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GEBRUIK VAN DE THERMOMETER. 
Zet de thermometer aan met behulp van de ON/OFF 
toets op de (smalle) bovenzijde van de thermometer. 
De thermometer is voorzien van een Auto-Off functie 
welke het toestel uitschakelt na 10 minuten. De zelf-
uitschakelfunctie werkt niet als de MAX/MIN functie is 
geactiveerd. 
De temperatuurvoeler uitklappen zodat deze een 
gemakkelijke positie inneemt om de temperatuur te 
kunnen meten. De maximum uitslag is 180°. Het 
uiteinde van de temperatuurvoeler is scherp en kan, bij 
onzorgvuldig gebruik verwondingen veroorzaken. Altijd 
de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Het is aan te 
bevelen de voeler in te klappen als het toestel niet 
wordt gebruikt. 

 
Breng het uiteinde van de voeler in contact met het te 
meten materiaal/medium. Het temperatuurgevoelige 
gedeelte bevindt zich aan het uiteinde van de voeler, 
de minimum insteek, respectievelijk indompeldiepte 
dient daarom tenminste 5 mm te bedragen.

 
 

SCHOONMAKEN VAN HET TOESTEL 
Maak het toestel regelmatig schoon met een 
antibacterieel reinigingsdoekje om mogelijke 
voedselrelevante bacteriegroei te vermijden. 

BATTERIJ VERVANGEN 
Vervang de batterijen als het batterijsymbool zichtbaar 
is op het venster of als de karakters vaag worden. 
Gebruik een schroevendraaier om het batterijdeksel te 
openen en vervang de uitgewerkte batterij voor een 
nieuwe van het type AAA of LR03. Plaats het deksel 
terug en vergrendel het deksel met de schroef. 

EMC/RFI 
De werking van het toestel kan nadelig worden 
beïnvloed onder invloed van een hoogfrequent 
elektromagnetisch veld. 

SPECIFICATIE 
meetbereik: -49,9…149,9 °C 
resolutie: 0,1°C of 1°C, instelbaar 
nauwkeurigheid: ±0,5°C 
sensor: thermistor 
voeding 1 x 1,5 V type LR03 of AAA 
gebruiksduur: batterijen ca. 8000 uur 
aanwijzing: 15 mm LCD karakters 
afmetingen: 19 x 52 x 155 mm 
gewicht: 76 g.  

GARANTIE 
De garantietermijn voor de Gourmet thermometer 
bedraagt 1 jaar na datum van aankoop en heeft 
uitsluitend betrekking op defecten aan het toestel die 
door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan. 
Schade die terug is te voeren op natuurlijke slijtage, 
overbelasting of onoordeelkundig gebruik is van 
garantie uitgesloten. 

VERANTWOORD VERWIJDEREN 
Als het toestel wordt afgedankt, bevat 
het nog waardevolle materialen en, 
helaas ook schadelijke stoffen. Lever 
het apparaat in bij een verzameldepot 
voor elektrische en elektronische 
apparatuur zodat het op een juiste en 
verantwoorde wijze kan worden 
verwerkt. 
 
 

 


