Sådan fungerer enheden

Indsæt batterier





Drej batteridækslet i retning mod uret for at åbne det.
Indsæt batterier, og sørg for, at siden med + vender udad.
Drej batteridækslet i retning med uret for at lukke det.

Download app'en
Søg efter ‘easybbq’ i App Store eller Google Play,
eller scan QR-koden med telefonen.
Download og installér app'en gratis.

Parring med telefonen
Statusindikator


Tryk på tænd/sluk-knappen på enheden, og hold
blinker grønt den nede i 3 sekunder for at tænde den.



Sørg for, at der er tændt for Bluetooth på telefonen



Åbn app'en, og følg vejledningen i app'en for at parre Lyser hvidt
og aktivere enheden:
Tryk på knappen til parring (bag på enheden).



Tilsluttet

Blinker blåt

Sådan anvendes enheden
Indsæt føleren i kødet, og sørg for, at spidsen af føleren sidder i
midten i kødet, så den nøjagtige temperatur kan aflæses.
Kom IKKE enheden direkte ind i ilden. Hold enheden så langt
væk fra ilden
som muligt.

Gå i gang med at grille
Vælg kødtype og præferencer for tilberedning af kødet, hvor hver enkelt føler er
sat i,
så viser app'en øjebliks- og sluttemperatur.
Når kødet er klar, lyder der en alarm på app'en og på enheden.

App'ens brugerinterface kan blive ændret, når den opdateres.
Følg vejledningen i app'en.
Tænd/sluk
Tænd:
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 3 sekunder.
Sluk:
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 3 sekunder. LED-lampen
lyser hvidt i 1 sekund.
Enheden slukkes automatisk, når den ikke har været tilsluttet telefonen i 8
timer.
ADVARSEL
Enheden kan brænde, hvis den kommes direkte ind i ilden!
Enheden har begrænset vandbestandighed, og selve enheden må derfor IKKE
vaskes i vand!

Rengør den i stedet med en våd klud.

Brug af produktet er underlagt følgende to betingelser:
(1) Dette apparat må ikke fremkalde skadelig interferens, og (2) dette apparat
skal acceptere enhver interferens, herunder interferens der kan fremkalde
uønskede fejl.
App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
Google Play er et servicemærke tilhørende Google Inc.

