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Obsah balenia 
 
 
V balení termosondy iGrill 3 nájdete: 

 
• 1 termosondu iGrill 3 
• 1 zostava akumulátora 
• 3 AA batérie 
• 2 sondy do mäsa Pro Meat 
• 2 obaly na sondy 
• 2 farebné indikátory pre sondy (žltý a červený) 
• 1 magnetická zostava snímača hladiny paliva 
• Sprievodca inštaláciou a rýchlym štartom 

Pokyny na rýchly štart 
 
 
 

1. Postupujte podľa priloženého návodu na inštaláciu pri pripevnení 

termosondy iGrill 3 k pravému bočnému stolčeku vášho grilu 

Genesis® II či Genesis® II LX. 
 

2. Uistite sa, že AA batérie, ktoré sú dodávané s termosondou 

iGrill 3, sú vložené do akumulátora tak, aby záporné svorky 

stláčali pružiny. Uistite sa, že sú káblové spojenia bezpečné. 
 

3. Stiahnite si aplikáciu Weber iGrill z App Store® alebo Google TM 
Play Uložte ju na jedno z nasledujúcich kompatibilných zariadení: 

 

• iPhone (model 4S a novší) 
 

• iPad (3. generácia a novšia)  
 

• iPad mini™ (všetky generácie) 
 

• iPod touch (5. generácia a novšia)  
 

• Mnohé zariadenia so systémom Android™, ktoré sú 
vybavené technológiou Bluetooth® 4.0 a softvérom Android™, 
verziou 4.3 alebo novšou 

 
4. Na svojom inteligentnom zariadení v časti „Nastavenie“ aktivujte 
funkciu Bluetooth®. 
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5. Otvorte dvierka na prednej strane termosondy iGrill 3 a odkryte porty 
sond. 

 
6. Pripojte jednu alebo viac sond do portov sond na termosonde iGrill 3. 

 
7. Stlačte raz tlačidlo napájania umiestnené v prednej časti čelnej 
dosky. 

Displej bude blikať, čo určuje, že termosonda iGrill 3 je napájaná a je 
pripravená na spárovanie. 

 
8. Otvorte aplikáciu Weber iGrill a pripojte sa k termosonde iGrill 3. 

Ťuknite na biele logo iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej 

časti aplikácie. Z rozbaľovacej ponuky „Available Devices“ 

(Dostupné zariadenia) vyberte svoju termosondu iGrill 3. 
 

9. Teraz ste pripravení svoju termosondu iGrill 3 používať! 

Začíname 
Aplikácia Weber iGrill 
 
 
Aplikácia Weber iGrill poskytuje všetky funkcie a prispôsobenia, ktoré 

budete potrebovať, aby ste z termosondy iGrill 3 získali maximum. 

Aplikácia Weber iGrill je kompatibilná s týmito zariadeniami: 
 

• iPhone® (4S a novší) 
 

• iPad® (3. generácia a novšia) 
 

• iPad mini™ (všetky generácie) 
 

• iPod touch® (5. generácia a novšia) 
 

• Mnohé zariadenia so systémom Android™, ktoré sú vybavené 
technológiou Bluetooth® 4.0 a softvérom Android™, verziou 4.3 alebo 
novšou 

 
 
Aby ste mohli používať aplikáciu Weber iGrill, musíte mať systémy iOS 7+ 

alebo Android™, verziu 4.3 či novšiu. Navštívte, prosím, App Store® 

alebo Google Play™ Store, vyhľadajte „Weber iGrill 2“ a stiahnite si 

zdarma aplikáciu Weber iGrill. 
 
 
Hneď ako aplikáciu stiahnete, budete mať prístup k odkazom na 

inštruktážne videá, podrobné pokyny a najčastejšie otázky 

týkajúce sa odstraňovania problémov. 



5 

 

Výmena batérií 
 
 
Ak chcete vymeniť batérie v termosonde iGrill 3, postupujte takto: 

 
• Nájdite batériu namontovanú pod pravou stranou stola vášho grilu 

a k jeho zadnej strane. 
 

• Akumulátor oddeľte od držiaka tak, že ho jemne vytiahnete 

dopredu. 
 

• Na zadnej strane akumulátora zatlačte na západku a odstráňte 

dvierka priestoru pre batérie. 
 

• Vymeňte dve batérie AA tak, aby záporné svorky stláčali 

pružiny, a vráťte späť dvierka batériového priestoru. 
 

