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Thermometer To Grill 
Bluetooth

Lär känna termometern Sätt i batteriet

Ladda ner Appen

Para med din mobil

Sätt i termometerstickan

Njut av din barbecue-tid

Power PÅ/AV

Varning

Keep the main unit as far 
away from the fire as possible.

Switch on bluetooth on your phone
target

Putting the device directly into fire will damage 
the thermometer.

Once you have paired your phone you don’t 
need to do it again unless you change phone.

MANUAL

Kabel

Huvudenhet

Status-
visare

Statusvisare

Termometersticka

POWER ON/OFF
Anslutningsknapp

Vrid batterilocket vänster för att låsa upp.

Sätt i batteri, säkerställ att + ikonen är uppåt.

Vrid batterilocket till höger.

Tryck och håll in strömknappen 
på termometerns huvudenhet
i 3 sekunder för att starta.

Välj mattyp och preferens för maten där varje termometer-
sticka sätts in. Appen kommer att visa den aktuella och 
sluttemperaturen.
När maten är klar larmar appen och termometern.

Användargränssnittet kan ändras vid uppdatering.
Följ instruktionerna i appen.

Power PÅ:
Håll nere powerknappen i 3 sekunder.

Power Av:
• Håll nere powerknappen i 3 sekunder tills LED ljuset 
 lyser vitt i 1 sekund.
• Automatisk avstängning efter 8 timmar utan 
 anslutning till telefonen.

Alternativ Temperatur-
historik
Anslutnings-
status

Preferens-
inställningar
TidtagningAktuell 

temperatur

Sätt i termometerstickan i köttet, 
säkerställ att spetsen på stickan 
är i mitten av maten för att få 
exakt temperatur.

SÄTT INTE termometern direkt 
i elden. Håll huvudenheten så
långt borta från elden som möjligt.

Sök ‘ToGrill’ i Appstore / Google Play eller 
skanna nedan QR kod med din telefon.
Ladda ner och installera gratis.

Batterilock
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Starta bluetooth på din mobil

Anslutning färdig.

Starta appen och följ instruk-
tionerna för att para och 
aktivera termometern:
Tryck på ihopparningsknappen
(på baksidan av huvudenheten).
Eller skanna QR koden till höger.

Att lägga enheten direkt i eld kommer att skada
termometern.  Termometern har begränsat 
vattentäthet, tvätta INTE huvudenheten i vatten. 
Torka av den med en våt trasa. 

När du väl har parat ihop din mobil med termotetern 
behöver du inte göra det igen om du inte byter telefon.
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Kabel

Termometersticka

Överskrid inte
300°C/572°F 

Överskrid inte
300°C/572°F 

Do not exceed 
300°C/572°F 

Do not exceed 
300°C/572°F 


