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VAROITUS
• Älä aseta ACCU-PROBE™ Bluetooth® 

mittaria kuumalle tai magneettiselle 
pinnalle tai minkään laitteen sisään.

• Näyttöyksikköä ja lämpötila-antureita ei 
saa upottaa veteen.

MALLI : 70077

Wolf Steel Europe BV
Poppenbouwing 29-31, 4191 NZ Geldermalsen,

CCI No. 51509970, THE NETHERLANDS
info@napoleongrills.nl

Wolf Steel Ltd.
214 Bayview Drive,

Barrie, Ontario, CANADA L4N 4Y8
grills@napoleonproducts.com

VAROITUS
• Käytä lämpöä kestäviä suojakäsineitä 

koskettaessasi antureita ruoanlaiton 
aikana. 

• Älä yritä puhdistaa lämpötila-antureita 
ennen kun olet lukenut “HUOLTO” 
kohdan tästä käyttöohjeesta. 

• Käytä lämpöantureita ainoastaan 
20⁰C - 300⁰C / -4⁰F - 572⁰F 
lämpöasteiden välillä.

ACCU-PROBETM Bluetooth®
Paistomittari
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KIITOS ETTÄ VALITSIT NAPOLEONIN
Napoleon ACCU-PROBETM Bluetooth® mittarilla valvot ja mittaat grillattavien ruokien lämpötilaa. 
Voit ohjelmoida lihan tyypin, halutun lämpötilan ja ruoanlaiton ajan näyttöyksiköstä tai käyttämällä 
Napoleonin ohjelmaa älylaitteellasi. Kun ruokasi on valmis, mittari hälyttää älylaitteellasi.

Digitaalinen mittari helpottaa ruoanlaitossa. Sinun ei tarvitse odottaa grillin vieressä tarkastelemassa 
ruoan valmistumista. Tämä säästää aikaa ja voit keskittyä viihdyttämään vieraitasi ja nauttia perheen 
kanssa vietetystä ajasta. Lataa Napoleonin ACCU-PROBETM   ohjelma ja nauti älykkäästä ruoanlaitosta!

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Wolf Steel 
Ltd.llä on niiden käyttölupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta Android™ 
ja Google Play™ ovat Google Inc. tavaramerkkejä; Apple, iPhone®, ja Apple App Store ovat Apple Inc. 
tavaramerkkejä; iOS on Cisco Inc. tavaramerkki.

Napoleonin 1 vuoden rajoitettu takuu
NAPOLEONin takuu kattaa uuden laitteesi komponentit materiaalivirheiden ja työlaadun 
osalta vuodeksi ostopäivästä.  

Mikäli tuote ei vastaa odotuksiasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai vieraile 
verkkosivustollamme.

POHJOIS AMERIKKA:    EUROOPPA:

Verkkosivusto: www.napoleongrills.com  Verkkosivusto: www.napoleongrills.eu

Email: grills@napoleonproducts.com  Email: info@napoleonproducts.nl

Phone: 1-705-726-4278 Fax: (705)-727-4282

Customer Solutions: 1-866-820-8686

Takuun ehdot ja rajoitukset

NAPOLEON takuu kattaa tuotantoviat alkuperäiselle ostajalle edellyttäen, että tuote on ostettu 
valtuutetulta NAPOLEON jälleenmyyjältä seuraavin ehdoin ja rajoituksin.:

NAPOLEON ei ole vastuussa: ympäristöön liittyvistä olosuhteista kuten muiden laitteiden häiriöstä 
toimivaan laitteeseen. 

Kopio ostokuitista sekä grillin malli-ja sarjanumero on esitettävä takuupyynnön yhteydessä.

Tämä tehtaan takuu ei ole siirrettävissä seuraavalle omistajalle.

