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Termometeret

Sensor Indikator
Temperaturenhed ( °C / °F )
Nuværende temperaturværdi
Bluetooth indikator
TIL/FRA (Tænd/ Sluk-knap)
Opret forbindelse til telefon
Stop alarm

Batteridæksel

Sensorkontakt

Sensor med kabel AAA batteri x 2
(ikke inkluderet)
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Instruktioner

Der kræves to AAA batterier til denne enhed. Sørg for at de er sat i 
den rigtige retning ved at følge ikonerne på enheden.

Last ned FCC BBQ APP
Søg på søgeordet FCC BBQ i Appstore eller Google Play eller
scan følgende QR-kode med telefonen. 

Link til appen er også tilgængelig på www.fccproducts.no

Last ned og installer appen gratis

Sørg for at din telefon opfylder kravene:

 ● iPhone 4S og nyere modeller.

 ● iPod touch 5, iPad 3 og nyere modeller.

 ● alle ipad mini.

 ● Android-enheder, der kører version 4.4 eller nyere, med 

Bluetooth 4,0 modul.

1. Åbn batteridækslet.
2. Indsæt batterier, bemærk de 
    ikoner der viser vejlednin

3. Luk batteridækslet.

WWW.FCCPRODUCTS.NO



Installer sensorene
Enheden fortsætter med at scanne efter sensorer, når strømmen er 
tændt. Sensorindikatorerne blinker en efter en fra 1 til 2
hvor sensorerne er tilsluttet.
Sæt derefter sensoren i fødevaren, og sørg for, at sensoren er midt i 
maden for at få den nøjagtige temperatur.

Parr enheden med telefonen

1. Tryk og hold tænd-knappen nede på 
   enheden 3 sekunder for at tænde den.

2. Ha Bluetooth på din telefon aktiveret.

3. Start appen og følg instruktionerne i
     appen til at parre og aktivere enheden.

4. Parring er vellykket

Når du har tilsluttet enheden til din telefon, behøver du ikke gøre det 
igen, medmindre du skifter til andre telefoner.

Bluetooth indikator

Intet ikon

Tilsluttet

Blinkende ikon

Sensor 1Sensor 2
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Når du griller
Vælg fødevaretype og præference for den mad hvor sensoren er 

indsat, appen og enheden viser nuværende og måltemperatur.

Når temperaturen er nået, vil en alarm i appen og på enheden give 

besked herom.

App-grænsesnittet kan ændres, når den opgraderes.

Følg instruktionerne i appen.

Strøm TIL/FRA

TÆND:
Hold knappen inde i 3 sekunder.

SLUK:
Hold knappen inde i 3 sekunder.

Slukker automatisk efter 8 timer uden telefonforbindelse.

Valg

Enheds-
indstillinger

Præference

Sensor nr.

Nuværende 
temperatur

Ønsket 
temperatur

Temperatur
historie
Forbindelse
status

Timer

Præference-
opsæt

Beef Medium

Turkey Done

BBQ 2X
45%
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77°

85°

140°

165°



 ● Varmebestandigheden varierer i forskellige komponenter af 
sensoren. 

 ● Placer IKKE sensorer så de udsættes for direkte ild /
varmekilde.

 ● Sensorerne må IKKE vaskes i opvaskemaskin.

Teflon kabel med 
rustfrit stål
Længde ca 115cm
Tåler op til 250°C
For langsigtet måling

Sensor
250°C
Til langsigtet måling 
300°C
Til øjeblikkelig testning

ADVARSEL



Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold  til 
forbrugerloven. Produktet gennemgår en streng  kvalitetskontrol 

og testning på fabrikken. 

Skulle der mod forventning mangle dele i pakken, eller er 
produktet beskadiget, kontakt da forhandleren eller nedenstående 

’forbrukerkontakt’ for videre hjælp.

Fejl, som skyldes forkert brug, manglende  vedligeholdelse eller 
modifikation af produktet, medfører,  at reklamationsretten 

bortfalder.
Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet,  faktureres efter 

gældene prisliste + fragt og  ekspeditionsgeby

Ved behov for reservedele eller ved reklamation, kontakt  
forhandleren eller forbrugerkontakt:

Ved reklamationer på produktet skal købsbevis (kvittering) vedlægges.

Dette produkt er produceret i Kina for FCC Products AS.

Vi søger altid måder, hvorpå vi kan forbedre vores produkter. 
Derfor forbeholder vi os ret til at ændre tekniske specifikationer til enhver tid. 

Du finder altid den seneste vejledning på www.fccproducts.no.. 

  +47 924 78 600

  support@fccproducts.no  

www.fccproducts.no

FCC PRODUCTS AS 
KJELLER VEST 3,  2007 KJELLER, NORWAY

Forbrugerkontakt


