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Termometeret

Sensorindikator
Temperaturenhet ( °C / °F )
Nåværende temperaturverdi
Bluetooth indikator
Av/På knapp
Koble til telefon
Stopp alarm

Batterideksel

Sensorkontakt

Sensor med kabel AAA batteri x 2
(medfølger ikke)
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Instruksjoner

To AAA batterier er nødvendig for denne enheten. Pass på at de 
settes i riktig retning ved å følge ikonene på enheten.

Last ned FCC BBQ APP
Søk på søkeordet FCC BBQ i Appstore eller Google Play, eller 
skann følgende QR-kode med telefonen. 

Link til app finnes også på www.fccproducts.no

Last ned og installer appen gratis

Pass på at telefonen din oppfyller kravene:
 ● iPhone 4S og senere modeller;
 ● iPod touch 5, iPad 3 og senere modeller,
 ● alle ipad mini;
 ● Android-enheter som kjører versjon 4.4 eller nyere, med 

Bluetooth 4.0-modulen.

1. Åpne batteridekselet.
2. Sett inn batterier, legg merke til     
    ikonene som viser retningene

3. Lukk batteridekselet.
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Installer sensorene

Enheten vil fortsette å skanne etter sensorer når strømmen er
slått på. Sensorindikatorene blinker en etter en fra 1 til 2
hvor sensorene er plugget inn.
Sett deretter sensoren inn i maten, sørg for at forsiden av
sensoren er i midten av maten for å få nøyaktig temperatur.

Parr enheten med telefonen

1. Trykk og hold På-knappen på enheten i 
   3 sekunder for å slå den på.

2. Ha bluetooth på din telefon aktivert.

3. Start appen, og følg instruksjoner i
    appen for å parre og aktiver enheten.

4. Koblingen vellykket.

Når du har koblet enheten til telefonen, trenger du ikke å gjøre det 
igjen, med mindre du bytter til andre telefoner.

Bluetooth indikator

Ingen ikon

Tilkoblet

Blinkende ikon

Sensor 1Sensor 2
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Når du griller

Velg mattype og preferanse for maten der sensoren er satt inn, 
appen og enheten viser nåværende og måltemperatur.
Når temperaturen er nådd, vil en alarm i appen og på enheten varsle 
dette.

Brukergrensesnittet til appen kan endres når det oppgraderes.
Følg instruksjonene i appen.

Strøm PÅ/AV.
PÅ:
Hold knappen inne i 3 sekunder.

AV:
Hold knappen inne i 3 sekunder.
Slås av automatisk etter 8 timer uten forbindelse med telefon.

Valg

Enhets-
innstillinger

Preferanse

Sensor nr.

Nåværende 
temperatur

Ønsket 
temperatur

Temperatur
historie
Forbindelse
status

Timer

Preferanse-
oppsett

Beef Medium

Turkey Done

BBQ 2X
45%
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77°

85°

140°

165°



ADVARSEL

 ● Varmebestandigheten varierer i forskjellige komponenter 

av sensoren.

 ● IKKE plasser sensorer så de utsettes for direkte flammer /

varme.

 ● Sensorene må IKKE vaskes i oppvaskmaskinen.

Teflon kabel med 
rustfrittstål
Lengde ca 115cm
Tåler opptil 250°C
For langtidsmåling

Sensor
250°C
For langtidsmåling 
300°C
For øyeblikkelig test



Forbrukerkontakt

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til 
forbrukerlovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitets-

kontroll og testing på fabrikk. 

Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet 
være skadet, ta kontakt med 

forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp. 

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller 
modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjons-

retten. 
Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon faktureres etter 
gjeldene prisliste med tillegg for frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med 
forhandler eller forbrukerkontakt:

Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis vedlegges.

Varen er produsert i Kina for FCC Products AS

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter..
Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst.

Du vil alltid finne den nyeste manualen på www.fccproducts.no. 

  +47 924 78 600

  support@fccproducts.no  

www.fccproducts.no
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