Rajoitettu takuu ei kata vahinkoja jotka johtuvat käyttövirheestä, huollon puutteesta, rasvapalosta, 
vaarallisesta ympäristöstä, onnettomuudesta, luvattomista muutoksista, ohjeen vastaisesta käytöstä, 
luvattomista osista, huolimattomuudesta ja muiden tuottajien osien käyttämisestä. Takuuohjelma ei kata 
yhteisö-tai ammattikäytössä olevaa tuotetta.

Takuuohjelma ei kata muovisien osien värimuutoksia kemiallisia puhdistusaineita käytettäessä tai UV-
säteille altistumisesta johtuvia kulumia tai vahinkoja.

Rajoitettu takuu ei myöskään kata veden tai kuumuuden aiheuttamaa vahinkoa 

Napoleon varaa oikeuden tarkastaa tuote tai sen osa takuupyynnön yhteydessä.

Napoleon ei vastaa takuuosan vaihtoon liittyvistä asennus-, lähetys-, tullaus-tai työkuluista eivätkä ne 
kuulu takuun piiriin.
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• Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa Bluetooth® mittarin asentamisesta ja 

turvallisesta käytöstä. 
• Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa.

• ACCU-PROBE™ Bluetooth® yhteydellä toimiva mittarin ohjelma tarvitsee  
Bluetoothilla- varustetun iOS tai Android laitteen toimiakseen.

• Ohjelma on ladattavissa veloituksetta App StoreSM tai Google Play™ kaupoista.

Paketin sisältö
• 1 Napoleon ACCU-PROBETM Bluetooth® paistomittari

• 2 AAA Alkaline paristoa

• 2 irrotettavaa ruostumattomasta teräksestä valmistettua lämpötila-anturia 

• 2 anturin säilytyskoteloa

• 4 eri väristä lenkkiä lämpötila-antureihin

• Quick Start käyttöohje

Napoleonin ACCU-PROBETM Bluetooth® paistomittariin (#70077) voi liittää 4 ruostumattomasta teräksestä 
valmistettua lämpötila-anturia samanaikaisesti. 

Lisävarusteena on saatavissa 2:n kappaleen lämpötila-anturisarja (#70078).

Ominaisuudet
• 125.73 cm/49.5’’ pitkät lämpötila-anturit

• Lämpötila-anturien johtojen säilytyskotelot

• Lämpötilan mittaus -20⁰C - 300⁰C / -4⁰F to 572⁰F

• 50 m/160’ Bluetooth kantavuus

• Magneettinen näyttöyksikön pohja 

• Lämpötilan osoitin 

• LCD näyttö

• Omien lämpötilojen asetus

• Manuaalinen sulkeminen

• Lämpötila lukemat Bluetooth yhteydellä tai ilman sitä

Soveltuvat laitteet
ACCU-PROBE™ Bluetooth® mittarin ohjelma toimii suurimalla osalla Android ja iOS laitteissa kuten 
iPhone®, iPad mini™ ja iPod®. Laitesoveltuvuutta ei voida taata johtuen useista erilaisista malleista ja 
valmistus standardeista. 

Missä paistomittaria voidaan käyttää:
• Kaasu- ja sähköliesillä

• Sähkö- ja kaasu-uuneissa

• Kaasu- ja sähkögrilleissä

• Hiiligrilleissä

• Savustimissa
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Puhdistus ja huolto
VAROITUS! Pidä lämpötila-anturit lasten ulottumattomissa. Käsittele lämpötila-antureita 
huolellisesti. Käytä aina suojaavia lämpöä kestäviä käsineita koskiessasi antureita ruoanlaiton aikana ja 
sen jälkeen. Älä käytä anturin kaapeleita tai lenkkejä irrottaaksesi anturit.

VAROITUS!    Älä käytä antureita mikrouunissa tai varrasmoottorissa. 

• Puhdista anturit ennen ensimäistä käyttöä

• Anturit eivät kestä konepesua. Älä pese tiskikoneessa. 

HUOMIO: Anturin liitokset, johdot ja näyttöyksikkö ovat vettä kestäviä mutta niitä ei saa jättää sateeseen. 
Laitetta tai sen johtoja ei saa koskaan upottaa veteen.

