
TBT-08H Barbeque High Thermometer
Ψηφιακό θερμόμετρο για τρόφιμα / κρέατα με θήκη 
προστασίας της ακίδας του θερμομέτρου.
Ιδανικό για την μέτρηση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια 
του ψησίματος με γρήγορη απόκριση μέτρησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εύρος μετρήσεων θερμοκρασίας από -50˚ C έως +300 ˚ C
• Ανάλυση οθόνης: 0.1 ˚ C

• Αδιάβροχο
• Οθόνη LCD για ένδειξη θερμοκρασίας
• 4 πλήκτρα λειτουργίας
• Μνήμη MAX / MIN τιμής θερμοκρασίας
• Λειτουργία HOLD για κράτημα της μέτρησης στην οθόνη
• Επιλογή μονάδων θερμοκρασίας C / F
• Αυτόματη απενεργοποίηση θερμομέτρου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Πατώντας το πλήκτρο ON/OFF μια φορά η οθόνη θα ανάψει 
δείχνοντας αρχικά όλα τα τμήματά της. Σε ένα δευτερόλεπτο θα 
δείτε την τρέχουσα θερμοκρασία. Εάν ξαναπατήσετε το πλήκτρο 
ON/OFF το θερμόμετρο θα σβήσει.
2. Πατώντας το πλήκτρο HOLD παγώνει η ένδειξη της οθόνης. 
Ξαναπατώντας το ίδιο πλήκτρο το θερμόμετρο επανέρχεται στην 
κανονική λειτουργία του.
3. Πατώντας το πλήκτρο MAX/MIN ενώ το θερμόμετρο είναι σε 
κανονική λειτουργία εμφανίζεται η μέγιστη τιμή που έχει στην 
μνήμη του. Ξαναπατώντας το ίδιο πλήκτρο εμφανίζεται η 
ελάχιστη τιμή. Πατώντας το πλήκτρο ξανά, επαναφέρουμε το 
θερμόμετρο στην κανονική λειτουργία του.
4. Πατώντας το πλήκτρο C/F ενώ το θερμόμετρο είναι σε 
κανονική λειτουργία γίνεται αλλαγή στην μονάδα εμφάνισης της 
μέτρησης της θερμοκρασίας (Κελσίου ή Φαρενάιτ).
5. Για να αλλάξετε την μπαταρία ανοίξτε το καπάκι στη πίσω πλευρά του θερμομέτρου 
όπως φαίνεται στην εικόνα. Χρησιμοποιήστε μπαταρία LR1130 ή AG13.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην βάζετε το θερμόμετρο σε φούρνους μαζί με το κρέας/φαγητό για ψήσιμο. 
Χρησιμοποιήστε το μόνο για να πάρετε την μέτρηση της θερμοκρασίας του κρέατος ή 
φαγητού. Καθαρίστε την ακίδα του θερμομέτρου πριν το χρησιμοποιήσετε.

Ακρίβεια μετρήσεων

-50˚ C έως -20 ˚ C ± 2 ˚ C

-20˚ C έως +200 ˚ C ± 1 ˚ C

+200 ˚ C έως +300 ˚ C ± 2 ˚ C
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