Kas įskaičiuota į rinkinį?

1 x WeGrill One
1 x Zondas skirtas WeGrill
2 x AAA 1,5V baterijos
1 x Greito paleidimo vadovas

Išmanaus bevielio

Garantija: 2 metai nuo pirkimo datos. Pagaminta Kinijoje ir importuota į
Europos Sąjungą EET Group A/S dėka.

WeGrill One

Atkreipkite dėmesį, jog visos nurodytos prekės yra atitinkamiems
savininkams priklausantys registruoti prekės ženklai. WeGrill yra EET
GROUP A/S prekės ženklas.

termometro naudojimo vadovas

Atsisiųskite programėlę
Atsisiųskite nemokamą
WeGrill programėlę į savo
išmanųjį telefoną.
WeGrill programėlė tinka
iOS ir Android išmaniesiems
telefonams.

Nuo ko pradėti?
•

Išpakuokite dėžutę ir patikrinkite
ar nėra pažeistų dalių, jeigu yra,
tuomet būtinai kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote prekę.

•

Įdėkite 2 AAA baterijas į baterijų lizdą esantį WeGrill One
nugarėlėje. Atkreipkite dėmesį į
pavaizduotus nurodymus viduje.

•

Prijunkite zondą prie CH1 arba
CH2 lizdo.

•

Spustelkite lietimui jautrų
mygtuką esantį WeGrill One.

•

Kai pradeda žybsėti trys oranžinės
lemputės, atidarykite WeGrill programėlę ir paspauskite prisijungimo piktogramą.

•

Iš (BLE) meniu pasirinkite WeGrill
One.

•

Kai lempučių šviesa pradeda degti
pastoviai, jūsų prietaisas yra prijungtas ir paruoštas naudojimui.

Pradėkite gaminti
•

•

•

•

WeGrill programėlė turi tris
kepimo režimus, priklausomai
nuo mėsos rūšies, norimo laiko ar
temperatūros.
Norėdami įvesti kepimo režimą
spustelkite ‘Pasirinkti receptą’
1 arba 2 kanale.

Pasirinkite norimą receptą, remiantis mėsos rūšimi, nustatytu
laiku arba temperatūra.

Vartotojų patarimai
•

Kai receptas/mėsos rūšis pasirinkta, galite nustatyti paruošimo
būdą.

•

Spustelkite ‘Pradėti’ norėdami
pradėti kepti.

•

Visada atminkite, kad po kepimo mėsą reikia trumpam
palikti, kad ši būtų sultinga ir minkšta.

• WeGrill One turi integruotą magnetinį laikiklį.

•

Spustelkite ‘Atšaukti’ norėdami
atšaukti.

•

Papildomi WeGrill zondai gali būti įsigyti atskirai.

Įspėjimas
•

Niekada netvirtinkite WeGrill One tiesiogiai ant karšto
paviršiaus, nes tai gali pažeisti produktą. Išorinės orkaitės
durelės turėtų tikti puikiai, kadangi durelės yra izoliuotos,
tačiau grilio dangtis būtų pernelyg karštas.

•

Temperatūros zondų negalima plauti indaplovėje. Juos
plaukite rankomis bei naudokite gremžtuką, jei reikia.
Neleiskite plieniniui laidui arba kištukui sušlapti.

•

Kepdami, jūs galite stebėti esamą
temperatūrą ir progresą.

•

Norėdami pakeisti kepimo režimą
ar temperatūros nustatymus
kepimo metu paspauskite ‘Receptas’ kanale, norėdami įvesti
recepto meniu.

•

Nedėkite zondo tiesiai į atvirą ugnį, nes jutiklis bus sugadintas jei susidurs su aukštesne nei 300 °C temperatūra.

•

Zondas veikia iki 300 °C temperatūroje greitoms patikroms
ir 250 °C temperatūroje ilgam stebėjimui.

Nuskambės garso signalas, kai
mėsa pasieks tinkamą temperatūrą.

•

Geltonos spalvos silikoninis vamzdelis ant zondo yra
atsparus karščiui, tačiau vis tiek įkaista. Būtinai naudokite
žnyples arba pirštines liečiant zondą arba laidą gaminimo
metu.

Norėdami pakeisti kalbą arba pasirinkti °C/°F eikite į nustatymus.

•