• Anturit ovat ruostumattomasta materiaalista valmistettuja. Älä käytä anturien puhdistamiseen 
kemikaaleja tai naarmuttavia puhdistusaineita. 

• Pyyhi anturit kostealla pyyhkeellä tai talouspaperilla. 

• Säilytä Bluetooth® paistomittaria lämpötilojen 0⁰C - 35⁰C / 32⁰F - 95⁰F välillä

• Käytä ainoastaan alkaline paristoja. Poista paristot laitteesta, mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 

Napoleon ACCU-PROBE™ Bluetooth® 
mittari

Turvallisuus
• Anturit toimivat lämpötilojen -20⁰C - 300⁰C / -4⁰F - 572⁰F välillä.

• Anturien johdot toimivat lämpötilojen -20⁰C - 380⁰C / -4⁰F - 716⁰F välillä

!  Älä anna anturien altistua liekeille tai yli 300⁰C/572⁰F ylittäville lämpötiloille. 

• Tarkkojen lukemienvarmistamiseksi aseta anturit lihan keskelle ennen lihan asettamista grilliin.

! Aseta anturien kärjet alaspäin mutta älä anna kärjen koskettaa grillin paistopintaa. Varmistu myös 
etteivät anturit kosketa grilliä.

• Aseta liha grillissä sille sivulle joka on lähinnä paistomittaria. Aseta anturi siten että se pysyy grillin 
yläasennossa kun kupu suljetaan. Varmistu että grillin sivujen lämpötila ei nouse korkeammaksi kun 
korkein käyttölämpötila. 

• Käyttäessäsi useampaa kuin yhtä anturia, värilliset lenkit helpottavat jokaisen anturin tunnistusta. 
Aseta jokaisen anturin kärkeen lenkki ja työnnä anturin päähän. 

Tarkasta etäisyydet ennen ruoanlaittoa
Tarkasta että paistoala ei ylitä maksimi lämpötilaa ja että anturit eivät ole kiertyneet tai litistyneet 
suljettavien ovien tai kansien väliin.

Tarkasta johdon etäisyys ympäröivässä lämpötilassa ruoanlaittovälineen ovi tai kupu kiinni; tarkasta että 
johto ei ole kiertynyt tai taittunut. 

Tämän jälkeen käännä laite päälle ja käytä johtoa tarkastaen kuumat kohdat johon se saattaa koskettaa. 
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Napoleon ACCU-PROBE™ Bluetooth® 
mittari

1. Lämpötila – näyttää lämpötilan anturille jota käytetään

2. Anturin osoitin – näyttää käytettävien anturien määrän

3. Kierron symboli– laite on näytön kierto tilassa

4. Hälytysääni symboli – osoittaa hälytysäänen kytkennän 

5. Bluetooth® symboli – osoittaa Bluetooth yhteyden tilan

6. Pariston tilanne – osoittaa paristojen tilanteen

7. Lämpötilayksikön näyttä – °C/°F

8. Anturi / Yksikkö (°C/°F) nappula – anturien vaihto / valitse erilaiset lämpötilat C/°F

9. Virtanappula – päälle/pois kytkentä

10. Hälytys/Bluetooth® nappula – kytkee päälle/pois hälytysäänen tai Bluetooth® yhteyden

11. Paristokotelon kansi

12. Anturien liitännät – 4 liitosta 4:lle anturille
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Napoleon ACCU-PROBE™ Bluetooth® 
mittarin käyttöönotto
1. Aseta paristot paikoilleen (paristot mukana paketissa) 

• Irrota paristokotelon kansi käyttämällä ruuvimeisseliä.

• Aseta kaksi “AAA” paristoa koteloon sen osoittamalla tavalla. Patterit ovat toimivia mikäli yksikkö 
piippaa ja näytön valo syttyy.

• Älä käytä ladattavia paristoja tai litium paristoja, nämä saattavat aiheuttaa vaaratilanteen 
lämmönlähteidenläheisyydessä.

