
Digital Thermometer
KÄYTTÖOHJE



Lämpömittari

Anturin osoitin
Lämpötilayksikkö ( °C / °F )
Anturin osoittama lämpötila
Bluetooth-osoitin
Virtapainike (ON/OFF)
Parinmuodostuspainike
Hälytyksen katkaisupainike

 Paristotilan kansi

Anturin kannat

Anturi johtoineen 2 kpl. AAA-paristoja 
(ei sisälly akkaukseen)
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Ohjeet

Tähän laitteeseen tarvitaan kaksi AA-paristoa. Varmista, että asetat 
ne paikoilleen oikein päin laitteen merkintöjen mukaan.

Lataa sovellus
Hae sovellusta App Storesta tai Google Playsta nimellä FCC BBQ, 
tai skannaa alla oleva QR-koodi puhelimellasi. 
Voit myös löytää linkin osoitteesta www.fccproducts.no
Lataa ja asenna sovellus laitteeseesi ilmaiseksi.
Varmista, että puhelimesi täyttää seuraavat vaatimukset:

 ● iPhone 4S ja sitä uudemmat mallit;
 ● iPod touchin viidennen sukupolven ja ipadin kolmannen 

sukupolven mallit ja näitä uudemmat mallit, 
 ● kaikki ipad mini -mallit;
 ● Android-laitteet, joissa on käyttöjärjestelmän versio 4.4 tai sitä 

uudempi, Bluetooth module 4.0:lla varustettu versio.

1. Avaa paristotilan kansi.
2. Aseta paristot paikoilleen oikein 
    päin laitteen merkintöjen mukaan.

3. Sulje paristotilan kansi.

WWW.FCCPRODUCTS.NO



Asenna anturit
Laite skannaa antureiden kantoja, kun laitteeseen kytketään virta, 
ja anturin osoitin vilkkuu numeron 1 ja 2 välillä riippuen siitä, mihin 
anturit on kiinnitetty.

Työnnä anturit ruokaan varmistaen, että anturin etukärki on ruoan 
keskiosassa oikean lämpötilan mittaamiseksi.

Muodosta laitepari laitteen ja 
puhelimesi välillä.

1. Paina laitteen virtapainiketta ja pidä sitä   
   alhaalla 3 sekunnin ajan.

2. Pidä Blootooth-yhteys ja 
    puhelimesi aktivoituna.

3. Käynnistä sovellus ja noudata 
    sovelluksen antamia ohjeita 
    laiteparin muodostamisesta ja 
    aktivoi laite.

4. Laiteparin muodostus onnistui.

Kun laitteen ja puhelimen välillä on muodostettu laitepari, sitä ei 
tarvitse tehdä enää uudestaan, paitsi, jos vaihdat puhelinta.

Bluetooth-osoitin

Ei ikonia

Ikoni vilkkuu

Anturi 1Anturi 2
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Ikoni ei vilku



Nauti grillauksesta
Valitse ruokatyyppi ja haluamasi ruoka-asetukset kullekin anturille.  
Sekä sovellus että laite osoittaa ruoan tämänhetkisen ja halutun 
lämpötilan.
Kun ruoka on valmis, sekä sovellus että laite antaa hälytyksen. 

Sovelluksen käyttöliittymän voi vaihtaa päivityksen yhteydessä.
Noudata sovelluksen antamia ohjeita

Virtapainike ON/OFF

Virta päällä (ON):
Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla 3 sekunnin ajan.

Virta pois päältä (OFF):
Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla 3 sekunnin ajan.
Virta kytkeytyy pois laitteesta automaattisesti, jos sillä ei ole ollut 
yhteyttä puhelimeen 8 tunnin ajan.

Vaihtoehdot

Laitteen
asetukset

Asetusten näyttö

Anturin numero

Tämänhetkinen 
lämpötila

Haluttu
lämpötila

Lämpötilahistoriikk

Yhteyden tila

Ajastin

Asetusten säätö

Beef Medium

Turkey Done

BBQ 2X
45%
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77°

85°

140°

165°



VAROITUS

 ● Anturin lämmönsieto vaihtelee anturin eri osissa.

 ● ÄLÄ aseta antureita suoraan liekkien päälle.

 ● Antureita EI SAA pestä astianpesukoneessa

Teflon-johto,
verkko ruostumatonta 
terästä
(Pituus: noin 115 cm 250 °C)
Pitkäaikaiseen valvontaan

Anturi
250 °C / 482 °F
Pitkäaikaiseen valvontaan
300 °C / 572 °F
Välittömään testaukseen



Kuluttajapalvelu

Tästä tuotteesta voi valittaa kuluttajansuojelulain mukaisesti. 
Tuotetta testataan tiukkojen laatukriteerien mukaan tehtaalla.

Jos pakkauksesta vastoin odotuksia sattuisi puuttumaan osia 
tai tuote on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai alla 

mainittuun kuluttajapalveluun.

Valitusoikeus raukeaa, jos tuotteessa on vikoja, jotka johtuvat 
tuotteen väärinkäytöstä, puuttuvasta huollosta tai tuotteeseen 

itse tehdyistä muutoksista. 

Vioittuneista osista, jotka eivät kuulu valituksen piiriin, 
laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaan ja hintaan lisätään 

rahti ja käsittelykulut.

Jos tarvitset osia tai haluat tehdä valituksen tuotteesta, ota 
yhteyttä jälleenmyyjään tai kuluttajapalveluun:

Valituksen yhteydessä pyydämme lähettämään ostokuitin.

Tuote on valmistettu Kiinassa. Valmistuttaja: FCC Products AS

Me parannamme jatkuvasti tuotteitamme. 
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. 

Uusimmat käyttöohjeet löytyvät aina osoitteesta www.fccproducts.no. 

FCC PRODUCTS AS 
KJELLER VEST 3,  2007 KJELLER, NORWAY

  +46 031 189095
       +47 924 78 600

       support@fccproducts.no  

     www.fccproducts.no


