  לחץ  מהפעלת  MEATER- ההימנע 
 . אופקיהחדרה  למשוך ולסובב על אותו ציר יש  בשר. כדי להסיר, בעת ההוצאה מה

עופות או פירות ים עלולה להגביר את הסיכון למחלות    של בקר,  צריכת בשר נא או מבושל מעט •
לטמפרטורות  בשל את האוכל  יש ללהפחית את הסיכון,    תעל מנמזון.  מן ה  לאדם  ברותמועה

 . USDA-עפ"י הבטוחות 

יבש וקריר. במקום  אותו  אינו בשימוש, אחסן  MEATER-ה כאשר  •

מדיחי כלים  למכוסה במזג אוויר סגרירי ומחוץ    עליו   אינו עמיד למים. נא לשמור  MEATERבלוק   •

 וכיורים. 
. ידםאו ל משטחים חמים  שאיר אותו על ין להאינו חסין אש. א MEATERבלוק   •

ק מאור שמש ישיר. י הרחיש ל •



מידע למשתמש 

ביחידה זו שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לתאימות עלולים    התאמות: שינויים או אזהרה
 להפעיל את הציוד.  יםלבטל את סמכות המשתמש 

 MT-BL01 מספר דגם MEATER  מטען
 MT-PR01,MT-PR02,MT-PR03,MT-PR04 :MEATER  מספר דגם פרוב  

2AI5IMTBK  :FCC  מזהה פרוב מטעם
   FCC ID 2AI5IMTBK מטען בלוק

 www.meater.com/patents :פטנטים

( מכשיר זה לא  1. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: )FCC-כללי הל  15מכשיר זה תואם לחלק 

( מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שנקלטה, לרבות הפרעה  2)-עלול לגרום להפרעות מזיקות, ו 
 שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. 

 עות בעניין הפר  קשורת הפדרלית ועדת התהצהרת 
.  FCCשל כללי  15, בהתאם לחלק Class Bציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור מכשיר דיגיטלי 

מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה למגורים. ציוד זה מייצר,  
ם להוראות,  להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם לא מותקן ולא נעשה בו שימוש בהתא  ומסוגל משתמש  

עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה  הוא  
בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, שניתן לקבוע על  

 ם: ידי כיבוי והדלקה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באחד מהאמצעים הבאי 

 כיוון או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.  •
 ההפרדה בין הציוד למקלט.  ת הגדל •
 הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט. חיבור •
עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה. צות  התייע •

 : (FCC) ב פדרלית של ארה"ועדת התקשורת ה  מטעםחשיפה לקרינה  ן ה בענייהצהר

שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת. יש להתקין   FCC מטעםציוד זה עומד במגבלות החשיפה לקרינה 

 ס"מ בין הרדיאטור לגופך.  20ולהפעיל ציוד זה עם מרחק מינימלי של 
 FCC  : 2402-2480MHz, 2412-2462MHz-שקבעה ה שימוש לטווח תדרים  

החזרה ואחריות מוגבלת בעניין  מדיניות

Apption Labs מערכת מתחייבת בזאת כי  MEATER  מפגמים בחלקים, בחומרים ובעבודה    יהנקי

הוכחת הרכישה. אם תיקון או שירות תחת אחריות זו יידרש על  תאריך ( מ 1לתקופה של שנה אחת )
 : Apption Labs-ב  שירות לקוחות צוות פנה לידך במהלך תקופת האחריות המוגבלת, אנא 

   ptionlabs.comsupport@apדוא"ל: 

 : שלנו האינטרנט באתר  ת והחזרהאחריו ות המדיני מלוא מצוא את ניתן ל
meater.com/warranty-returns.     

   : שלנו באתר האינטרנט   יםמדיניות החברה המלא מסמכי ניתן למצוא את 
meater.com/supportעל כל מידע שנמצא במדריך למשתמש זה.  גובר  המידע הכלול בהם , ו 

http://www.meater.com/patents
mailto:support@apptionlabs.com



