
 

TERMOMETRU DIGITAL 3 ÎN 1 PENTRU CARNE/CUPTOR 
MODEL E341 

Cod produs: 672143 
 

RO    Manual de utilizare 
 
 

Vă mulțumim că aţi cumpărat termometrul digital de carne Sunartis.  
Înainte de a folosi aparatul citiţi manualul de utilizare şi mai ales instrucţiunile de siguranţă. Păstraţi manualul de utilizare 
pentru referinţe ulterioare şi daţi-l altei persoane odată cu aparatul. 
 

Mai jos aveţi informaţii importante despre manevrarea produsului. 
 
Instrucţiuni de utilizare: 
• Curăţaţi sonda cu o cârpă curată şi uscată înainte de utilizare.  
• Scoateţi izolaţia de pe baterii înainte de prima utilizare.  
• Nu introduceţi dispozitivul în întregime în cuptor. Sonda şi cablul metalic sunt destinate utilizării la temperaturi ridicate 

(între 260 grade C/500 grade C). pentru utilizare îndelungată, acestea trebuie utilizate exclusiv la aceste temperaturi. 
Corpul termometrului (cu LCD) trebuie să rămână în exteriorul cuptorului sau într-un loc în care temperatura este în aria de 
+10 grade C până la +50 de grade C. 

• Aveţi grijă după fiecare utilizare: curăţaţi termometrul cu o cârpă curată umezită şi apăsaţi pe butonul rewind pentru a rula 
cordonul după utilizare. 

 
1. Utilizarea 

1.1 Moduri: Gătire normală/Mod de gătire, Mod cronometru, Mod alarmă, Calendar/Mod ceas 
Ţineţi cont de: 

• Aparatul porneşte automat în modul normal de funcţionare. 
• Alarma sună când temperatura măsurată de sondă atinge valoarea dorită (PREF, temperatura în partea dreaptă jos a 

ecranului). În acelaşi timp, cronometrul începe numărătoarea. Acesta comunică utilizatorului cât de mult a fost gătită 
carnea.  

Produsul oferă utilizatorului mai multe moduri de utilizare. 
 

I. Modul normal/Modul de gătire: pentru a controla temperatura cuptorului şi a cărnii pentru cele mai bune rezultate. 
II. Modul Timer: oferă funcţia de numărătoare inversă (de la 99 de ore şi 59 de minute) şi funcţia de cronometru pentru 

orice măsurătoare dorită. 
III. Modul alarmă: funcţie pentru setarea alarmei zilnice (în modul calendar) ca şi reminder. 
IV. Calendar/Modul ceas: afişează ora şi data cu temperatura înconjurătoare şi funcţia de ceas când produsul nu este în uz. 

Pentru a trece la alt mod, funcţia de numărătoare inversă trebuie pusă pe pauză şi cronometrul sau alarma (dacă este setată 
vreuna) în modul curent. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul MEAT/MODE pentru circa 2 secunde. 
 

Ordinea modurilor: Mod Normal/Gătire – Mod timer – Mod alarmă – calendar/Ceas – Repetare). 
 

I. Modul normal/Gătire 
Ţineţi cont de: 
• Introduceţi sonda de oţel (la cel puţin 2,5 cm. în carne şi asiguraţi-vă că nu este lângă os pentru a obţine cele mai precise 

informaţii despre intervalul de temperatură. 
• Când porniţi aparatul, există un decalaj între timpul estimat şi timpul real de gătire datorat informaţiilor insuficiente 

colectate. Ţineţi cont de valorile estimate de gătire doar ca referinţă. 

 
Figura 1                Figura 2 
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Intrând în acest mod, ecranul va afişa timpul de estimare şi temperatura dorită (vezi fig. 1 şi 2). 
 

Pe parcursul acestei operaţii, se va estima durata de gătire bazată pe informaţiile despre temperatură. În linia de jos a ecranului, 
în modul normal, ecranul va trece de la afişarea timpului estimat de gătire (WAIT FOR; 38:28 – fig. 2) şi temperatura 
target/alarmă (Beef med (vită medie: 71, fig. 1). 
 

Pentru a preseta tipul de carne, procedaţi astfel: 
a) Apăsaţi butonul „MEAT/MODE” pentru a alege tipul de carne (beef – vită, veal – viţel, lamb – miel, ham – şuncă, 

poultry – pui, pork – porc). 
b) Apăsaţi pe butonul PREF/SET pentru a selecta nivelul de gătire dorit (MEDium - mediu, WELLdone – bine făcută, 

MediumRAR pentru vită, viţel, miel şi porc şi COOKed – gătit şi FRESH – proaspătă pentru şuncă. Puiul trebuie să fie 
întotdeauna bine făcut. 