• Vložte akumulátor do držiaka pod bočným stolom grilu. 
 
 
Bezpečnostné opatrenia pre batérie: 

 
• Nekombinujte staré a nové batérie. 

 
• Nekombinujte alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) alebo 

dobíjacie (NiCd, NiMH atď.) batérie. 
 

• Použité alebo poškodené batérie zlikvidujte podľa pokynov 

výrobcu a miestnych zákonov. 
 
 

Zapnutie a vypnutie 
 
 
Ak chcete termosondu iGrill 3 zapnúť, postupujte takto: 

 
• Stlačte tlačidlo napájania umiestnené v prednej časti čelnej dosky. 

 
• Displej bude blikať a zaznie jedno pípnutie, ktoré signalizuje zapnutie 
termosondy iGrill 3. 

 
 
Ak chcete termosondu iGrill 3 vypnúť, postupujte takto: 

 
• Stlačte tlačidlo napájania umiestnené v prednej časti čelnej dosky 

a niekoľko sekúnd ho podržte. Zaznie dvojité pípnutie. 
 

• Po uvoľnení tlačidla sa termosonda iGrill 3 vypne. 
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Automatické vypnutie: 
 

• Termosonda iGrill 3 zostane napájaná päť minút, než sa 

automaticky vypne, ak nie sú inštalované sondy a nie je 

spárovaná s inteligentným zariadením. 
 

• Termosonda iGrill 3 zostane napájaná osem hodín, než sa 

automaticky vypne, ak nie je spárovaná s inteligentným zariadením 

a ak sú nainštalované sondy. 
 

• Termosonda iGrill 3 zostane napájaná nepretržite, ak je 
nainštalovaná aspoň jedna sonda a ak je spárovaná s inteligentným 
zariadením. 

 
 

Pripojenie 
 
 
Pri pripojení sondy iGrill 3 k vášmu zariadeniu iPhone®, iPad®, iPod touch® 
či Android™ postupujte nasledovne: 

 
• Otvorte nastavenie. 

 
• Ťuknite na funkciu Bluetooth®. 

 
• Funkciu Bluetooth® nastavte na zapnuté. 

 
• Zapnite termosondu iGrill 3 a na svojom inteligentnom zariadení 

otvorte aplikáciu Weber iGrill. Vaše inteligentné zariadenie 

automaticky rozpozná všetky dostupné produkty iGrill a zobrazí ich 

v rozbaľovacej ponuke „Available Devices“ (Dostupné zariadenia). 

Ponuku „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) môžete zobraziť 

ťuknutím na biele logo iGrill v pravom hornom rohu aplikácie. 
 

• Z ponuky „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) vyberte svoju 

termosondu iGrill 3. Potom budete vyzvaní prijať žiadosť 

o spárovanie. Hneď ako žiadosť prijmete, vaše inteligentné 

zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill 3 a ste pripravení 

nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním! 
 
 
Pri pripojení ďalšieho produktu iGrill k vášmu zariadeniu iPhone®, iPad®, 
iPod touch® či zariadeniu so systémom Android™ postupujte nasledovne: 

 
• Počas zapínania položte ďalší produkt iGrill vedľa svojho 

inteligentného zariadenia a otvorte aplikáciu Weber iGrill. 
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• Ťuknite na biele logo iGrill umiestnené v hornej časti aplikácie 

a rozbaľte ponuku „Available Devices“ (Dostupné zariadenia).     

  Z ponuky „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) vyberte 

produkt, ktorý chcete spárovať. Vaše inteligentné zariadenie zobrazí 

žiadosť o spárovanie. Po jej prijatí sa vaše inteligentné zariadenie 

spáruje s ďalším zvoleným produktom. Teraz ste pripravení 

nakonfigurovať svoje nastavenie a začať grilovať.  

 
Zatiaľ čo sa termosonda iGrill 3 zapína, otvorte na svojom inteligentnom 
zariadení aplikáciu Weber iGrill. 

 Vaše inteligentné zariadenie automaticky rozpozná všetky dostupné 

a predtým pripojené produkty iGrill. Môžete si ich zobraziť v rozbaľovacej 

ponuke „Available Products“ (Dostupné produkty), a to ťuknutím na 3 riadky 

alebo bodky v pravom hornom rohu obrazovky. 

Ak je vaša termosonda iGrill 3 pripojená, bude uvedená v zozname 

„Connected Devices“ (Pripojené zariadenia). Ak by ste chceli svoju 

termosondu iGrill 3 odpojiť, prejdite doľava na názov produktu (napr. 

iGrill 3) a rozbaľte možnosť „Disconnect“ (Odpojiť). 

