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Termometer

Sondindikator
Temperaturenhet ( °C / °F )
Nuvarande temperaturvärde
Bluetooth indikator
PÅ/AV-knapp
Parningsknapp
Stopp larm

Batterilucka

Sondkontakt

Sond med kabel AAA batteri x 2
(ingår ej)
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Instruktioner

Två AAA-storlek batterier behövs för den här enheten. Se till att de 
sätts i rätt riktning genom att följa ikonerna på enheten

Ladda ner FCC BBQ APP
Sök på nyckelordet FCC BBQ i Appstore eller Google Play, 
eller skanna följande QR-kod med din telefon.

Länk till appen finns också på www.fccproducts.no

Ladda ner och installera gratis

Kontrollera att telefonen uppfyller kraven:

 ● iPhone 4S och senare modeller.

 ● iPod touch 5, iPad 3 och nyare modeller.

 ● Alla iPad mini.

 ● Android-enheter som kör version 4.4 eller senare med 

Bluetooth 4.0-modul. 

1. Öppna batteriluckan.
2. Sätt i batterierna i den riktning    
    som ikonerna visar.

3. Stäng batteriluckan.

WWW.FCCPRODUCTS.NO



Installera sonderna
Enheten fortsätter att söka efter sonderna när strömmen är på. 
Sondindikatorerna blinkar en efter en från 1 till 2 där sonderna är 
anslutna.

Placera sonden i maten och kontrollera att sonden sitter mitt i maten 
för att få exakt temperatur.

Parning med din telefon

1. Tryck och håll strömbrytaren på
    enheten i 3 sekunder för att slå på den.

2. Håll Bluetooth-anslutningen 
    på telefonen aktiverad.

3. Starta appen och följ
     instruktioner i appen för att para och
     aktivera enheten.

4. Parningen är lyckad

När du har kopplat enheten till telefonen behöver du inte göra 
det igen, om du inte byter till en annan telefon.

Bluetooth indikator

Ingen ikon

Ansluten

Ikonen blinkar

Sond 1Sond 2
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När du grillar
Välj vilken typ av mat och preferens för maten där varje sond är 

insatt, appen och enheten visar nuvarande och önskad temperatur.

När maten är klar kommer appen och enheten att larma.

Appgränssnittet för appen kan ändras när det uppgraderas.

Följ anvisningarna i appen.

Ström PÅ/AV

PÅ:
Håll PÅ/AV-knappen intryckt i 3 sekunder.

AV:
Håll PÅ/AV-knappen intryckt i 3 sekunder.

Automatisk avstängning efter 8 timmar utan anslutning till telefonen.

Val

Enhets-
inställningar

Preferens

Sond nr.

Nuvarande 
temperatur

Ønskad 
temperatur

Temperatur
historia
Anslutnings-
status

Timer

Preferens-
inställning

Beef Medium

Turkey Done

BBQ 2X
45%
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77°

85°

140°

165°



VARNING

 ● Värmebeständigheten varierar i olika komponenter i sonden.

 ● Placera INTE sensorer så att de utsätts för direkt låga / värme.

 ● Sonderna får INTE tvättas i diskmaskin.

Teflon kabel med 
rustfrit stål
Längd ca 115cm
Tål upp till 250°C
För långsiktig mätning 

Sond
250°C
För långsiktig mätning 
300°C
För direkt mätning



Konsumentkontakt

Denna produkt täcks av reklamationsrätt enligt svensk 
konsumentlagstiftning.  Produkten genomgår en sträng  

kvalitetskontroll och provning i fabriken

Om det mot förmodan skulle saknas delar i paketet, eller om 
produkten är skadad, ber vi dig kontakta återförsäljaren eller den 

nedanstående konsumentkontakten för att få vidare hjälp.

Fel som har orsakats av felaktig användning, bristfälligt underhåll 
eller ändring av produkten, medför att reklamationsrätten upphör 

att gälla.

Förstörda delar som inte har orsakats av fel på produkten 
faktureras enligt gällande prislista plus frakt och expeditionsavgift.

Om du behöver delar eller vill reklamera ber vi att du kontaktar din 
återförsäljare eller konsumentkontakten:

Vid reklamation ska du bifoga inköpsbevis .

Denne produkt er producerad i Kina for FCC Products AS.

Vi letar alltid efter sätt att förbättra våra produkter. 
Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer. 

Du hittar alltid den senaste handboken på www.fccproducts.no. 

   031 189095
+47 924 78 600

  support@fccproducts.no  

www.fccproducts.no
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