Inhoud van de doos

Snel starten gids
voor de

WeGrill One
Smart Wireless Thermometer

Beginnen
•

1 x WeGrill One
1 x Sensor voor WeGrill
2 x AAA 1,5V batterijen
1 x Snel starten gids

Controleer of alle onderdelen in de
doos aanwezig zijn. Zo niet, neem
dan contact op met uw leverancier.

•

Plaats 2 AAA batterijen in het
batterijcompartiment aan de
achterzijde van de WeGrill One.
Let op dat zij correct, conform de
afbeeldingen in het compartiment,
geplaatst worden.

Garantie: 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Geproduceerd in China, EU
import door de EET Group A/S.

•

Sluit de sensor aan op kanaal 1 of
2 (CH1 of CH2).

Alle genoemde en vertegenwoordigde producten en merken zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. WeGrill is
een handelsmerk van de EET Group A/S.

•

Druk op de knop op de WeGrill One.

•

Open, zodra de 3 oranje lampjes
knipperen, de WeGrill App en druk
op het symbool ‘verbinding maken’.

•

Kies van het (BLE) menu WeGrill
One.

•

Zodra de lampjes continu branden
is het apparaat verbonden en
gebruiksklaar.

Download de App
Download de gratis WeGrill
App voor je smartphone.

Gebruiksaanwijzing

Gebruikstips

•

De WeGrill App heeft 3 grillstanden op basis van vleessoort, gewenste tijdsduur of temperatuur.

•

Als je recept/vleessoort hebt geselecteerd, dan kun je je voorkeur
in gaarheid aangeven.

•

Kies ‘Recept’ op kanaal 1 of 2
(CH1 of CH2) om naar de grillmodus te gaan.

•

Druk op ‘Starten’ om te beginnen

•

Druk op ‘Annuleren’ om opnieuw
te beginnen

•

Laat vlees rusten na bereiding. Daar wordt het smeuïger en
lekkerder van!

• WeGrill One heeft een interne magnetische mount.
•

Extra WeGrill sensoren zijn apart verkrijgbaar.

Waarschuwing

•

•

Kies het recept op basis van vleessoort, of stel de tijd en doeltemperatuur handmatig in.

•

Via ‘Instellingen’ kun je kiezen
tussen °C/°F en stel je de gewenste taal in.

•

•

Tijdens het grillen kun je temperatuur en voortgang in de
gaten houden
Om tijdens het grillen de grillstand of temperatuur aan te passen druk je op ‘Recept’ op kanaal
1 of 2
Als het voedsel de juiste temperatuur heeft bereikt klinkt een
signaal

•

Plaats de WeGrill One nooit direct op een heet oppervlak.
De buitenzijde van een geïsoleerde ovendeur is goed, maar
de handgreep van het rooster te heet.

•

De temperatuursensor kan niet in de vaatwasser. Was deze
met de hand en gebruik een schuurspons indien nodig.
Zorg dat het draad en de connector niet nat worden!

•

Steek de sensor niet direct in vuur of vlammen; deze gaat
kapot indien blootgesteld aan een hogere temperatuur dan
300 °C.

•

De sensor werkt tot 300 °C bij steekproeven en tot 250 °C
bij langdurige monitoring.

•

Het gele siliconen omhulsel van de sensor wordt erg heet.
Gebruik een tang of handschoenen om tijdens het gebruik
de sensor of draad vast te pakken.