Ťuknite na možnosť „Disconnect“ (Odpojiť). 
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Upevnenie 
 
 
Postupujte podľa tlačených pokynov priložených k vašej termosonde iGrill 

3. Vaša termosonda iGrill 3 bude pripevnená k pravému bočnému 

stolčeku grilov Genesis® II a Genesis® II LX. 
 

• Termosonda iGrill 3 sa upevňuje na prednú stranu pravého bočného 

stolčeka, kde nahradzuje panel iGrill 3 Ready, alebo na grily 

Genesis® II LX, kde nahradzuje LED kontrolku palivomera. 
 

• Akumulátor sa pripevňuje k spodnej strane pravého bočného 
stolčeka. 

 
• Termosonda iGrill 3 je dodávaná s magnetickým snímačom hladiny 

paliva. Ten umožňuje, aby palivomer v aplikácii Weber iGrill 

zobrazoval hladinu paliva vo vašej nádrži LP. (Nie je k dispozícii pre 

grily na zemný plyn.) 
 

• V prípade grilov Genesis® II LX pripojte káblový zväzok svojho grilu 

k termosonde iGrill 3, aby ste mohli ovládať funkciu osvetlenia grilu 

pomocou aplikácie Weber iGrill. 
 
 
 
 
 
 
 

Na čistenie termosondy iGrill 3 používajte, prosím, suchú handričku. 

Nepoužívajte žiadne chemické látky či abrazívne čistiace prostriedky. 
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• Aby bolo možné presne odčítať teplotu, mali by sa sondy Pro Meat 
vždy vkladať do najhrubšej strednej časti grilovaného jedla. 

 
• Ak používate sondy na mäso Pro Meat, ktoré sú súčasťou dodávky 

termosondy iGrill 3, dbajte na to, aby bol vodič sondy vedený cez 

slot na strane grilovacej nádoby, kde nebude vystavený plameňom 

či teplotám presahujúcim 380 °C (716 °F). Sondy by sa taktiež 

nemali vystavovať teplotám nižším než -50 °C (-58 °F). 
 

• Sonda Pro Ambient, tiež predávaná samostatne, by mala byť 

pripevnená medzi dvoma roštmi vnútri grilu, udiarne či pece. 

Zaistite, aby sa špička sondy nedotýkala roštov. Dbajte zároveň na 

to, aby vodič sondy nebol vystavený plameňom alebo teplotám 

presahujúcim 326 °C (620 °F) a teplotám nižším než -30 °C (-22 °F). 
 

• Obaly sond dodávané s termosondou iGrill 3 umožňujú pohodlné 

ukladanie sond, ak sa nepoužívajú. 
 
 
 
 
 
 
 

Farebné indikátory sond sú určené iba na vizuálnu identifikáciu sond 

(sondy) v rámci aplikácie a na kozmetické účely. Neslúžia na tepelnú 

bezpečnosť. 
 

Sondy by sa mali čistiť utretím vlhkou utierkou alebo sanitárnym 

obrúskom. Sondy nie sú určené na umývanie v umývačke. Prijmite vhodné 

bezpečnostné opatrenia a uistite, že vodiče sond, rovnako ako oblasť, kde 

sa vodiče sond stretávajú so sondou, nie sú mokré. 
 

Sondy nie sú vodotesné a voda ich môže poškodiť. Sondy nikdy 

neponárajte do vody. 
 

Teploty nižšie než -30 °C (-22 °F) a vyššie než 300 °C 

572 °F) nebudú v aplikácii Weber iGrill zobrazené a spôsobia, že sonda 

zmizne z pripojenia. 



1
0 

 

 

 
 
Ak chcete sondu (sondy) zabaliť: 

 
• Držte obal sondy tak, aby časť s príchytkou bola vľavo dole a logo 

bolo čitateľné v strede obalu sondy. 
 

• Zacvaknite sondu do príchytky obalu sondy, pričom sa uistite, že telo 

sondy sleduje obal sondy a že medzi sondou a kanálikom pre vodič 

na obale sondy je medzera s veľkosťou ½ palca. Špička sondy by 

mala smerovať nadol. 
 

• Otočte vodič sondy v smere hodinových ručičiek okolo obalu sondy. 
 

