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TFA_No. 14.1509_anl_3_17 2017.10.30 13:58 óra 3. oldal      3.  ábra  C 3 C 3             C 1       Digitális grill hőmérő   Köszönjük, hogy a TFA cég terméke mellett döntött.  1. Mielőtt elkezdi használni a készüléket  • olvassa el a használati útmutatót.  Így megismerheti a készüléket, összes funkcióját és alkotórészét, fontos részleteket tudhat meg a készülék üzembeállításáról és kezeléséről, és tanácsokat kaphat egy esetleges hiba elhárításáról.  • A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának a helytelen használat miatti elvesztését. • A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.  • Ugyancsak nem vállalunk felelősséget  hibás mérési eredményekért és azok következményeiért. • Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe! • Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót.    2. A szállítás tartalma C 2 • Digitális grill hőmérő  •  Nemesacél érzékelő kb. 100 cm kábellel  • Használati útmutató  3. Az új készüléke alkalmazási területe, és előnyei egy pillantásra  • Színes kijelzővel, háttérvilágítással és érzékelős gombokkal   • a maghőmérséklet felügyeletéhez   4 5  



TFA_No. 14.1509_anl_4_17 2017.10.30 13:58 óra 4. oldal     Digitális grill hőmérő  • Hús és szárnyas optimális elkészítéséhez  • Használható tűzhelyhez vagy grillhez, ideális alacsony hőmérsékleten való sütéshez is • Egyedi hőmérséklet beállítható • Riasztó hang a célhőmérséklet elérésekor • Nemesacél beszúró érzékelő kb. 100 cm vezetékkel • Rögzítő mágnessel és kihajtható állító támasszal  4. Az Ön biztonsága érdekében:    • A készülék kizárólag a fentiekben leírt használatra alkalmas.  Ne használja más módon a készüléket, mint ahogyan ez az útmutató leírja. • A készülék önkényes javítása, átépítése és átalakítása tilos.  • Ez a készülék nem alkalmas gyógyászati célokra. Vigyázat!  Balesetveszély:   • Viseljen hőállő védőkesztyűt, ha a mérő érzékelőt a sütési folyamat közben vagy után megérinti. Égési sérülés veszélye!  • Ne használja a készüléket mikrohullámú sütőben. • Óvatosan bánjon a hegyes beszúró érzékelővel. Tároláshoz mindig tegye fel a védősapkát.  • A készüléket gyerekek által el nem érhető helyen tárolja.  
     Digitális grill hőmérő   • Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét,  ne zárja rövidre és ne töltse fel. Robbanásveszély áll fenn!  • Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elemek kifolyásának elkerülésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ne használjon keverten régi és új, vagy különböző típusú elemeket.  • Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!  Fontos tudnivalók a készülék biztonságáról!    • Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak. Csak az érzékelő hőálló 300°C-ig, a kábel csak 250°C-ig. Ne tartsa soha az érzékelőt közvetlenül tűz fölé.   • A kijelző részt, az érzékelőt és a kábelt ne merítse vízbe, mert nedvesség hatolhat bele, és ez hibás működéshez vezethet.  Ne tisztítsa a készüléket mosogatógépben! • Vigyázzon éles szélű kereteknél és zsanéroknál! A kábelt ne törje meg és ne húzza vele a készüléket.  5. A készülék részei  A: Kijelző (2. ábra):  A 1: Aktuális hőmérséklet A 2: Célhőmérséklet  A 3: Elemszimbólum   6 7  



