Model 751888/12369
Brugsanvisning

DK

TRÅDLØST STEGETERMOMETER
LÆS VENLIGST BRUGSANVISNINGEN
IGENNEM FØR PRODUKTET TAGES I BRUG.

TEKNISKE DATA
•

Anvender 4 stk. AAA-batterier

•

TIMER display for mad og temperatur

•

Temperaturalarm

•

Timeralarm

•

Valg af kødtype og stegning

•

Valg mellem °C/°F temperaturvisning

•

Baggrundslys

•

Temperaturrækkevidde: 0°C - 250°C

MODTAGER
•

Tag batteridækslet bag på modtageren
af.

•

Sæt 2 nye AAA batterier i
batterirummet, som angivet af + og
– symbolerne.

•

Sæt batteridækslet på igen.

•

Skub ”power” knappen i bunden af
senderen over på ”on” for at tænde
senderen (og over på ”oﬀ ” for at slukke).

Vigtig information:
•

LED INDIKATOR: Den røde LED-lampe
på senderen lyser, for at vise at den er
tændt og sender.

•

FORBINDELSE AF SPYD: Lokaliser
spydkontakten på højre side af
senderen. Skub spydstikket ind i
kontakten.

•

Stegetermometerledningen kan kun
bruges under 250 °C. Bemærk! Anbring
ikke stegetermometerledningen i
grillen eller ovnen, hvis den faktiske
temperaturen er over 250 °C.

ANVENDELSE
1. Forbind spyddet med senderen som
angivet ovenfor.
2. Stik spydspidsen ind i midten af kødet
(på det tykkeste sted). Pas på den ikke
går igennem kødet. Spyddet må ikke
udsættes for åben ild/�ammer.

VALG AF KØDTYPE OG STEGNING
•

Tryk på ”MEAT” for at vælge den
ønskede kødtype.

SENDER
•

Skub batteridækslet af.

•

Læg 2 AAA batterier i batterirummet
som angivet af symbolerne + og -.

(Okse - Lam - Kalv - Hamburger - Gris Kalkun - Kylling - Fisk)

•

Sæt batteridækslet på igen.

•

•

Skub ”power” knappen i bunden af
senderen over på ”on” for at tænde
senderen (og over på ”oﬀ ” for at slukke).

Tryk på ”TASTE” for at vælge stegningen
(rå, medium rå, medium, medium
gennemstegt eller gennemstegt).
Måltemperaturen vises derefter på
displayet.

•

Start tilberedningen.

•

Alarmen lyder når kødet har opnået
måltemperaturen.
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MANUEL INDSTILLING AF
MÅLTEMPERATUREN
1. Stik spyddet i kødet som beskrevet i
punkt 2 ovenfor.
2. Hold ”MODE” knappen inde i 3
sekunder.
3. Tryk på ”min” og ”sek” for at indstille den
ønskede måltemperatur.
4. Tryk på ”MODE” for at bekræfte
indstillingen. Den valgte måltemperatur
vises på displayet.Start tilberedningen.
5. Alarmen lyder når kødet har opnået
måltemperaturen.

EFTER TILBEREDNING
•

Tag spyddet ud af kødet (brug en
grillhandske eller en grydelap).

•

Rengør spyddet med vand og
opvaskemiddel. Senderen og
modtageren kan rengøres med en
fugtig klud.

INDSTILLING AF FAHRENHEIT /
CELSIUS
Tryk på ”MODE” knappen for at vælge
mellem Celsius og Fahrenheit.

Aktivering af timeren:
1. Tryk på ”start/stop” for at starte timeren.
2. Tryk på ”start/stop” igen for at stoppe
ned-/optællingen.
3. Tryk på ”CLEAR” når timeren er stoppet,
for at nulstille timeren.
4. Når nedtællingen er afsluttet bipper
alarmen. Tryk på en knap for at slukke
alarmen.
BEMÆRK: Timeren kan tælle op til 99:59

BAGGRUNDSLYS
Tryk på en knap for at oplyse displayet i 5
sekunder.

Servicecenter
Bemærk: Produktets modelnummer
skal altid oplyses i forbindelse med din
henvendelse.
Modelnummeret fremgår af forsiden på
denne brugsanvisning og af produktets
typeskilt.
Når det gælder:
•

Reklamationer

•

Reservedele

•

Returvarer

•

Garantivarer

TIMER

•

Timeren fungerer uafhængigt af
temperaturmåleren.

Åbent hverdage fra 07.00 til 17.00
(fredag til kl. 15.30)

•

Tlf: +45 76 62 11 10

•

Fax: +45 76 62 11 27

•

E-mail: service@hpschou.com

Optællingsfunktion:
Hvis der ikke er valgt nogen nedtællingstid
tæller timeren automatisk opad.
Nedtællingsfunktion:
Brug ”min” og ”sek” for at vælge en
nedtællingstid.
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DK

Miljøoplysninger

Produceret i P.R.C.

Elektrisk og elektronisk udstyr
(EEE) indeholder materialer,
komponenter og stoﬀer, der kan
være farlige og skadelige for
menneskers sundhed og for miljøet, når
aﬀaldet af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) ikke bortskaﬀes korrekt. Produkter,
der er mærket med nedenstående
”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk
og elektronisk udstyr. Den overkrydsede
skraldespand symboliserer, at aﬀald
af elektrisk og elektronisk udstyr ikke
må bortskaﬀes sammen med usorteret
husholdningsaﬀald, men skal indsamles
særskilt.

Produceret for Harald Nyborg A/S
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