• Hneď ako dosiahnete koniec adaptéra vodiča sondy, môžete ho 

vložiť do kanálika pre vodič na obale sondy a zaistiť. 
 
 
 

Používanie termosondy iGrill 3 
 
 
Displej 
 
 
Displej termosondy iGrill 3 obsahuje toto: 

 
 
Kontrolka LED pre Bluetooth®  

 
• Bliká modro, ak je funkcia Bluetooth zistiteľná a čaká na spárovanie. 

 
• Pri párovaní svieti neprerušovane modro. 

 

Snímač priblíženia 
 
 
Použitie funkcie Bluetooth® Smart umožňuje, aby termosonda iGrill 3 

rozpoznala, keď sa spárované inteligentné zariadenie pohybuje v dosahu 

alebo mimo dosahu. S cieľom ušetriť energiu sa termosonda iGrill 3 

automaticky aktivuje a prejde do režimu spánku pri týchto vzdialenostiach: 
 

• Režim spánku ~ 9 metrov (30 stôp). 
 

• Aktivácia ~ 1,5 metra (5 stôp). 
 
 
*Funkcia priblíženia je založená na sile signálu Bluetooth®. Sila signálu je 
ovplyvnená viacerými faktormi vrátane inteligentného zariadenia 
a prostredia, ako sú steny a podlahy vo vašom dome. 
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Správa výstrah na zariadeniach iPhone®, iPad® alebo iPod touch®: 

 
 
Ak máte problémy s výstrahami z aplikácie Weber iGrill, skúste vykonať 
tieto kroky: 

 
• Na svojom zariadení s iOS otvorte časť Nastavenie. 

 
• Ťuknite na položku „Centrum oznámení“. 

 
• V časti „Zahrnúť“ vyhľadajte a ťuknite na položku „Weber iGrill“. 

 
• Povoľte „Oznámenia“ a „Zvuky“. 

 
 
Správa výstrah na zariadeniach so systémom Android™: 

 
• Na svojom inteligentnom zariadení otvorte časť Nastavenie. 

 
• Nájdite položku „Aplikácie“ a vyhľadajte aplikáciu Weber iGrill. 

Mohla by sa nachádzať vo vašom „Správcovi aplikácií“. 
 

• Uistite sa, že sú oznámenia povolené. 
 
 
 
 
 
 
 

Uistite sa, že nastavenie hlasitosti vášho inteligentného zariadenia je 

správne nastavené a spínač vibrácií zariadenia nie je aktivovaný. Ak máte 

zvuky vypnuté alebo sú nastavené na nízku hladinu, možno výstrahy 

nezačujete dobre. 
 
 
 
 
 
 
Nastavenie grilovania 
 
 
Aplikácia Weber iGrill ponúka prednastavené výstrahy pre veľa druhov 

mäsa a rôzne teploty grilovania. Ťuknutím na prednastavenú výstrahu ju 

nastavíte. Môžete taktiež vytvoriť vlastnú prednastavenú výstrahu pre 

požadovanú teplotu. Existujú dva rôzne typy predvolieb: 
 

• Peak (Maximum): Zaznie, keď teplota sondy dosiahne nastavené 
maximum teploty. 

 
• Range (Rozsah):  Zaznie, keď teplota sondy vzrastie nad hornú 
teplotnú medzu alebo klesne pod spodnú teplotnú medzu. 
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Aplikácia Weber iGrill obsahuje prednastavené teploty, ktoré vám umožňujú 
vybrať požadovanú teplotu a prepečenosť mäsa. 
 
 

• Ťuknite na položku „Set Up Cook“ (Nastavenie grilovania) 

vpravo od prevádzkovej teploty pripojenej sondy. 

• Tým sa otvorí obrazovka „Set cook“ (Nastaviť grilovanie), kde 

môžete zvoliť druh mäsa, ktoré grilujete. 

• Hneď ako je mäso vybrané, môžete nastaviť položku „Select Your 
Doneness“ (Vybrať prepečenosť). 

• Budete presmerovaní na obrazovku „Start Cooking“ (Začať grilovať). 
Tu môžete upraviť názov alebo farbu sondy, ako sa bude vaša sonda 
zobrazovať na ovládacom paneli. Môžete taktiež zvoliť preferované 
zobrazenie sondy „Probe View“ (Zobrazenie sondy). 

• Ťuknite na tlačidlo „Start Cooking“ (Začať grilovať) v hornej časti 
obrazovky! 