• Kiinnitä paristokotelon kansi paikoilleen käyttämällä ruuvimeisseliä. Varmistu että mittarin näyttö 
näyttää digitaalisen lukeman sitä käynnistäessä. 

2. Ensiasetus 

Virta: Paina kerran käynnistääksesi laitteen. Paina noin 3 sekuntia sammuttaaksesi sen.

Hälytys/ Bluetooth: Mittari ja älylaitteesi hälyttävät lämpötiloista. Paina kerran aktivoidaksesi/
kytkeäksesi pois äänen yksiköstä. Paina 2 sekuntia käynnistääksesi/sammutaaksesi  Bluetooth® 
toiminto.

Anturi / Yksikkö(⁰C/⁰F): Paina kerran vaihtaaksesi anturien 1, 2, 3, 4 kiertotilaa. Paina 2 sekuntia 
vaihtaaksesi lämpötila yksikön ⁰C/⁰F.

3. Paistomittarin asennus

• Lämpötila näkyy näytössä kun anturi on kytkettynä sen anturiliitäntään.

• Valitse anturi, pura se paketistaan ja kytke se anturiliitäntään.

• Aseta anturi liittimeen. Varmistu että anturi on kiinnitynyt kunnolla laitteeseen.

• Tunnistaaksesi anturin liittimen: Liittimet on nimetty laitteen takaosassa numeorilla 1-4 vasemmalta 
oikealle (värit sinisestä mustaan). 

• Kun anturi on kiinnitetty, PROBE symboli vasemassa yläkulmassa kuvastaa viimeisimmän asetetun 
anturin sijaintia. 

4. Bluetooth® yhteys älylaitteeseen. Seuraa alla olevia ohjeita. 
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Yhdistä mittari älylaitteeseen 
(ensimäinen kerta):
Seuraa näitä ohjeita yhdistääksesi älylaitteesi. Yhdistä se lähellä mittaria välttyäksesi häiriöiltä. 

1. Älylaitteellasi:

• Varmistu toimivasta internetyhteydestä ja että älylaitteesi WiFi on päällä. Varmistu että Bluetooth® 
asetus on päällä. (Sujuvaa käyttöä varten, varmistu että sijaintiasetus ja äänet ovat kytketty päälle.) 
Lataa ja asenna Apple App Store tai Google Play kaupasta Napoleon ACCU-PROBE™.  ohjelma. Salli 
käyttöoikeus tiedostoihin ja asetuksiin.

• Ohjelman asennuksen jälkeen, avaa se. Mikäli tarpeen, ohjelma ohjaa sinut älylaitteen asetuksiin 
kytkeäksesi Bluetooth® yhteyden päälle asennusta varten.

2. ACCU-PROBE™ mittarin yksikössä:

Paina virtanappulaa kerran käynnistääksesi mittarin näytön.

Pidä Hälytys / Bluetooth nappulaa kahden sekunnin ajan käynnistääksesi Bluetooth®:in. 

Bluetooth® symboli vilkkuu kun mittari on yhteydessä älylaitteesi ohjelmaan.

3. Älylaitteellasi

ACCU-PROBE ohjelmassa, valitse ACCU-PROBE™ Bluetooth® mittari laite kun se ilmestyy Bluetooth® 
listaukseen. Ensimäisellä käyttökerralla ohjelma saattaa kysyä käyttöoikeutta laitteen tiedostoille ja 
sijainnillesi. Hyväksy jotta ohjelma kytkeytyy mittariin. Kun ohjelma on valittu voit alkaa käyttää sitä. 

4. Mittariyksikössä:  Kun Bluetooth® symboli on näkyvillä ja se ei enää vilku, se on yhteydessä 
ohjelmaan ja ei yritä yhdistyä muihin laitteisiin. 

  ! Huomio: Yhdistä Bluetooth yhteys ACCU-PROBE™ ohjelmalla, älä laitteen asetuksista.

