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Před koncem pečení zabodněte teploměr cca 3 cm hluboko do nejsilnější části pečeně. Dbejte na to, aby 
kovová jehla teploměru byla zabodnuta co nejbíže středu pečeně. Pokud nebudete měnit polohu jehly, 
zobrazí se teplota. Po přečtení teploty jehlu vyjměte. 
 
TIP 
Pokud maso obsahuje kosti či chrupavky, dbejte na to, aby se teplota neměřila v jejich v blízkosti. U drůbeže 
bez nádivky je důležité aby měřidlo nebylo umístěno do dutiny. V obou případech jinak dojde ke zkreslení 
výsledné teploty. 
 
Druh masa    Teplota jádra ve °C 
 
Drůbež     80 - 85 
Drůbež plněná    85 
Telecí     70 – 75 
Vepřová pečeně   80 – 85 
Vepřové filety    70 – 75 
Kotlety     70 – 75 
Uzené     75 – 80 
Jehněčí     80 – 85 
Hovězí pečeně    80 – 85 
Hovězí plátky, rostbíf   40 – 65* 
Divočina    75 – 80 
Sekaná     75 – 80 
Ryba     75 – 80 
 
Údaje v tabulce jsou orientační. 
 
* 40 – 45°C   „krvavé“ 
   50 – 55°C   „médium“ 
   60 – 65°C   „propečené“ 
 
ČIŠTĚNÍ 
Po každém použití omyjte měřidlo pod tekoucí horkou vodou a jemným mycím prostředkem. Měřidlo nikdy 
nedávejte do vody nebo do myčky nádobí! 
 
NASTAVENÍ 
Teploměr je z výroby nastaven a připraven k okamžitému použití.  
Pokud chcete přístroj nastavit jinak, postupujte následovně: 
přiveďte vodu k bodu varu a vložte do ní  měřidlo. Pokud červený ukazatel na stupnici neukáže 100°C, 
vezměte 10mm plochý klíč a otáčejte matičkou na konci měřidla tak dlouho, dokud ukazatel není v poloze 
100°C. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Nikdy nenechávejte teploměr během pečení v troubě, v mikrovlnné troubě nebo na grilu, protože rukojeť a 
stupnice nejsou ohnivzdorné. Nepokládejte NIKDY teploměr na horké povrchy (sporák s ještě teplou plotýnkou 
atd.). 
 
 
Teploměr není hračkou! Hrozí nebezpečí poranění. 
Ukládejte jej vždy do ochranného pouzdra a umístěte jej mimo dosah dětí! 
 

  
 
 
Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408, email: welcome@mobax.cz 
 
 