 

Pentru a selecta utilizatorul, procedaţi astfel: 
a) Apăsaţi pe butonul MEAT/MODE pentru a alege opţiunile pentru USER. 
b) Pentru a ajusta preferinţele pentru temperatura de gătire (PREF) apăsaţi pe butonul (ţineţi apăsat butonul pentru 

setare rapidă). 
 

Carne Mod de gătire/Preferinţe Temperatura în grade C/F 
USER - utilizator Setare liberă posibilă 160/71 
Beef – vită, veal – viţel, lamb - miel Medium rare 

Medium 
Well Done 

145/63 
160/71 
170/77 

Poultry - pui Well Done - Întotdeauna bine 
făcut 

165/74 

Pork - porc Well Done - Întotdeauna bine 
făcut 

160/71 

Ham - şuncă Pre – cooked – pre-gătit 
Fresh - proaspăt 

140/60 
160/71 

Tabelul cu tipuri de carne conform FTA 
 

II. Mod timer 
• Pentru a porni modul timer: asiguraţi-vă că alarma sau cronometrul nu sunt în funcţiune (de pildă să fie puse pe pauză) în 

modul normal. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul MEAT/MODE în modul normal de funcţionare până când meniul pentru 
MEAT dispare din partea de jos a ecranului. Astfel aparatul se află în modul timer.  

• Pe parcursul funcţionării se contorizează perioada de timp de la 0 la 59 de secunde şi simbolurile H şi M dispar din partea 
dreaptă jos a ecranului.  

 
Figura 3 

În modul Timer, ecranul va afişa temperatura cuptorului în partea de sus, la mijloc temperatura sondei şi la bază setarea 
timerului. 
Pentru a porni numărătoarea, procedaţi astfel: 

a) Apăsaţi pe butonul START/STOP când timerul nu funcţionează şi valoarea este 00. (Valoarea maximă este de 99 hr. 59 
min.) 

b) Apăsaţi pe butonul START/STOP din nou pentru a opri timerul. 
c)  Apăsaţi pe butonul START/STOP pentru a continua contorizarea. 
d) Pentru a şterge, apăsaţi deodată pe butoane în timp ce timerul este pe pauză (Apăsaţi pe butonul START/STOP pentru a 

pune pe pauză timerul). 
 
Pentru a seta perioada de timp, procedaţi astfel: 

a) Apăsaţi pe buton pentru a seta orele (până la 99) şi pe butonul pentru minute (până la 59). Dacă perioada maximă de 
timp este depăşită, contorizarea va începe iar de la 0. Ţineţi apăsat butonul pentru setare rapidă. 

b) După ce valoarea timerului este setată, apăsaţi pe butonul START/STOP pentru a activa timerul. 
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c) Aparatul va emite o alarmă pentru un minut şi timerul va începe să contorizeze când ajunge la 00 (Valoarea maximă 
este de 99 hr. 59 min.) 

d) Pentru a şterge, apăsaţi deodată pe butoane în timp ce timerul este pe pauză (Apăsaţi pe butonul START/STOP pentru a 
pune pe pauză timerul). 

 
III. Modul ceas/alarmă 

Ţineţi cont de: 
• În orice mod, aparatul va emite o alarmă la ora prestabilită pentru alarmă. Pentru a opri alarma, apăsaţi pe butonul 

STAT/STOP.  

 
Figura 4 

Pentru a pune intra în setările pentru alarma ceasului, puteţi pe pauză timerul şi alarma în modul timer. Apăsaţi şi ţineţi apăsat 
butonul MEAT/MODE pentru 2 secunde pentru a intra în modul de alarmă a ceasului.  
Ecranul timerului din partea de jos a ecranului LCD va schimba temperatura şi simbolul de alarmă  apare în partea din 
mijloc a ecranului LCD (vezi fig. 4). 
 

Pentru a seta ora dorită, încep procedaţi astfel: 
a) Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul PREF/SET pentru circa 2 secunde pentru a seta modul de alarmă a ceasului. 

- Cifrele pentru ore încep să clipească. Simbolul clopoţelului apare lângă alarmă. 
b) Apăsaţi pe butoane pentru a seta ora alarmei ceasului (Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele pentru ajustare rapidă). 
c) Apăsaţi pe butonul PREF/SET din nou pentru a trece la setarea minutelor. 
- Cifrele pentru minute încep să clipească.  
d) Apăsaţi pe butoane pentru a seta minutele alarmei. 
e) Pentru a confirma şi a ieşi din modul de setări, apăsaţi pe butonul PREF/SET din nou.  
f) Alarma ceasului va fi memorată şi aparatul se va întoarce (automat) la modul de setări dacă nici un buton nu este 

apăsat pentru 2 minute. 
g) Apăsaţi pe buton pentru a activa sau dezactiva alarma. 