Et voi jatkaa ohjelman käyttöä ennen kuin ACCU-PROBE™ Bluetooth® mittari laite ilmestyy listalle ja on 
valittuna. 

Nopea vianetsintä:
Päivitä tai käynnistä ohjelma ja/tai Bluetooth® mittari tarvittaessa. Katso vianetsintä mikäli 
ongelmia tulee. 
Mikäli tarvetta, tutustu huolella laitteen perusasetuksiin, kuten miten kytkeä Bluetooth® päälle ja pois 
laitteen asetuksista, ja lataus App Storesta tai iTunesista.

• Sulkeaksesi ohjelman iPhonella (iOS), paina koti näppäintä kaksi kertaa nopeasti ja pyyhkäise 
ohjelman ikkunaa. Avaa ohjelma uudelleen kotinäytöltä.

• Sulkeaksesi ohjelman Androidilla, käytä takanuolta kotinäytöllä tai pienennä ikkuna ja sulje se 
käyttämällä “X” merkkiä. 

Ohjelman asennuksen poistaminen:

• iOS – Mene Bluetooth® settings sivulle, ja etsi paistomittarin nimeä. Paina “I” symbolia ja valitse  
Forget this device (unohda tämä laite).

• Android - Mene Bluetooth® Setting sivulle ja valitse nollaa tai poista asennus ohjelmasta.

! Mikäli ohjelma ei toimi, käynnistä ohjelma uudestaan ja kytke se pois Bluetooth® yhteydestä 
ohjelman tai laitteen asetuksista. Asenna ohjelma uudestaan kuten yllä kohdissa1 - 3.

! Käy läpi tämän käyttöohjeen vianetsintä-kohta tai katso lisätietoa Napoleonin verkkosivustolta.
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Vianetsintä
Tässä listassa on yleisimpiä vianetsinnän vaiheita helpottamaan laitteen ja ohjelman 
välisen ongelman löytymistä. 

Varmistu mittarin Bluetooth® logo symboli vilkkuu, osoittaen että se on valmiina 
kytkeytymään älylaitteeseen.

Vika ohjelmassa Mahdolliset syyt / Ratkaisu

Ohjelma ei ole 
asennettu tai sitä 
ei ole asennettu 
oikein.

• Tarkasta internetyhteys

• Yhdistä internettiin WiFi välityksellä ja lataa ohjelma  App Storesta tai 
Google Playsta.

• Seuraa huolellisesti automaattisen asennuksen ohjeita ja avaa ohjelma. 

• Tarkasta ohjelman symboli kotinäytöltä.

• Poista ohjelman asennus ja asenna se uudelleen mikäli tarpeen. (katso 
kohtaa lataukset)

• Anna ohjelmalle täydet käyttöoikeudet tiedostoihin ja sijaintiisi.
Ohjelma on 
asennettu mutta 
näyttää logoa 
valkoisella tyhjällä 
näytöllä ilman 
pyörivää etsintä 
pyörää.

• Ohjelman ensimäinen käyttökerta.

• Varmistu että ittari on päällä, tai sulje mittari ja laita se takaisin päälle. 

• Varmistu että Bluetooth® on aktivoitu älylaitteesi asetuksista.

• Maksimoi Bluetooth® vastaanottavuutta asettamalla mittarin LCD näyttö 
älylaitteesi suuntaan.

• Sulje ohjelma kokonaan ja käynnistä se uudelleen. 

• Sulje ohjelmat joita et käytä älylaitteeltasi, jotka saattavat kuluttaa sen 
muistia. 

Ohjelma toimi 
aikaisemmin mutta 
laitteen nimi ei ole 
listattuna ohjelman 
laitelistauksessa.  

• Ohjelma ei etsi tai ei onnistu löytämään laitetta. 

• Paina ohjelman oikeassa alakulmassa olevaa etsintäpyörää jotta se alkaa 
pyöriä. 

