
BRUKSANVISNING - ART. NR. 48-2220
t

I. Standard verdier:
1.
2.

3.

4.

5.

Språk: Norsk
Kjøtt: BIFF

Stekegrad: GODT STEKT

Varslings temperatur: 74°C

Temperatur enhet: "C

(Ikke valgbart)

(Eller LAM - SVIN - KYLLING - KALKUN)

(Eller MEDIUM - LETT ROSA - ROSA)

(Avhengig av valgt kjøtt-type)

(Kan også settes til FAHRENHEIT med knapp foran, nederst til venstre)
6. Synkroniseringstid:20sekunder

(Tid mellom hver gang målesensor sender oppdatert temperatur til avlesningsenhet)

7. Nedtellingstid: 2 minutter (Timeuret kan ikke telle ned mindre enn 2min.)

Il. Tast Funksjoner:

~

°CfOF KJØTT NiVA MODUS START/ +/MIN -/SEK NULL-
STP STILLEn

Gradvis GradvisValg
Stiller Stiller

Valg mellom
justering av justering av.

en Klikk mellom steke og timeur- --------- ---------- type kjøtt stekegrad temp. temp.CD °CfOF modus"CD oppover nedoverI

3
Hurtig HurtigOc..

e justering av justering aven Hold --------- --------- --------- --------- ---------
temp. temp.

oppover nedover
Valg Starter/ Sekund~ Minutt gradvis Nullstilling3· Klikk mellom --------- stopper gradvis

CD justering av timerc:: °C/oF tiden justering...,
I

3 Slår Valg mellom opptelling eller Sekundo Minutt hurtigc.. Hold på/av RF nedtellings modus. hurtige --------- --------- ---------en justeringmottaking (Sepileroversekundvisning) justering
Note:

a. Det vil høres tastelyd "BIPP" ved bruk av tastene.

b. Alarmen varsler i 30-60 sekunder når nedtellingstiden er nådd. (Gjeldervedbruksom«TIMEUR»)

c. Alarmen varsler i 10 sekunder hvert minutt når satt temperaturer nådd.(Gjeldervedbruksom«STEKETERMOMETER»

Om man IKKE ønsker å bruke termometeret trådløst, finnes det en knapp på baksiden (Under støttefoten)

som viser «ON/OFF» Ved å sette denne på «OFF» , og sette føleren rett i termometeret, vil den trådløse
enheten kuttes ut. Man oppnår det samme ved å holde inne °CfDF knappen.

Ill. Funksjoner:
1. MODUS Tast

a. Trykk "MODUS" tast for å velge mellom stekemodus og timeur-modus.

b. Ved timeur-modus, hold "MODUS" tasten i 3 sekunder for å velge mellom opptelling eller nedtellings

mode. Pil ved siden av TIMEUR teksten, øverst i høyre hjørne, viser enten opp eller ned.
c. Ved steke-modus er det ingen funksjon ved å holde inn tasten.

2. KJØTT Tast

a. Ved steke-modus, trykk tasten for å velge kjøtt type. Følgende sekvenser vises:
BIFF -7 KALV -7 LAM -7 SVIN -7 KYLLI -7 KALKU

b. Ingen funksjon ved å holde inn tasten.
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3. +/MIN Tast (På baksiden)

a. Ved timeur-modus, trykk tasten for å justere ett minutt om gangen. Hold tasten inne for hurtig justering.
1-99 minutter. OBS! Begynner på 3min. Teller KUN oppover. Ønskes for eksempel 2min, gå via 99min.

b. Ved steke-modus, trykk tasten for å justere temperaturen en grad om gangen (oppover 1 "C eller 1°F).
Hold tasten inne for hurtig justering. O-250°C.

4. -/SEK Tast (På baksiden)

a. Ved timeur-modus, trykk tasten for å justere ett sekund om gangen. Hold tasten inne for hurtig justering.

1-59 sekunder. Også her KUN oppover. Ved bruk av sekunder, vil fortsatt minutter settes til et minimum (1-3)

b. Ved steke-modus, trykk tasten for å justere temperaturen en grad om gangen. Hold tasten inne for hurtig
justering O-250°C

5. NiVA Tast

a. Trykk tasten for a velge stekegrad : GODT STEKT -7 MEDIUM -7 LETT ROSA -7 ROSA
6. elF Tast

a. Ved normal display, trykk tasten for å velge mellom °CrF

b. Ved RF mottaking mode, hold tasten inne for å slå av/på RF mottaking funksjon. (RF = Trådløs funksjon)
7. START/STP (stopp) Tast

a. Ved timeur-modus, trykk tasten for å starte eller stoppe tiden.
8. NULLSTILLE Tast (På baksiden)

a. Ved timeur-modus og tiden er stoppet, trykk tasten for å nullstille tiden. Denne funksjonen kan KUN
brukes ved telling oppover.

IV.Alarm bruksanvisning:
a. Ved slutten av nedtellings tiden varsler alarmen "BI PP" i ett minutt

b. Hvis målt temperatur er høyere enn satt temperatur, vil alarmen varsle. "BIPP" vil høres i 1O sekunder, så- - - --
stoppe for 50 sekunder. Varsling fortsetter til målt temperatur er lavere enn satt temperatur. Trykk hvilken som
helst tast for å slå av lyden, alarmen vil da kun blinke.

V. Temperatur oversikt:

Temperatur °C
STEKEGRAD

BIFF KALV LAM SVIN KYLLI KALK U

GODT STEKT
74°C 70 °C 75°C 76 °C 68°C 68 °C

MEDIUM
68°C 62 °C 70°C 70 °C ----- -----

LETT ROSA
60°C 58 °C 65"C ----- ----- ----- -

ROSA
55°C ----- ----- ----- ----- -----I
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