TFA_No. 14.1509_anl_5_17 2017.10.30 13:58 óra 5. oldal     Digitális grill hőmérő   B: Érzékelő gombok (1+2. ábra):   B 1: ON/OFF (be/ki) gomb B 2: + gomb B 3: – gomb   C: Készülékház (3. ábra):   C 1: Elemtartó C 2: Állító támasz (kihajtható) C 3: Rögzítő mágnes   D: Érzékelő (1. ábra):   D 1: Beszúró érzékelő D 2: kábel D 3: Csatlakozó dugó     6. Használatba vétel  • Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.  • Távolítsa el a nemesacél érzékelő gumi védősapkáját.  • Dugja be az érzékelőkábel csatlakozó dugóját a csatlakozóba. • Nyissa fel az elemtartót, és rakjon be két új mikroelemet. Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polaritásra. Az LC kijelző minden szegmense rövid időre megjelenik. • Zárja vissza az elemtartó rekeszt. • A hőmérséklet aktuális értéke és a célhőmérséklet (előre beállítva: 77°C) megjelennek a kijelzőn.  • A készülék ezzel üzemkész.  
     Digitális grill hőmérő   7. Kezelés  • Kapcsolja be a készüléket az  ON/OFF gombbal.   • Ha 10 másodpercig nem nyomnak gombot, a háttérvilágítás automatikusan kikapcsolódik.  • Nyomja meg röviden az ON/OFF gombot, a háttérvilágítás újbóli bekapcsolásához.  • Minden gombnyomást egy sípoló hang nyugtáz.  • Ha a + vagy a –  gombot beállítási üzemmódban nyomva tartja, gyorsállítást végezhet. • Nyomja meg az ON/OFF gombot 2 másodpercig, a készülék kikapcsolásához.    7.1 A mérési folyamat  • Dugja be az érzékelőt legalább 2,5 cm mélyen a hús legvastagabb részének közepébe, szárnyasoknál a törzs és a láb között; ne érintsen sem csontot, sem porcot, és ne álljon ki a sülő húsból. Tolja be a sütni való húst a sütőbe, és állítsa be a megfelelő sütőhőmérsékletet.  • Vezesse ki egyszerűen a kábelt. A kábel a sütő tömítésének formájához illeszkedik.  Legyen óvatos éles szélű kereteknél és zsanéroknál! • A hőmérőt a sütő közelében (kábel hossza kb. 100 cm) rögzítse a mágnessel, vagy állítsa a készüléket a támasszal egy sima felületre.  • Állítsa be a  + vagy – gombbal a kívánt maghőmérsékletet.. • Ha a beállított hőmérsékletet a hőmérő elérte, riasztó hang hallatszik.  • A háttérvilágítás bekapcsolódik. • Távolítsa el az érzékelőt és kapcsolja ki a készüléket, a riasztás leállítására. • A hang tovább szól addig, amíg a hőmérséklet ismét a beállított riasztási érték alá süllyedt.   8 9  



TFA_No. 14.1509_anl_6_17 2017.10.30 13:58 óra 5. oldal     Digitális grill hőmérő  8. Ápolás és karbantartás  • A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket! Óvja a nedvességtől. • Ha víz vagy gőz jutna be a csatlakozóaljba, az befolyásolhatja az érzékelőkábellel való kapcsolatot. Szárítsa meg a hegyet használat előtt egy törlővel, mielőtt a kijelző készülékhez csatlakoztatja.  • Használat után kapcsolja ki a készüléket. • Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. • Tárolja a készüléket mindig egy megfelelő száraz helyen.    8.1 Elemcsere  • Ha az  elemszimbólum megjelenik, cserélje ki az elemet.   • Nyissa fel a báziskészülék elemtartóját, és rakjon be helyes polaritással két új mikroelemet. • Zárja vissza az elemtartó rekeszt.  9. Hibaelhárítás  Probléma Megoldás   Nincs kijelzés ➜ a készüléket az ON/OFF gombbal kapcsolja be  
➜ rakja be helyes polaritással az elemeket ➜ Cserélje ki az elemeket  

      Digitális grill hőmérő     Helytelen kijelzés ➜ Cserélje ki az elemeket   ➜  A hegy és az alj érintkezését meg kell vizsgálni, adott esetben kiszárítani.     Kijelzés LLL ➜ a hegy és az alj érintkezését ellenőrizni 
➜   a kábelérzékelőt bedugni   Hőmérséklet kijelzés túl magas ➜ a mérő érintkező elhelyezkedését a sültben meg kell vizsgálni.    Ha a készüléke a fenti intézkedések ellenére sem működik, forduljon a kereskedőhoz, akinél a terméket beszerezte.   10. Eltávolítás  A jelen terméket a gyártó kiváló minőségű  anyagokból és alkotórészekből állította elő, amelyek újból felhasználhatók.  Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni!  Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően.   A nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők:   Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom   10 11  



TFA_No. 14.1509_anl_7_17 2017.10.30 13:58 óra 7. oldal     Digitális grill hőmérő  A készüléket az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-Irányelvnek (WEEE) megfelelően kell ártalmatlanítani.  A készüléket nem szabad a háztartási szeméttel ártalmatlanítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.  11. Műszaki adatok:    mérési tartomány -30 °C…300°C   felbontás 1°C   HHH/LLL a hőmérséklet a mérési tartományon kívül van   Tápáramellátás Tápáramellátás: 2 db 1,5 V-os AAA  (nem része a szállításnak)   Ház méret: 76 x 25 x 76 mm   Súly 66,6 g (csak a készülék)     Ezt a használati útmutatót vagy annak kivonatait csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzétenni.  A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatáskori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.  A termékre vonatkozó legújabb műszaki adatok és információk megtalálhatók a termék cikkszámának beadásával a honlapunkon.   www.tfa-dostmann.de  TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland 01/17 
     