• Sulje mittari ja käynnistä se uudelleen.

• Aseta älylaite lähelle mittaria. 

• Virkistä välimuisti sulkemalla ohjelma ja käynnistä se uudelleen. 

• Varmistu että laitteesi sijantiasetus on päällä. 

• Odota noin 30-60 sekuntia vaiheiden välillä. 

Mittari hukkasi 
Bluetooth® 
yhteyden kesken 
käytön. 

• Yritä paikallistaa taajuutta häiritsevä asia tai fyysinen este.

• Tuo älylaite takaisin mittarin kantamalle (50 m/160‘) tai 
näkyville.

• Sulje mittari ja käynnistä se uudelleen. 

• Käynnistä ohjelma uudestaan.

Hälytykset eivät toimi. • Tarkasta Bluetooth® yhteys.

• Tarkasta älylaitteesi asetuksista että äänet ja ilmoitukset ovat 
kytkettyinä päälle.

• Tarkasta että hälytys (tai värinä) ilmoitukset ovat valittuina 
ACCU-PROBE™ ohjelman asetuksissa.
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ACCU-PROBE™ Bluetooth® 
mittarin käyttö
Jokaiselle lämpötila-anturille voidaan asettaa oma haluttu lämpötila tai säätää ne korkean ja/tai matalan 
lämpötilan välille. Tämä helpottaa ruoan valmistumisen tarkkailua.  

Kaksi pohjimmaista nappulaa antavat sinun valita korkean tai matalan lämpötilan ruoanlaittoon.

Oletus lämpötilan näyttöä käytetään asettamaan valmiiksi asetuksissa oleva tai 
itse haluttu lämpötila. Paistomittarin hälytys käynnistyy valmiiksi asetetun tai itse 
asetetusta lämpötilasta.

Ajastus toiminto on hyödyllinen lämpötilan manuaaliseen tarkkailuun – 
ihanteellinen nopeassa ruoanlaitossa korkeilla lämpötiloilla – tai muistuttamaan 
useiden erilaisten ruokien samanaikaisessa valmistuksessa ajasta. 

Kolmas nappula näyttää hälytys ja ilmoitus, sekä valintapanelin lämpötilayksikölle  
(⁰C/⁰F) ja äänen ja/tai värinä tyypin hälytykset.

Lämpötila-anturin asettaminen valmistettavaan ruokaan
Löytääksesi parhaan paikan anturille, aseta sen kärki lihan syvimpään kohtaan, ja pois luusta. Odota että 
lämpötilan näyttö tasaantuu, siirrä sitten anturia löytääksesi alimman lämpötilan ja jätä anturi siihen 
kohtaan. 

! VAROITUS: Älä anna anturin koskea grilliä, varsinkaan kärjen.
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Alla olevat lämpötilat ja asetukset ovat esiasennettuina ohjelmaan.  

Valitse haluttu lämpötila jokaiselle anturille ja paina OK.   

Lihan tyyppi Kypsyysaste Minimi lämpötila1

Nauta

Well Done 71°C/160°F
Medium Well 66°C/150°F

Medium 63°C/145°F
Medium Rare 57°C/135°F
Customized 52°C/125°F

Porsas 
Well Done 71°C/160°

Medium Well 66°C/150°F
Customized

Jauheliha Well Done 71°C/160°F
Customized

Kana/Kalkkuna Well Done 77°C/170°F
Customized

Sorsa/Hanhi

Well Done 77°C/170°F
Medium Well 68°C/155°F

Medium 60°C/140°F
Customized

Kala

Well Done 70°C/158°F
Medium 52°C/125°F

Rare 46°C/115°F
Customized

Lammas

Well Done 71°C/160°F
Medium Well 66°C/150°F

Medium 63°C/145°F
Medium Rare 57°C/135°F

Rare 52°C/125°F
Customized

Riista

Well Done 74°C/165°F
Medium Well 68°C/155°F

Medium 63°C/145°F
Medium Rare 57°C/135°F

Rare 55°C/130°F
Customized

Muut Aseta haluamasi 
lämpötila

Set BBQ Temperature Aseta Korkea/Matala  
lämpötila-alue

1 Minimi lämpötilat suositukset kokkikirjoista ja USDA ruokaturvallisuudesta.
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Lämpötila hälytykset
Lämpötila hälytys soi kun valittu tai haluttu lämpötila saavutetaan, huolimatta käytettävän anturin 
näkyvyydestä. 