- Când simbolul  apare în mijlocul ecranului, alarma ceasului este activată. 
 
IV. Modul Calendar/Ceas 

Ţineţi cont de: 
• În modul Calendar/Ceas, termometrul oferă informaţii la fiecare 30 de secunde. Aparatul va emite un sunet de alarmă în 

modul normal dacă sonda de temperatură ajunge la temperatura setată pentru alarmă (în modul normal). 

 
Figura 5 

Pentru a intra în modul Calendar/Ceas, procedaţi astfel: 
a) Formatul 24 de ore sau 12 ore: Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul PREF/SET pentru 2 minute pentru a intra în modul de 

setare a ceasului. Apăsaţi pe PREF/SET pentru a selecta confirma şi a trece la setarea orei. 
b) Setarea orei: Apăsaţi pe butoane pentru a seta ora (apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butoane pentru ajustare rapidă). Apăsaţi 

pe PREF/SET pentru confirmare şi pentru a trece la setarea minutelor.  
c) Setarea minutelor: Apăsaţi pe butoane pentru a seta minutele ceasului (apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butoane pentru 

ajustare rapidă). Apăsaţi pe PREF/SET pentru confirmare şi pentru a trece la setarea anului.  
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d) Setarea anului: Apăsaţi pe butoane pentru a seta minutele ceasului (apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butoane pentru ajustare 
rapidă). Apăsaţi pe PREF/SET pentru confirmare şi pentru a trece la setarea lunii.  

e) Setarea lunii: Apăsaţi pe butoane pentru a seta minutele ceasului (apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butoane pentru ajustare 
rapidă). Apăsaţi pe PREF/SET pentru confirmare şi pentru a trece la setarea zilei.  

f) Setarea zilei: Apăsaţi pe butoane pentru a seta minutele ceasului (apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butoane pentru ajustare 
rapidă). Apăsaţi pe PREF/SET pentru confirmare şi pentru a ieşi din modul de setare.  

g) Ieşire automată: valorile ceasului şi calendarului vor fi stocate şi aparatul va reveni automat (din modul de setări) dacă 
nici un buton nu este apăsat pentru circa 2 minute. Secundele vor fi resetate la 0 automat dacă nici un buton nu este 
apăsat pentru un minut. 

 
1.2 Selectarea limbii 

Ţineţi cont de: 
• Limba va reveni la setările din fabrică dacă aparatul nu are baterii. 
 

Pentru a schimba limba, procedaţi astfel: 
a) Pentru a intra în modul de setare a limbii apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul PREF/SET când instalaţi bateriile. Aparatul 

va intra în modul de setare a limbii automat. 
b) Lăsaţi butonul PREF/SET şi apăsaţi butoanele pentru a selecta limba (ordinea limbilor: EN, DE, RF, IT; ES, SW, NL). 
c) După ce aţi selectat limba, apăsaţi pe butonul PREF/SET pentru a confirma şi a ieşi din modul de setare.  

 
1.3 Cablul retractabil 

Atenţie! 
 Aveţi grijă ca sonda să fie bine ţinută cât timp este retras cablul pentru a evita rănirea. 

 

Aparatul este dotat cu un cablu retractabil de circa 100 cm lungime între aparat şi sondă. Acesta oferă suficient spaţiu pentru ca 
sonda să fie înfiptă în carne şi aparatul să rămână în afara cuptorului.  

 

a) Pentru a scoate cablul, ţineţi aparatul cu o mână şi apoi scoateţi sonda şi cablul cu cealaltă mână.  
b) Pentru a aduna cablul la loc, ţineţi sonda cu o mână. Apoi, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul rewind. Cablul se va retrage 

din nou în aparat. 
 

2. Curăţarea 
Atenţie! 
 Nu vărsaţi apă în aparat şi nu-l spălaţi în maşina de spălat vase, pentru că nu este rezistent la apă. Ştergeţi aparatul cu o 

lavetă umedă. 
 După utilizare, sonda poate fi fierbinte. Curăţaţi-o numai după ce s-a răcit, pentru a evita arderile. 

 

Pentru a curăţa produsul, folosiţi o lavetă umedă. Curăţaţi sonda de oţel înainte şi după utilizare. Folosiţi o lavetă umedă. 
 

3. Înlocuirea bateriei: 
Ţineţi cont de: 
• Folosiţi o singură baterie de tip AA, AM3, LR6, de 1,5V. 
• Eliminaţi bateriile conform normelor în vigoare. (Vezi secţiunea 7, Eliminarea). 

