
Instructiuni de folosire 
Acest dispozitiv este o combinatie de termometru si cronometru de bucatarie. Pentru a selecta functia 
dorita, folositi comutatorul de pe spatele aparatului, punandu-l in pozitia TIMER pentru cronometru sau 
COOK pentru termometru. 
 
Cronometru 
Setati comutatorul de pe spatele aparatului in pozitia TIMER. Afisajul va indica numarul de minute si 
secunde. Folositi butoanele MIN si SEC pentru a seta timpul dorit. Pentru start/stop folositi butonul S/S. Un 
semnal sonor se va auzi la terminarea timpului, atunci cand acesta ajunge la zero, semnal pe care il puteti 
opri tot cu butonul S/S. Pentru a reseta cronometrul la zero apasati simultan pe MIN si SEC. 
Puteti folosi cronometrul si fara un timp limita prestabilit, apasand pur si simplu butonul S/S pentru a porni 
cronometrul. 
 
Termometru 
Setati comutatorul de pe spatele aparatului in pozitia COOK. Introduceti cablul sondei in mufa aflata in 
partea lateral-dreapta . Cablul si sonda rezista la temperaturi de pana la 250 ºC. Afisajul poate indica 
temperatura atat in ºC cat si in ºF. Pentru a comuta intre aceste unitati de masura, apasati butonul C/F. 
Afisajul va arata 2 temperaturi: "set temp" este temperatura dorita de dumneavoastra. Folositi butonul 
MIN pentru a creste si SEC pentru a descreste aceasta temperatura. Introduceti varful sondei in mancarea 
pe care o preparati, incercand sa o pozitionati cat mai central posibil. Temperatura masurata va fi afisata in 
partea stanga a ecranului ("thermo temp"). Atunci cand temperatura masurata atinge limita maxima 
stabilita de dvs. ("set temp"), aparatul va emite semnale sonore. 
Va rugam sa va asigurati ca termometrul si mufa cablului care se conecteaza in termometru sunt pastrate la 
o distanta suficient de mare de sursa de caldura. Aceste parti componente nu sunt rezistente la 
temperaturi inalte. 
 
Atentie: Risc de arsuri ! Atingeti cablul si sonda fierbinte doar cu manusi de bucatarie sau luati alte masuri 
de protectie. 
 
Intretinere 
Curatati sonda si cablul inainte de prima utilizare si, apoi, dupa fiecare utilizare. Folositi apa cu putin sapun. 
Folositi o carpa umeda pentru curatarea termometrului electronic. 
 
Aparatul necesita o baterie de tip LR03 AAA 1.5V care nu este inclusa in pachet. 


