
Garanti: 2 år fra købsdatoen. WeGrill One er produceret i Kina og im-
porteret til EU fra EET Group A / S.

Bemærk, at alle produkter og mærker, der er nævnt, og repræsenteret 
er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. WeGrill er 
et varemærke tilhørende EET Group A/S.

Hvad er der i æsken

1 x WeGrill One 
1 x Probe for WeGrill
2 x AAA 1,5V batterier
1 x Quick start guide

Søg og download den gratis 
WeGrill APP på din smart-
phone

Download the APP

Kom godt i gang

• Åbn emballagen og kontroller at 
alle dele er til stede og intakte, 
hvis ikke så venligst kontakt den 
butik, hvor du har købt det

• Sæt de 2 AAA batterier i bat-
teri-porten på bagsiden af WeGrill 
One. Vær opmærksom på tegnin-
gerne for korrekt placering

• Sæt proben i CH1 eller CH2 porten

• Tryk på touch-knappen på WeGrill 
One

• Når de 3 orange lys begynder at 
blinke åbn WeGrill APP’en og tryk 
på forbindelses ikonet

• Vælg WeGrill One fra (BLE) menu-
en  

• Når lyset skifter til 1 konstant lys, 
er enheden tilsluttet og klar til 
brug

Quick start guide
for

WeGrill One
Smart Trådløst Thermometer



Bruger tips

• Husk altid at lade dit kød hvile efter tilberedning for at sikre 
at det er mørt og saftigt.

 • WeGrill One har en integreret magnetisk holder..

• Ekstra WeGrill probes kan købes separat.

• Placer aldrig WeGrill One direkte på en varm overflade, da 
det vil beskadige produktet. Ydersiden af en ovn låge vil

 normalt fungere fint da lågen er isoleret, men låget på en 
grill er for varmt.

• Temperatur prober tåler ikke opvaskemaskine. Håndvask 
proben og brug en skrubbesvamp om nødvendigt.

 Undgå at ledning eller stik bliver våde.

• Læg ikke proben direkte i flammer, den bliver ødelagt hvis 
den udsættes for mere end 300 ° C.

• Sonden fungerer op til 300 ° C  ved stikprøvekontrol, og op 
til 250 ° C ved længerevarende  tilberedning.

• Det gule silikonehåndtag på proben er varmebestandigt, 
men vil stadig blive varmt. Sørg for at bruge tang eller grill 
handsker ved berøring af probe eller ledning under tilbered-
ningen.

Advarsel

• Når opskrift / kød type er valgt, 
kan du vælge tilberednings grad 
fra indstillinger

• Tryk på Start for at starte til-
beredningen

• Tryk på Annuller for at nulstille

• Mens du laver mad kan du 
overvåge den aktuelle temperatur 
og fremskridt

• For at ændre tilstand eller 
indstilling under tilberedningen 
tryk Opskrift på CH for at åbne 
menuen opskrift

• Et lydsignal vil lyde, når maden 
har nået den rigtige temperatur

Begynd at lave mad

• WeGrill App’en har 3 tilbered-
ningsprogrammer baseret på kød 
type, ønsket tid eller temperatur.

• Tryk på ‘Vælg opskrift’ på CH 1 
eller 2 for at vælge tilberedning

• Vælg den ønskede opskrift baser-
et på kødtype, eller indstil tid eller 
temperatur manuelt.

• Vælg Settings for at ændre ind-
stillinger og sprog