 

Înlocuiţi bateria când simbolul  apare afişat pe ecran. 
 

Pentru aceasta, procedaţi astfel: 
a) Desfaceţi capacul compartimentului bateriei de pe spatele aparatului. 
b) Înlocuiţi bateria respectând polaritatea corectă afişată în interiorul compartimentului. 
c) Închideţi capacul compartimentului la loc. 

 
4. Funcţiile principale 

• Timp de răspuns 5 minute 
• Aria de temperatură: cuptor: 0 grade C la 300 grade C 
• Aria de temperatură: carne: 0 grade C la 200 grade C 
• Semnal de alarmă 
• 6 tipuri de carne cu diferite niveluri de selectare pentru gradul de gătire 
• 1 opţiune de setare pentru a adăuga alarma pentru temperatura dorită 
• Funcţie timer 
• 7 limbi pentru meniul de carne (UK, FR, IT, ES, SW, NL) 
• Funcţiile Ceas/Calendar şi alarmă ceas 
• Selectare afişare temperatură în grade C sau grade F 
• Senzor dual 
• Sondă din oţel premium 
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• Cordon retractabil 
• 1 baterie de 1,5V AA inclusă 

 
5. Date tehnice 

Carcasă:   plastic ABS 
Sondă:    oţel 18/8 
Dimensiuni:   101,1*85*41,6 mm 
Domeniu de măsurare:  carne: 0 grade C la +200 de grade C 
Cuptor:    0 grade C la circa 300 de grade C 
Acurateţe măsurare:  +/- 1 grad C (de la 0 grade C la 100 grade C) 

+/- 2 grade C (de la 100 grade C la 200 grade C) 
+/- 5 grade C (de la 200 grade C la 300 grade C) 

 
6. Informaţii generale 

Atenţie! 
 Nu introduceţi tot aparatul în cuptor. Sonda şi cordonul de metal sunt destinate pentru utilizarea la temperaturi mari numai 

pentru scurt timp (sub 260 de grade C / 500 grade C). Pentru utilizarea de lungă durată, sonda şi cablul trebuie ţinute la o 
temperatură de circa 260 grade C/500 de grade C. Corpul aparatului (partea cu LCD) trebuie să rămână în afara cuptorului 
unde temperatura este între 10 şi 50 de grade C. 

 Aveţi grijă ca sonda să fie bine ţinută când retrageţi cablul, pentru a evita rănirea.  
 Curăţaţi sonda bine după fiecare utilizare. 
 Termometrul NU este rezistent la apă şi nici la spălarea în maşina de spălat. Nu introduceţi produsul în apă şi nu îl spălaţi în 

maşina de spălat. 
 Îl puteţi curăţa cu o lavetă umedă. 
 După utilizare, sonda s-ar putea să fie fierbinte. Curăţaţi-o doar după ce s-a răcit, pentru a preveni accidentele. 
 Înlocuiţi bateria când afişajul de pe ecran devine neclar. 

 
7. Eliminarea elementelor uzate 
a) General 

Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate cu normele în vigoare pentru a proteja mediul înconjurător şi 
sănătatea umană şi utilizarea resurselor naturale în mod prudent şi raţional. Un „x” peste un tomberon semnifică 
faptul că aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special amenajate şi nu la gunoiul menajer. 
 

b) Bateriile şi acumulatorii 
Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza 
resursele naturale în mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice şi electrice 
nefuncţionale la centrele de colectare special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea 
dezafectării speciale a produsului, separat de deşeurile menajere. Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile Utilizatorul 
este obligat să predea bateriile şi acumulatorii reîncărcabili uzaţi la locurile speciale de colectare. Este interzisă dezafectarea 
bateriilor şi acumulatorilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile şi acumulatorii conţin elemente periculoase pentru mediu 
şi sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripţionate pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – Cadmiu, Hg – Mercur, Pb – 
Plumb).  
Respectând aceste norme obligatorii contribuiţi la protecţia mediului înconjurător. 
 

8. Marcaje: 
Ataşând marca CE, producătorul confirmă faptul că produsul întruneşte toate normele europene în domeniu pentru 
siguranţa produsului. 
 

9. Service 
Pentru orice fel de întrebări, adresaţi-vă serviciului nostru de relaţii cu publicul. Tel: 0259 454 410 (luni – vineri între 9 și 17), 
email: info@germanelectronics.ro 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Mingle Instrument GmbH 
Europe (Virmondstr. 143, D-47877 Willich, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare 
sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este 
interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură 
tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Mingle Instrument GmbH Europe & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


