Gudrais bezvadu termometrs

Meklē un lejupielādē WeGrill
APP savā viedtālrunī par
brīvu.

Lejupielādē aplikāciju

Visi pieminētie produkti un zīmoli ir reģistrētas preču zīmes to īpašniekiem. WeGrill ir reģistrēta preču zīme uzņēmumam EET Group A/S.

Priekš

WeGrill One

Garantija: produktam ir 2 gadu garantija no pirkšanas brīža. Ražots
Ķīnā. Importētājs: EET Group A/S.

Darba uzsākšanas
pamācība

1 x WeGrill One
1 x Zonde priekš WeGrill
2 x AAA 1,5V baterijas
1 x Darba uzsākšans
pamācība

Iepakojumā iekļauts

•

•

Kad gaismas pārstāj mirgot un
pārslēdzas uz 1 pastāvīgu gaismu,
jūsu ierīce ir savienota un ir gatava
lietošanai.

Izvēlnē (BLE) izvēlieties WeGrill
One.

Kad sāk mirgot 3 oranžas gaismas, atveriet WeGrill aplikāciju un
nospiediet savienojuma ikonu.

•

Savienojiet zondi ar WeGrill One, izmantojot CH1 vai CH2
nodalījumu.

•

Nospiediet skārienjūtīgo pogu uz
WeGrill One.

Ievietojiet divas AAA baterijas WeGrill One bateriju nodalījumā. Bateriju pareizs izkārtojums ir norādīts bateriju
nodalījumā.

•

•

Atveriet kastīti un pārbaudiet vai visi iepriekš norādītie
produkti ir iekļauti iekļauti. Gadījumā, ja kāds no produktiem iztrūkst, lūdzu, saziniets ar veikalu, kurā veicāt
produkta pirkumu.

•

Lai uzsāktu darbu

Izvēlieties recepti balstoties uz
gaļas veida, laika vai temperatūras.

Iestatījumos variet izvēlēties
starp °C/°F un uzstādīt aplikācijas
valodu

•

Lai mainītu ēdiena gatavošanas
režīmu vai temperatūru, gatavošanas laikā, iestatījumus
nospiediet ‘Recepte’

Skaņas signals norādīs, kad ēdiens ir sasniedzis vēlamo temperatūru

•

Temperatūru un gatavošanas progresu variet apskatīt un pārbaudīt
aplikācijā

•

•

Nospiediet ‘Atcelt’, lai iestatītu
vēlamos uzstādījumus atkārtoti

•

•

Nospiediet ‘Sākt’, lai uzsāktu
ēdiena gatavošanu

•

Nospiediet ‘Izvēlēties recepti’ uz
1. vai 2. izvēlnes un ievadiet
gatavošanas parametrus

•

Papildus WeGrill zondes ir iespējams iegādāties atsevišķi

Nekad nenovietojiet WeGrill One tieši uz karstas virsmas,
jo tas var sabojāt produktu. Krāsns durvju ārējā puse ir
pieteikami vēsa, lai tur novietotu WeGrill One, bet grila vāks
būs par karstu.
Zondi un spraudni nedrīks likt trauku mazgājamajā mašīnā
un mērcēt ūdenī.
Zondi nedŗīkst ievietot ugunī.
Zondes sensors spēj darboties līdz 300°C. Nepārtrauktai
gaļas temperatūras uzraudzībai, zondi ir ieteicams lietot līdz
250°C
Zondes dzeltenā silikona caurule ir karstumizturīga, bet tā
var sakarst. Noteikti izmantojiet knaibles vai grila cimdus
gatavošanas laikā.

•

•
•
•

•

Brīdinājumi!

•

• WeGrill One ir iebūvēts magnētisks stiprinājums

Atceries mazliet nogaidīt, pirms ēdienreizes, lai gaļas saglabātu savu sulīgo un mīksto kvalitāti

•

Ja ir izvēlēta iecienītākā recepte
vai gaļa veids, jūs varat iestatīt
iecienītāko ēdiena gatavošanas
metodi

WeGrill Aplikācijai ir 3 gatavošanas
veidi, kas ir atkarīgi no gaļas veida,
laika un temperatūras

•

•

Leteikumi lietotājiem

Uzsākot gatavošanu