Paistomittarin näytön alla olevaa ajastinta voidaan käyttää mitatakseen alkuperäistä aikaa ajastetuille 
ajoille.

Ajastus hälytykset
Ajastushälytykset voidaan säätää toistuvaksi, kuten lihaa 
kääntäessä ja kun halutaan säästää käytetyn ajan myöhempää 
tarkastelua tai käyttöä varten.

Ajastukset helpottavat ruoanlaittoa kun sitä valmistetaan korkeilla 
lämpötiloilla ilman anturia tai sen kanssa. 

Yksittäisiä ajatuksia voidaan nimetä enintään 15 merkin pituisiksi.

Nimike ja aika tallennetaan jokaisella kerralla kun suljet ohjelman. 

Käytä ajastusta muistuttamaan mausteiden ja maustekastikkeiden 
lisäämisestä.

Bluetooth® kantavuuden hälytys
Bluetooth® mittari hälyttää mikäli älylaite poistuu sen kantamalta. Tuo laite takaisin mittarin kantamalle ja 
ohjelma jatkaa toimintaansa. 
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Napoleon products are protected 
by one or more U.S. and Canadian 
and/or foreign patents or patents 
pending.
Les produits de Napoléon sont 
protégés par un ou plusieurs 
brevets américains, canadiens et 
(ou) étrangers ou par des brevets 
en instance.

Säädökset
Laite täyttää FCC-säännösten osassa 15 asetetut vaatimukset. Laitteen käytölle on asetettu seuraavat 
kaksi ehtoa: 1) laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä ja 2) laitteen tulee sietää mahdollisia häiriöitä, 
mukaan lukien häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä laitteen toimintaan. 

FCC VAROITUS

Laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliselle laitteelle 
asetettujen rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan 
normaalissa kotikäytössä. 

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä 
ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radiolaitteille. 

Emme voi kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekokoonpanossa. 

Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai TV-vastaanottimille (häiriö voidaan todentaa katkaisemalla 
laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen päälle), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin 
seuraavista tavoista:  

• Asetammalla Bluetooth laite ja paistomittari siten että ne ovat vastakkain.

• Lisää tai vähennä etäisyyttä paistomittarin ja Bluetooth laitteen välillä.

• Varmistu että sisäanturin johto tai johto ei ole vaurioitunut tai vioittunut kosteudesta tai 
kuumuudesta.

• Siirrä laite pois toisesta verkosta kuten toisesta Bluetooth ja WiFi lähettimestä. 

• Vältä käyttöä betoniseinien tai muiden esteiden läpi tai välissä, jotka saattavat huonontaa Bluetooth 
yhteyttä.

Huomio:

Noudattaaksesi FCC Luokka B rajoituksia koskien laitteita, käytä ainoastaan alkuperäistä suojattua johtoa 
joka toimitetaan tämän laitteen mukana. 

CE SÄÄDÖKSET

Tavanomaiseen laitteen toimintaan saattaa tulla häiriö vahvasta sähkömagneettikentästä. Mikäli näin on 
nollaa laite palataksesi normaaliin toimintaan seuraten käyttöohjetta. Mikäli laite ei siltikään toimi, käytä 
laitetta toisessa kohteessa.  

Oikeanlainen laitteen hävittäminen
Tämä merkki tarkoittaa että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Käyttäjä 
on velvoitettu viemään laitteen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen laitteen 
ympäristöystävällisen hävittämisen varmistamiseksi.

N415-0486CE-FI