 
 

Vytvorenie vlastnej predvoľby 
 
 
Môžete si vytvoriť a používať vlastnú predvoľbu Peak (Maximum) a Range 
(Rozsah). 

• Ťuknite na položku „Set Up Cook“ (Nastavenie grilovania) vpravo od 

prevádzkovej teploty pripojenej sondy. Ak grilovanie aktuálne 

prebieha, názov vašej predvoľby sa uloží pod položkou „Set Up 

Cook“ (Nastaviť grilovanie) spolu s teplotnými požiadavkami 

aktuálneho grilovania.) 

• V časti „Advanced Cooking Options“ (Pokročilé možnosti grilovania) 
ťuknite na položku „Create A Custom Preset“ (Vytvoriť vlastnú 
predvoľbu). 

• V časti „Preset Type“ (Prednastavený typ) zvoľte svoju voľbu 
predvoľby Peak (Maximum) alebo Range (Rozsah). 

Ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť). 

• Pomenujte svoju výstrahu – položka „Alarm Title“ (Názov výstrahy). 

• Nastavte „High Temperature“ (Horná teplotná medza) a/alebo „Low 

Temperature“ (Spodná teplotná medza) v závislosti od toho, či ste 

vytvorili predvoľbu Peak (Maximum), alebo Range (Rozsah). 

• Ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť) v hornej časti obrazovky. 

• Po uložení sa otvorí obrazovka „Choose Preset“ (Zvoliť predvoľbu). 

Vytvorenú predvoľbu vyberte v časti „My Peak Presets“ (Moje 
predvoľby maxima). 

• Pustite sa do grilovania! 
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• Ťuknite na 3 riadky alebo bodky v hornej časti obrazovky. 

• Ťuknite na položku „Product Settings“ (Nastavenie produktu). 

• Smerom k spodnej časti obrazovky sa objaví „Pre-Alarm“ (Pred 
výstrahou). Ťuknite na tlačidlo „>“. 

• Tu môžete toto oznámenie zapnúť alebo vypnúť a nastaviť 

požadovanú teplotu „pred výstrahou“. 

• Hneď ako vyberiete svoje voľby, ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť) 
v pravom hornom rohu obrazovky a potvrďte ich. 

• Túto funkciu môžete taktiež vypnúť ťuknutím na červenú lištu vedľa 
položky „Pre-Alarm Notification“ (Upozornenie pred výstrahou). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornenie pred výstrahou: Získajte upozornenie/výstrahu, keď sa 

vaše jedlo priblíži ku konečnej požadovanej teplote. V predvolenom 

nastavení predstavuje predbežná výstraha rozdiel 10 stupňov, ale 

v nastavení zariadenia ju je možné upraviť na 5°, 10°, 15° a 20 °F. Táto 

funkcia sa nachádza v aplikácii Weber iGrill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstrahu môžete potvrdiť v aplikácii alebo stlačením tlačidla 

na termosonde iGrill 3. 

Premenovanie sond 
 
 
Sondu je možné premenovať ťuknutím na tlačidlo „Probe #“ (Č. sondy) 
vľavo od prevádzkovej teploty. Potom: 

 
• V časti „Probe Name“ (Názov sondy) zadajte názov sondy. 

 
• V prípade potreby zvoľte z položky „Probe Color Indicator“ 
(Indikátor farby sondy) farbu sondy. 

 
• Po dokončení ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť).
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Nástroj Časovač  

Nástroj Časovač umožňuje používateľom nastaviť časovače. Po uplynutí 
nastaveného času na časovači sa objaví výstraha. 
 
 
Ak chcete vytvoriť nový časovač: 

 
• Ťuknite na logo iGrill umiestnené v pravom hornom rohu 

obrazovky a ťuknite na položku „Timers“ (Časovače). 
 

• Ťuknite na položku „Create New“ (Vytvoriť nový) a vytvorte nový 
časovač. 

 
• Pridajte názov časovača. 

 
• Pomocou rolovacích koliesok nastavte požadovanú dĺžku času. 

 
• V pravom hornom rohu aplikácie ťuknite na tlačidlo „Save“ 

(Uložiť). Spustite časovač jeho posunutím v ponuke Timers 

(Časovače). 
 
 

Nástroj Globe 
 
 
Nástroj Globe zobrazí ďalších používateľov aplikácie Weber iGrill. 

Ťuknutím na špendlík sa zobrazí používateľom zverejnená správa 

a obrázok. Pozrite sa na to, čo iní kuchári po celom svete urobili, aby 

podnietili nápady pre vaše ďalšie varenie alebo dobrodružstvo pri 

grilovaní! 
 
