Snjall Þráðlaus Hitamælir

WeGrill One

fyrir

Quick start
leiðbeiningar

Leitaðu að og sæktu frítt
WeGrill APP á snjallsímann
þinn.

Sæktu Appið

Vinsamlegast athugið að þær vörur og vörumerki sem fjallað er um eru
skrásett vörumerki. WeGrill er skrásett vörumerki í eigu EET Group A/S.

Ábyrgð: 2 ár frá kaupdegi. Framleitt í Kína og flutt inn til Evrópu af EET
Group A/S.

1 x WeGrill One
1 x Hitanemi fyrir WeGrill
2 x AAA 1,5V rafhlöður
1 x Quick start leiðbeiningar

Hvað er í kassanum

Veldu WeGrillOne í (Bluetooth)
valmyndinni.
Þegar að ljósið hættir að blikka og
verður stöðugt er tækið tengt og
tilbúið til notkunar.

•

Opnaðu WeGrill Appið þegar að 3
appelsínugul ljós byrja að blikka
og íttu á tengja.

•

•

Smelltu á snertihnappinn á
WeGrill One

•

Stingdu nemanum í samband í
CH1 or CH2 tengin.

Settu báðar AAA rafhlöðurnar
í rafhlöðuhólfið aftan á WeGrill
One. Vinsamlegast skoðið vandlega tákn í hólfinu til þess að setja
rafhlöðurnar rétt í.

•

•

Opnaðu kassann og athugaðu
hvort allir hlutar séu til staðar og
óskemmdir, ef ekki vinsamlegast
hafðu samband við söluaðila.

•

Að byrja

Veldu þá uppskirft sem hentar
byggða á tegund kjötsins, eða
stilltu tímastillinn handvirkt.

Veldu stillingar til að breyta milli
°C/°F og til að velja tungumál.

•

Til þess að breyta eldunarstillingu
á meðan eldun fer fram þarf að
íta á Uppskrift til þess að fara í
valmynd uppskrifta.

Það heyrist hljóðmerki þegar að
maturinn hefur náð réttu hitastigi.

•

Á meðan að eldun fer fram getur
þú fylgst með hitastigi og framvindu.

•

•

Veldu Hætta við til að endurstilla

•

•

Veldu Byrja til að hefja eldun

•

Veldu ‘Velja Uppskrift’
1 eða 2 til að ákveða eldunar
stillingu

•

Auka WeGrill nema er hægt að kaupa staka.

Gula sílikon rörið á nemanum er hitaþolið en verður samt
mjög heitt. Notið alltaf tangir og grillvettlinga þegar snerta
þarf hitanemann á meðan eldun fer fram.

•

Það má alls ekki setja nemann beint inn í logandi eld, skynjarinn skemmist í meira en 300 °C.

•

Hitaneminn virkar að 300 °C í skyndimælingum, og í allt að
250 °C í lengri hitamælingum.

Hitanema má ekki setja í uppþvottavél. Best er að handþvo
nemana og nota mjúkan þvottasvamp ef nauðsyn þykir.
Ekki setja stálvírinn eða tengilinn í bleyti.

•

•

Það má aldrei setja WeGrill One ofan á heitt yfirborð þar sem
það mun skaða vöruna. Framhliðin á ofnhurð er þó venjulega
í lagi ef hurðin er einangruð en lok á grilli er of heitt.

•

Viðvörun

•

• WeGrill One er með áfastri segulhöldu.

Mundu alltaf eftir því að leyfa kjötinu að standa stutta stund
eftir eldun til þess að það nái raka, verði mjúkt og safaríkt

•

Þegar að uppskrift/kjöt tegund
hefur verið valin getur þú valið
hvernig þú vilt hafa matinn
eldaðan.

WeGrill Appið er með 3 stillingar
eftir því hvaða kjöt um ræðir,
tímalengd eða hitastig.

•

•

Notenda ábendingar

Byrjaðu að elda

