
Gebruiksaanwijzing DTC450: 

 

 

Perfect voor 
• Snoep en hoge temperatuur koken 

Makkelijk te gebruiken 

 

• 7 voorgeprogrammeerde snoep podia met unieke waarschuwingen 

• 1 alle doeleinden temperatuurstadium 

• Dual vooruitgang scherm 

• Temperatuur gids 

 

Kenmerken 
• 8,5 "/21.6 cm stam 

• Onbreekbare 

• Food-safe ABS kunststof 

• RVS stuurpen 

• Auto-off na 1 uur 

• Verstelbare roestvrijstalen clip 

• Montage: pocket clip 

• Batterijen & instructies 

 

Opmerking: Verwijder de sticker van het display voor gebruik. 

Opmerking: In de volgende instructies, namen van de controle- 

knoppen worden weergegeven in HOOFDLETTERS. Functie informatie die wordt 

weergegeven 

op het display wordt weergegeven in BOLD CAPS. 

 

Batterij Installatie 
Batterijen zijn geïnstalleerd. Vervang de batterijen wanneer LCD 

wordt gedimd of alarmniveau daalt. Uitschakelen voordat 

het installeren van de batterij, als een storing kan optreden 

als de stroom is ingeschakeld als de batterij is geplaatst. Als een 

storing optreedt, herstart. 

1. Verwijder het batterijklepje aan de achterkant door te schuiven 

in de richting van de pijl. 

2. Plaats twee LR44-batterijen met de positieve (+) 

kant naar boven door uitglijden batterij onder de tab metaal en 

naar beneden te drukken. 

3. Plaats het batterijklepje totdat het vastklikt. 

 

Gebruiksaanwijzing 

A.on / Off 

1. Druk op de MODE knop om de DTC450 schakelen. 

2. De DTC450 wordt automatisch uit wanneer zetten 



de temperatuur lager is dan 104 ° F / 40 ° C 

1 uur. 

B.Temperature Schaal 

Houd de MODE toets 3 seconden ingedrukt om 

veranderen van Fahrenheit naar Celsius of vice versa. 

 

C. Temperatuur Alert 

1. Als een kwestie van veiligheid, altijd de positie van de 

DTC450 op de pot voor het vullen en / of 

het toepassen van warmte. 

LET OP: Draag altijd een hittebestendige handschoenen aan te raken 

de roestvrijstalen steel tijdens of net na gebruik. Niet doen 

met blote handen aanraken. 

 

2. Druk op de MODE knop om de DTC450 schakelen. 

 

3. Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste selecteren 

snoep podium of voor alle doeleinden thermometer. De 

weergave doorloopt DRAAD, SOFT 

BALL, FIRM BALL, HARD BALL, SOFT 

Crack, HARD BARST, karamel, en 

TEMP (weergegeven in het bovenste gedeelte van de 

weergave) elke keer dat de knop wordt ingedrukt. Ieder 

candy stadium verandert de weergegeven temperatuur 

naast SET op het onderste gedeelte van het scherm. 

De huidige temperatuur verschijnt in het midden 

van het display. 
 



4. gebruik het hitteschild bij het koken met temperaturen boven 300° F / 148° C. Invoegen van de 

stengel door het gat in de hitte schild (open kant naar boven) en schuif het aan de onderkant van het 

scherm. Let op: Initial positionering van het hitteschild kan verlangen meer kracht. Wees voorzichtig 

met de puntige tip. 

 5. met de loop van de clip van de bijlage naar u toe gericht, invoegen de stengel via het 

dichtstbijzijnde deel van beide gaten in de lus. Naar de gewenste positie door het indrukken van de 

stengel van u af en in de twee vergrendeld posities vergrendelen. De tweede vergrendeling positie 

biedt de meest veilige grip. 

6. Druk de clip naar beneden op de kant van de pot (een rechte dubbelzijdige pot werkt het beste) en 

plaats het totdat de stam tip net boven de bodem van de pot is. Laat niet de tip touch van de bodem 

van de pot. 

Belangrijk: Houd stam uit de buurt van directe warmte van de cooktop brander. 

7. een 1-pieptoon pre alarm klinkt en de rode LED licht knippert wanneer de huidige temperatuur 3 ° 

F/2 ° C onder de doelstelling temperatuur bereikt. 

De waarschuwing verandert in 2 pieptonen wanneer de huidige temperatuur de doel-temperatuur 

bereikt. 

Het vervolgens gewijzigd in 3 pieptonen en de huidige temperatuur, knippert op het display de 

huidige temperatuur bereikt 3° F / 2° C boven de temperatuur doel. 

8. Druk op een willekeurige toets om te stoppen met de waarschuwing. 

9. Verwijder de pot van de hitte en de thermometer van de kant van de pot. 

10. de DTC450 wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de temperatuur minder dan 104° F / 40° C 

gedurende 1 uur. 

D.All-doel temperatuur fase 1. Druk op de + of -toets om de gewenste temperatuur. Houd ingedrukt 

voor snelle vooruitgang. 

Zorg voor uw Product • vermijden bloot uw thermometer aan extreme temperaturen, water of 

ernstige schok. 

• Vermijd contact met corrosieve materialen zoals parfum, alcohol of reinigingsmiddel. 

• Wipe beeldscherm schoon met een vochtige doek. 

• Schoon stam, schild en clip met water en zeep. 

Opmerking: De thermometer stengel vóór elk gebruik schoon 

Opmerking voor inductie kookplaten: soms, de inductie kookplaten magnetisch veld kan interfereren 

met digitale thermometers. 

Als er interferentie is, kort uitschakelen de inductie kookplaten te halen een digitale thermometer 

lezing of gebruik een thermometer dial. 

Belangrijk: Laat niet IN hete OVEN of magnetron. HET DISPLAY NIET ONDERDOMPELEN IN WATER. 

HANDWAS EN DROOG 