 
*Nástroj Globe sa zobrazí iba vtedy, ak aplikáciu zdieľate cez Facebook®. 

 
 

Nástroj Graf 
 
 
Nástroj Graf v aplikácii Weber iGrill ukazuje priebeh teploty na 

sonde počas grilovania. 
 
 
Ťuknutím na graf získate podrobnejší pohľad na svoje grilovanie. Keď 

ťuknete na 3 riadky alebo bodky, uvidíte možnosť exportovať graf ako súbor 

CSV alebo vymazať históriu grafu. 
 
 
Nezabudnite, prosím, že vymazanie histórie grafu odstráni všetky dáta 

týkajúce sa vášho grilovania. 
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Ukazovateľ palivomera sa automaticky zobrazí v pravom hornom rohu 

aplikácie, keď je nainštalovaný snímač hladiny paliva a pripojený 

k termosonde iGrill 3. 
 
 
Keď obsah propánu v nádrži klesne pod štvrtinu plnej nádrže, objaví sa na 

obrazovke oznámenie. Oznámenie zrušíte ťuknutím. 
 
 
Svetelné ovládacie gombíky 

 
 
Ovládacie gombíky osvetlenia vášho grilu Genesis® II LX zapnete 
a vypnete pomocou aplikácie Weber iGrill. 

 
 
S káblovým zväzkom grilu Genesis® II LX pripojeným k zariadeniu iGrill 

3 ťuknite na ukazovateľ spínača osvetlenia v aplikácii. Svetlá môžete 

ovládať taktiež tlačidlom na ovládacom paneli vášho grilu Genesis® II 

LX. 

Riešenie problémov 
 
Nasledujúce informácie sa týkajú najbežnejších problémov s termosondou 

iGrill 3 a ich odstraňovania. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, prečítajte si 

stránku s najčastejšími otázkami týkajúcimi sa termosondy iGrill 3 na 

adrese support.weber.com alebo sa obráťte na tím podpory pre produkty 

iGrill na e-mailovej adrese . support@weberstephen.com. O ďalšiu pomoc 

nás môžete požiadať taktiež na telefónnom čísle (800) 446-1071. 
 
 
Moja termosonda iGrill 3 sa nezapne. 

 
 
Ak je vaša termosonda iGrill 3 úplne nová, uistite sa, že sú batérie správne 

vložené tak, aby záporné svorky stláčali pružiny. Skontrolujte, či sú všetky 

svorky vodičov pevne pripojené k zadnej strane termosondy iGrill 3 

a akumulátoru. Ak sa tým problém nevyrieši alebo ak vaša termosonda 

iGrill 3 nie je úplne nová, skúste vymeniť batérie za pár nových batérií AA. 

Ak sa vám termosondu iGrill 3 stále nedarí zapnúť, obráťte sa na náš 

tím podpory pre produkty iGrill prostredníctvom e-mailu 

support@weberstephen.com a požiadajte o pomoc. 

mailto:support@weberstephen.com
mailto:support@weberstephen.com
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Mám ťažkosti so spárovaním termosondy iGrill 3 so svojím inteligentným 
zariadením. 

 
 
iPhone®, iPad® alebo iPod touch®: 

 
 
Ak sa termosonda iGrill 3 objaví vo vašom nastavení funkcie Bluetooth® so 
stavom „Not Connected“ (Nepripojené), postupujte podľa pokynov v ponuke 
nastavenia funkcie Bluetooth®: 

 
• Ťuknite na modré (i) vpravo od názvu zariadenia iGrill 3. 

 
• Vyberte možnosť „Forget this Device“ (Zabudnúť toto zariadenie). 

 
• Na svojom inteligentnom zariadení vypnite funkciu Bluetooth®. 

 
• Inteligentné zariadenie úplne vypnite. 

 
• So stále zapnutou termosondou iGrill 3 stlačte tlačidlo napájania 

na prednej strane čelnej dosky na 15 sekúnd a obnovte funkciu 

termosondy iGrill 3. 
 

• Zapnite inteligentné zariadenie a znovu aktivujte funkciu Bluetooth®. 
 

• Ťuknite na logo Weber iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej 

časti aplikácie. Z rozbaľovacej ponuky „Available Products“ 

(Dostupné produkty) vyberte svoju termosondu iGrill 3. Vaše 

inteligentné zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill 3 a potom 

ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať 

s grilovaním! 
 
