
Kat. Nr. 14.1503

Bruksanvisning °C Temperaturer

Well done 82 - 85 72 - 75 82 - 85 75 - 80 79 - 85

Medium 60 - 68 62 - 65 72 52 - 58

Medium rare 55 - 58

Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland
Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska upp-
gifterna är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan ändras utan förvarning.
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt
ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de 08/22
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Hölje
C: Batterifack med magnet
D: Anslutningsuttag för givare

Sensor
E: Metallsond
F: Kabel
G: Uttag

4. Komma igång
• Dra bort skyddsfolien från displayen. Öppna batterifacket på baksidan av instrumentet och sätt i

batteriet 1,5 V AAA, polaritet enligt bilden. Stäng batterifacket.
• Enheten är nu klar att användas.
• --.- och °F (standard) och 122 °F (standard) visas på displayen.
• Sätt i kontaktdonet för sondkontakten i uttaget på enhetens vänstra sida.
• Den aktuella uppmätta temperaturen och standardvärdena visas på displayen.
• Du kan växla med knappen °C/°F mellan °C eller °F som temperaturenhet. 
• Håll ALARM knappen intryckt för att stänga av och slå på instrumentet.

4.1 Mätning av ugnstemperaturen (OVEN)
• Tryck på OVEN TEMP/STD-knappen för att justera önskat mål för ugnstemperaturen. Håll knap-

pen intryckt för snabb körning.
• Vill du bara mäta ugnstemperaturen, placera sonden i ugnen.

4.2 Mätning av livsmedelstemperaturen (FOOD)
• Tryck på knappen FOOD TEMP för att justera önskat mål för mattemperaturen. 
• Håll knappen intryckt för snabb körning.
• Tryck sensorn minst 2,5 cm in i mitten av den tjockaste delen av köttet, för fjäderfä mellan bålen

och låret; den ska varken röra vid ben eller brosk och ska inte sticka ut från köttet. 
• Sätt in köttet i ugnen och ställ in relevant ugnstemperatur. 

4.3 Mätförfarande
• Dra kabeln åt sidan. Den anpassar sig till ugnstätningen. Se upp för skarpa kanter och gångjärn.
• Använd magneten för att fästa termometern på plats nära ugnen (kabellängd 1 m) eller placera

instrumentet på en plan yta.
• Tryck på ALARM knappen för att aktivera larmfunktionen. 
• Symbolen (((.))) visas på displayen. 
• Så snart den justerade ugnstemperaturen har uppnåtts hörs ett kort larmljud varje sekund (upp

till 20 sekunder).
• Så snart den justerade mattemperaturen har uppnåtts kommer två korta larmljud varje sekund

att ljuda.
• Motsvarande temperaturdisplay och larmsymbolen (((.))) blinkar och en varningssymbol �

visas.
• Tryck på valfri knapp för att stoppa larmet. 
• Temperaturdisplayen blinkar fortfarande.
• Om den uppmätta temperaturen fortfarande är högre än den inställda temperaturen efter 

2 minuter slås larmet automatiskt på igen.

Tack för att du valde detta instrument från företaget TFA.

1. Innan du använder den
• Var noga med att läsa bruksanvisningen noggrant. 
• Att följa och respektera instruktionerna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på

ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter till följd av defekter på grund av
felaktig användning. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att ni inte följer
dessa instruktioner. 

• På samma sätt tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar och för eventuella
konsekvenser som kan uppstå av dem. 

• Observera särskilt säkerhetsråden!
• Behåll den här bruksanvisningen för framtida referens!

2. För din säkerhet
• Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i bruksanvisningen. 
• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.
• Produkten får inte användas för medicinska ändamål.

Varning! � Risk för skada:

• Använd värmebeständiga skyddshandskar när du vidrör sensorn under eller efter tillagningen.
• Använd inte instrumentet i mikrovågsugnen.
• Var försiktig när du hanterar sonden.
• Förvara den här enheten och batteriet utom räckhåll för barn. 
• Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan

detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett
batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage. 
• Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt,

skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.

� Viktig information om produktsäkerhet!
• Utsätt inte produkten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. Endast sonden och

kabeln är värmebeständiga upp till 380 °C. Placera aldrig sonden direkt över eld.
• Sänk inte ned kabeln och sonden i vatten. Vatten kan tränga in i precisionssensorn och orsaka

funktionsfel. Ej lämplig för diskmaskin.

