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3. För din säkerhet

• Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Produkten ska endast användas enligt beskriv-
ningen inom dessa anvisningar. 

• Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.
• Denna produkt används inte för medicinskt ändamål.

Varning! � Risk för skada:

• Förvara denna enhet och batteriet utom räckhåll för barn. 
• Batterier kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två tim-

mar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
• Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. 
• Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.

� Viktig information om produktsäkerhet!

• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 
• Endast sonden är värmebeständig upp till 250 °C. 
• Använd inte instrumentet i mikrovågsugn, ugn eller grill.
• Håll aldrig sonden direkt över en eld.
• Sänk inte ner displayenheten i vatten. Vatten kan tränga igenom och orsaka felfunktion. Ej lämplig för diskmaskin.

Tack för att du väljer denna produkt från TFA. 

1. Innan du använder denna produkt 
• Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant. 
• Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina

lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
• Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som följer av dem.
• Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs. 
• Ta särskilt del av säkerhetsråden!
• Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet 
• För temperaturkontroll av mat och dryck
• Utfällbar termometer i fickformat
• 110 mm sond 
• Snabb och exakt mätning
• MAX/MIN och HOLD-funktioner 
• Autoroterande display
• Bakgrundsbelysning
• Sensorknapp
• Antimikrobiell beläggning
• Tvättbar under rinnande vatten
• För universell användning, idealisk för livsmedelskontroller, enligt HACCP
• Magnetisk fastsättning
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6. Drift

6.1 Sensorknapp

6.1.1 Bakgrundsbelysning

• Tryck en gång på sensorknappen för att aktivera bakgrundsbelysningen i 10 sekunder.

6.1.2 HOLD funktion

• Tryck och håll in sensorknappen, HOLD kommer att blinka. Om temperaturen förblir stabil kommer en larmton att ljuda två gånger
och HOLD blinkar inte längre. Spärr-funktionen för den aktuella temperaturen aktiveras.

• Släpp upp sensorknappen så återgår du till normalläget.

6.1.3 Max-Min-funktion

• Tryck två gånger på sensorknappen. Instrumentet är nu i läget MAX/MIN.
• MAX visas på displayen. Den högsta temperaturen sedan instrumentet kopplades på visas. 
• Tryck på knappen igen. MIN visas på displayen. Den lägsta temperaturen sedan instrumentet kopplades på visas. 
• Tryck på sensorknappen igen för att avsluta läget MAX/MIN.
• Tryck och håll ned sensorknappen i läget MAX eller MIN för att rensa den inspelade avläsningen. “CLr””visas på displayen.

6.2 4 Omkopplare i batterifacket

• Skjut strömbrytarna i batterifacket uppåt (°C/AV) eller nedåt (°F/ON) med hjälp av ett stift. Starta en ny mätprocess.

Brytare 1: °C/°F

• Skjut strömbrytaren 1 för att ändra mellan °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.

4. Delar
4.1 Framsida (Fig. 1)
A 1: Insättningssond
A 2: Display
A 3: Sensorknapp
A 4: Fånglinehål

4.2 Baksida (Fig. 2)
B 1: Batterifack
B 2: 4 omkopplare

1: Temperaturenhet °F/°C
2: Viloläge på/av
3: Stabiliseringslarm ON/OFF
4: Visa tionde graden ON/OFF

5. Komma igång
• Fäll ut sonden. 
• Instrumentet slås automatiskt på vid en vinkel på 45°. Instrumentet har en totalvinkel på 180°.
• Enheten är klar för användning och temperaturen visas.
• Den autoroterande displayen roterar för enklare avläsning.
• Sensorn sitter vid sondspetsen. För att mäta temperaturen, sätt in sonden minst 5 mm djupt i objektet. 
• För mätning av kärntemperaturen på kött: För in sonden minst 2 cm in i mitten av den tjockaste delen av köttet; för fjäderfä, mellan

bålen och låret - den ska inte röra ben eller brosk och den bör inte sticka ut från köttet.
• Stäng av instrumentet genom att dra tillbaka sonden. För in sonden med ett lätt tryck i den medföljande slitsen.
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8. Felsökning
Problem Lösning

Inget visas på displayen ➜ Vik in sonden först, fäll sedan ut den igen.
➜ Se till att batteripolen är korrekt (+pol ovan)
➜ Byt batteri 

Display “LO” och ➜ Byt batteri

Felaktig indikering ➜ Kontrollera sensorns position
➜ Byt batteri

Om enheten inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. 

9. Avfallshantering
Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. 

Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall.
Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella
eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.
Symbolerna för de tungmetaller som ingår är: Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly9
Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE). 
Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angi-
ven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibel bort-
skaffande.

Brytare 2: Viloläge

Viloläget aktiveras när instrumentet inte används (ca. 10 minuter) och sonden är utfälld. Flytta instrumentet något och temperaturen
visas återigen på displayen. Skjut brytaren 2 för att aktivera eller avaktivera viloläget. 

Brytare 3: Stabiliseringsvarning 

• Skjut strömbrytaren 3 för att aktivera och avaktivera aviseringen som indikerar en stabiliserad temperatur. 

Brytare 4: Numerisk visning

• Skjut strömbrytaren 4 för att växla mellan hela grader och tionde gradindikering.

7. Skötsel och underhåll

• Rengör enheten med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. Enheten är tvättbar under rinnande vatten.
• Ta bort batteriet om du inte använder enheten under en längre tid.
• Förvara enheten på en torr plats.

7.1 Batteribyte

• Byt batteri när tomtbatterisymbolen och “LO” visas på displayen.
• Öppna batterifacket genom att vrida locket åt vänster (i pilriktningen) med hjälp av ett mynt och sätt i ett nytt CR 2032-batteri (+pol

upp).
• Stäng batterifacket genom att vrida locket åt höger med hjälp av ett mynt.
• Observera: Instrumentet måste stängas av innan du byter batteri (dvs. temperaturproben ska vikas in).
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TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland
Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå
till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.
www.tfa-dostmann.de 02/21

10. Specifikationer

Mätområde Temperatur -40 °C... 250 °C / -40...+482 °F 

Upplösning 0,1 °C / 0,1 °F

Noggrannhet ±0,5 °C från -20 °C... 150 °C
±0,9 °F från - 4 °F... 302 °F, i annat fall ±1 % 

Reaktionstid 3... 4 sek.

Driftsmiljö -20°C... 50 °C / -4... 122 °F 

Skyddsklass Skyddad mot vattenstrålar (IP 65-standard)

Strömförbrukning Knappcellsbatteri CR2032

Mått 160 (275) x 48 x 20 mm

Vikt 79 g (endast enheten)
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