
 

 

Bruksanvisning   

Art.nr. 48-3025 

Ⅰ. Funksjoner: 

1. Fire funksjonstaster: S/S, OPP, NED og MODUS. 

2. Temperatur område: -10°C til 250°C. 

3. Timeur funksjon: fra 99 minutter og 59 sekunder til 0 og fra 0 til 99 minutter og 59 sekunder. 

4. Alarm funksjon: ringer når temperaturen kommer til eller er høyere enn innstilt. 

5. Programmert for 6 typer kjøtt/fisk/fjærkre eller egen innstilt temperatur. 

6. °C/°F valgbar. 

 

Ⅱ. Hovedfunksjoner: 

1. Etter innsetting av batteriene gir termometeret en “pip-pip” lyd og normal display vises. 

a. Sett temperatur viser standard: 100 °C. 

b. Kjerne temperatur standard: viser “---°C” når føleren er tatt ut, og viser rom temperatur når 

føleren er satt inn.  

c. Trykk “MODUS” tast for å byte til “Timeur” funksjon. Displayet viser “00:00”. 

2. Trykk modus knappen igjen for å kunne stille temperatur. Trykk “OPP” og “NED” taster for å 

stille “SETT TEMP” funksjon. 

3. Under «TIMEUR» mode, trykk “OPP” tast for å stille minutt, og “NED” taste for å stille sekund. 

Trykk “S/S” tast for å starte eller midlertidig stanse. Når den er stanset, trykk “OPP” og “NED” 

samtidig for å nullstille. 

4. Når nedtellingstiden er nådd, piper alarmen i 1 minutt før den går tilbake til innstilt tid.  

5. Trykk “MODUS” knappen for å velge brukt som steketermometer mode eller timeur.  

 

Ⅲ. Operasjoner: 

a. Trykk “OPP” and “NED” taster for å stille inn ønsket temperatur. 

b. Når virkelig temperatur er høyere enn den stilte temperatur, begynner alarmen å pipe og 

ikonet “” blinker øverst til høyre på displayet; når virkelig temperatur er lavere enn satt 

temperatur, slutter alarmen å pipe og ikonet “” forsvinner. 

c. Hold inne “MODUS” knappen for å kunne gjøre °C/°F valg. 

 

1. Nedtellings Timer Mode 

a. Trykk “MODUS” knapp for komme til TIMERUR funksjonen - displayet viser“00:00” 

b. Valgmulighet er fra 99 minutter 59 sekunder og ned til 0. 

c. Trykk “OPP” tast for å stille minutter, og “NED” tast for å stille sekunder 

d. Trykk “S/S” tast for å starte eller stanse. Trykk “OPP” og “NED” samtidig for å nullstille.  

e. Når nedtellingstiden er nådd, vil alarmen begynne å pipe og ikonet “ ” blinker; alarmen 

slutter å pipe etter 1 minutt og ikonet “ ” forsvinner før den går tilbake til innstilt tid.  

f. For å stanse pipelyd, trykk “S/S” tast. Ikonet “ ” forsvinner automatisk før den går tilbake 

til innstilt tid.  



 

 

 

2. 6 forprogrammerte steketider: 
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ANBEFALT KJERNE TEMPERATURER 

FJÆRKRE 185°F/ 85°C     BIFF MED 160°F / 71°C     

BIFF 

GODT 170°F / 77°C     SKINKE 160°F / 71°C     

KALV 

SVIN 170°F / 77°C     BIFF  LITE 145°F / 63°C     


