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Kort om NålTemp 
Tack för ditt köp av NålTemp – ditt mät-
instrument för att kontrollera temperaturen vid 
tillagning av livsmedel. Den långa nålen gör att 
du garanterat kommer åt att mäta mitt i 
livsmedlet – det som kallas kärntemperaturen. 
NålTemp är gjord för att tåla tuffa miljöer. Den 
är t.ex. vattentät, så du behöver inte vara 
orolig om du råkar spilla vätska över den. 
 
Göra mätning 
Sätt på NålTemp genom att trycka en gång på 
knappen ON/OFF. Temperaturen visas nu i 
fönstret. Kontrollera att temperaturen 
visas i Celsius. För att ändra gradvisning, tryck 
på knappen ºC/ºF på baksidan. Du ser 
förändringen direkt i fönstret. 

 
Mättips 
För att mäta kärntemperaturen, stick in 
spetsen till mitten av det livsmedel där 
temperaturen skall mätas. Avvakta ca 10 
sekunder, eller tills visningen stabiliserats 
innan du läser av.  
Se till att spetsen ej hamnar i en kavitet 
(hålighet) eller ligger an mot ett ben. Då visas 
ej kärntemperaturen på riktigt sätt. Genom att 
trycka på knappen HOLD fryser du mätvärdet 
för avläsning. Då blinkar C-symbolen. Tryck på 
HOLD igen för att fortsätta. 
Använd skyddsfodralet som förlängare! Snäpp 
fast det i andra änden på NålTemp, så 
undviker du att bränna dig på t.ex. het ånga. 
 

Mätområde 
NålTemp mäter mellan -50 C till +150 C. 

 
 
 
 
 
 
 
Stänga av 
NålTemp stängs av genom att du åter trycker 
en gång på ON/OFF knappen. Alternativt 
stänger NålTemp automatiskt av sig själv efter 
c:a 10 minuter då den inte används.  

Obsevera!  
NålTemp får ej användas direkt i ugn eller 
mikrovågsugn. 
 
Rengöring 
Rengörs enklast med regöringsservetter typ 
ProbRent. (Tål även maskindisk med milt 
tvättprogram). Instrumentets överdel får ej 
rengöras med lösningsmedel eller medel med 
slipande egenskaper. Bör ej utsättas för 
omgivningstemperaturer över + 50 ºC. 
 
Förvaring 
Sätt alltid på skyddsfodralet då du inte 
använder NålTemp, för att förhindra 
stickskador. Häng gärna upp NålTemp på en 
krok el. dylikt när den inte används 
 
Byte av batteri 
NålTemp är designad för att kunna arbeta upp 
till 3000 timmar med det medföljande batteriet. 
När visade siffror börjar se ”utgråade ut”, är det 
dags att byta batteriet.  
Detta gör du genom att försiktigt skruva bort 
skruvarna på baksidan av NålTemp och sedan 
ta ut det gamla batteriet. Batteriet är av typ 
LR44. Notera polariteten.  
Sätt sedan tillbaka batteriluckan och montera 
skruvarna. Glöm inte montera 
gummipackningen. - Ej vattentät annars.
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