 
Zariadenie Android™: 

 
 
Ak sa termosonda iGrill 3 objaví v nastavení Bluetooth®, ale nezobrazuje 

sa v aplikácii Weber iGrill, postupujte podľa pokynov v ponuke nastavenia 

funkcie Bluetooth®: 
 

• Ťuknite na ikonu napravo od zariadenia a ťuknite na tlačidlo „Unpair“ 
(Zrušiť spárovanie). 

 
• Na svojom inteligentnom zariadení vypnite funkciu Bluetooth®. 

 
• Inteligentné zariadenie úplne vypnite. 

 
• So stále zapnutou termosondou iGrill 3 stlačte tlačidlo napájania 

na prednej strane čelnej dosky na 15 sekúnd a obnovte funkciu 

termosondy iGrill 3. 
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• Zapnite zariadenie a znovu aktivujte funkciu Bluetooth®. 
 

• Ťuknite na logo iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej časti 
aplikácie. Z rozbaľovacej ponuky vyberte svoju termosondu iGrill 3. 
Vaše zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill 3 a ste pripravení 
nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním! 

 

Ak máte na zariadení so systémom Android™ občasné ťažkosti 

s Bluetooth® a chcete funkciu Bluetooth® z aplikácie reštartovať: 
 

• Ťuknite na tlačidlo „More“ (Viac) umiestnené v spodnej časti 
aplikácie. 

 
• Ťuknite na tlačidlo „Support“ (Podpora). 

 
• Ťuknite na možnosť „Restart Android™ Bluetooth®“ (Reštartovať 
Android™ Bluetooth®) a po zobrazení výzvy vykonajte reštart. 

 
 
Funkcia Bluetooth® sa na vašom zariadení so systémom Android™ 

reštartuje a budete mať možnosť vykonať spárovanie. 
 
 
Ak termosondu iGrill 3 vo svojom nastavení Bluetooth® nevidíte, uistite sa, 
prosím, že používate aplikáciu Weber iGrill. Ak narazíte na ďalšie 
problémy, obráťte sa, prosím, na náš tím podpory pre produkty iGrill 
a vyžiadajte si pomoc. 

 
 
Mám ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill na svojom zariadení iPhone®, 

iPad® alebo iPod touch®. 
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Aplikácia Weber iGrill vyžaduje operačný systém iOS 7.0 alebo novší. 

Ak máte ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill na systéme iOS, vyskúšajte, 

prosím, nižšie popísané kroky a pokúste sa vyriešiť potenciálne problémy 

na zariadení: 

• Uistite sa, že je termosonda iGrill 3 s vaším inteligentným zariadením 
spárovaná prostredníctvom funkcie Bluetooth® 

a že je do jednotky zapojená teplotná sonda. 
• Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo Home (Domov). 
• Na obrazovke Home (Domovská obrazovka) stlačte dvakrát tlačidlo 

Home (Domov). Tým oddialite domovskú obrazovku a zobrazíte 

všetky aplikácie skôr spustené na svojom inteligentnom zariadení. 

• Prejdením prstom vyhľadajte aplikáciu Weber iGrill. 
• Ak chcete ukončiť aktuálnu reláciu, presuňte obrázok aplikácie 

Weber iGrill nahor. 

• Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo Home (Domov) a zatvorte 
lištu Multitasking. 
• Ťuknutím na ikonu aplikácie na domovskej obrazovke znovu otvorte 

aplikáciu Weber iGrill. 
 
 
Ak po dokončení týchto krokov k problému stále dochádza, obráťte sa, 

prosím, na náš tím podpory pre produkty iGrill a vyžiadajte si pomoc. 



 

 

Mám problémy s aplikáciou Weber iGrill na svojom zariadení so systémom 
Android™. 

 
 
 
Aplikácia Weber iGrill vyžaduje systém Android™, verziu 4.3 alebo novšiu. 

 
 
Ak máte ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill na systéme Android™, 

vyskúšajte, prosím, nižšie popísané kroky a pokúste sa vyriešiť potenciálne 

problémy na zariadení: 
 

• Uistite sa, že je termosonda iGrill 3 s vaším zariadením so systémom 
Android™ spárovaná prostredníctvom funkcie Bluetooth® a že je do 
jednotky zapojená teplotná sonda. 

 
• Prejdite do správcu aplikácií a aplikáciu Weber iGrill ukončite. 