3. Delar
A: Display ovan – Ugnens temperatur (OVEN)

Aktuell temperatur – Temperaturenhet – Måltemperatur
B: Display nedan – Matens temperatur (MAT)

Aktuell temperatur – Temperaturenhet – Måltemperatur
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6. Felsökning
Problem Lösningar

Inget visas ➜ Slå på instrumentet
➜ Kontrollera batteriets polaritet
➜ Byt batteri

Felaktig visning ➜ Byt batteri
➜ Kontrollera kontakten till uttaget, torka eventuellt båda delarna

Temperaturvisning ➜ Kontrollera sensorns position i köttet
är för hög

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören från vilken du köpte den. 

7. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponen-
ter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingssystem som har upprät-
tats.

Kassering av den elektriska enheten
Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enhe-
ten och kassera dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om avfall som utgörs av eller inne-
håller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig
att ta uttjänta enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och
elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande. Returtjänsten
är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

Kassering av batterierna 
Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig kasseras med hushållsavfall. De
innehåller föroreningar som tungmetaller, som kan vara skadliga för miljön och männis-
kors hälsa om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, och värdefulla råvaror som järn, zink,
mangan eller nickel som kan återvinnas från avfall. Som konsument är du enligt lag
skyldig att lämna in förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier för miljövänligt
bortskaffande hos återförsäljare eller lämpliga insamlingsplatser i enlighet med natio-
nella eller lokala bestämmelser. Returtjänsten är kostnadsfri. Du kan få adresser till
lämpliga insamlingsplatser från din kommunfullmäktige eller kommun. 
Namnen på de tungmetaller som ingår är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. 

Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre
livslängd eller lämpliga uppladdningsbara batterier. Undvik att skräpa ner miljön och
lämna inte efter dig batterier eller batteriinnehållande elektriska och elektroniska appa-
rater. Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier är
ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.

Varning! � Skador på miljö och hälsa genom felaktig kassering av batterierna!. 

• Tryck på ALARM knappen för att inaktivera larmfunktionen. 
• Symbolen (((.))) försvinner.
• Temperaturdisplayen fortsätter att blinka tills den uppmätta temperaturen är under den inställda

temperaturen.
• Varningssymbolen � försvinner.

4.4 Inställning av timer och stoppur
Stoppur

• Tryck på OVEN/TIMER-knappen.
• Timer och 0:00oo visas på displayen ovan. 
• Tryck på START/STOP-knappen så startar uppräkningsprocessen.
• ▲ blinkar på displayen.
• Med START/STOP-knappen kan du stoppa och starta om räkningen.
• ▲ förblir /blinkar på displayen.
• Tryck på STD- och MIN-knappen samtidigt för att återställa timern.
• ▲ försvinner på displayen.

Count down Timer
• Tryck på MIN- eller STD-knappen för att justera minuterna (max 59 minuter) eller timmarna

(max 9 timmar).
• ▼ visas på displayen.
• Tryck på START/STOP-knappen.
• ▼ blinkar och processen startar.
• Med START/STOP-knappen kan du stoppa (▼ stannar) och starta om (▼ blinkar) räkningen.
• Efter intervallet blinkar displayen och tre korta larmsignaler ljuder varje sekund (fram till 

20 sekunder).
• ▼ och ▲ blinkar samtidigt på displayen och sekunderna räknas upp. 
• Tryck på valfri knapp för att stoppa larmet. 
• Sekunderna räknas fortfarande upp och ▼ och ▲ blinkar fortfarande. 
• Tryck på START/STOP-knappen för att stoppa räkningen.
• Tryck på MIN- och STD-knappen samtidigt för att återställa timern.
• ▼ och ▲ försvinner och 00:00oo visas.

5. Skötsel och underhåll
• Rengör instrumentet och sonden med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller

skurmedel. Skydda mot fukt.
• Om vatten eller ånga kommer in i uttaget kan det påverka kontakten med sonden. Torka kontak-

ten med en trasa innan du ansluter den till ditt instrument. 
• Stäng av instrumentet efter användning.
• Ta bort batteriet om du inte använder instrumentet under en längre tid. 
• Förvara instrumentet på en torr plats.

5.1 Byte av batteri
• Byt ut batteriet när displayen blir svag eller larmnivån sjunker.
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8. Specifikationer

Mätområde Ugn: 0°C… +300°C (+32°F… +572°F) °C/°F- reversibel

Mätområde Kött: 0 °C…+300°C (+32 °F... +572 °F) °C/°F- reversibel

Mätområde Larm: +30 °C…+300°C (+86 °F... +572 °F) °C/°F- reversibel

Upplösning: 1°C/1°F

Kabel: ca. 1 m, värmebeständig upp till 380 °C

Strömförbrukning: 1 x 1,5 V AAA batteri (ingår)

Höljets mått: 72 x 24 x 87 mm

Vikt: 112 g (endast instrument)
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