 
• Ťuknutím na ikonu aplikácie aplikáciu Weber iGrill znovu otvorte. 

 
 
Ak po dokončení týchto krokov k problému stále dochádza, obráťte sa, 

prosím, na náš tím podpory pre produkty iGrill a vyžiadajte si pomoc. 
 
 
Nemám žiadne zariadenie, s ktorým je možné termosondu iGrill 3 

spárovať. Môžem ju napriek tomu používať? 
 
 
Nie, termosonda iGrill 3 nemá obrazovku na zobrazovanie údajov o teplote 

a vyžaduje použitie aplikácie Weber iGrill a kompatibilné inteligentné 

zariadenie s technológiou Bluetooth®. 
 
 
Čo mám robiť, keď mám problémy s pripojením? 

 
Ak sa zdá, že prvé párovanie trvá dlho alebo sa nepodarí, uistite sa, že na 

párovanie termosondy iGrill 3 používate aplikáciu Weber iGrill. Aplikácia 

Weber iGrill spracováva konektivitu termosondy iGrill 3, takže sa v ponuke 

Bluetooth® vášho zariadenia nezobrazí, pokým sa s aplikáciou nespáruje. 

Navštívte App Store® alebo Google Play™ a stiahnite si aplikáciu Weber 

iGrill. 
 
 
Na zariadení iPhone®, iPad® alebo iPod touch®: 

 
Ak sa zdá, že párovanie trvá dlho alebo sa nepodarí, vráťte sa do 

nastavenia Bluetooth® na svojom zariadení a vyberte možnosť (i) vedľa 

termosondy iGrill 3. Teraz môžete dokončiť nasledujúce kroky a svoje 

zariadenie spárovať: 
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• Vyberte možnosť „Forget this Device“ (Zabudnúť toto zariadenie). 

• Zatvorte nastavenie. 

• Ukončite aplikáciu Weber iGrill. 

    • Aplikáciu Weber iGrill znovu otvorte. 
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Na zariadení so systémom Android™: 
 
 
Ak sa zdá, že párovanie trvá dlho alebo sa nepodarí, ťuknite na tlačidlo 

„More“ (Viac) v dolnej časti aplikácie a ťuknite na položku „Support“ 

(Podpora). Tu ťuknite na možnosť „Restart Android™ Bluetooth®“ 

(Reštartovať Android™ Bluetooth®) a tlačidlo „Restart“ (Reštartovať) a na 

svojom zariadení so systémom Android™ pripojenie Bluetooth® resetujte. 

Prejdite do správcu aplikácií a aplikáciu Weber iGrill ukončite. Teraz 

môžete dokončiť nasledujúce kroky a svoje zariadenie spárovať: 
 
 

• Ťuknutím na ikonu aplikácie Weber iGrill aplikáciu znovu otvorte. 

• Ťuknutím na logo iGrill v hornej časti aplikácie zobrazíte 

dostupné zariadenia. 

• Ťuknite na termosondu iGrill 3 a počkajte, pokým nedôjde 
k spárovaniu. 

Ak po dokončení týchto krokov k problému stále dochádza, obráťte sa, 

prosím, na náš tím podpory pre zákazníkov a vyžiadajte si pomoc. 
 

Vylúčenie zodpovednosti 
 
 
Prístroj nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými 

skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli 

dopredu poučené. 
 
 
Deti by mali byť pod dohľadom a poučené, aby sa s prístrojom 

nehrali. 
 
 
Ak chcete získať podrobné pokyny týkajúce sa aplikácie Weber iGrill, 

stiahnite si používateľskú príručku z webových stránok spoločnosti Weber 

na adrese www.weber.com. 

Predpisy 
 
 
VYHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI FCC: 

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je 
podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami: 

 
 
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto 

zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré 

môže spôsobiť nežiaducu funkciu. 

http://www.weber.com/
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INFORMÁCIE PO POUŽÍVATEĽA: 

Toto zariadenie bolo testované a bolo uznané, že spĺňa limity pre digitálne 

zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté 

tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu 

v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže 

vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak zariadenie nie je nainštalované 

a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie 

rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej 

inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie 

príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím 

zariadenia, je používateľ vyzvaný, aby skúsil rušenie odstrániť jedným 

alebo niekoľkými z nasledujúcich opatrení: 
 

• Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. 
 

• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. 
 

• Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, než ku ktorému je 

pripojený prijímač. 
 

• Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného 
rozhlasového/televízneho technika. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


