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Bem-vindo ao



Transfira a aplicação gratuita 
Weber® iGrill®
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Remova a unidade superior 
da base, insira as pilhas
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Pressione o botão de 
energia
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Inicie o App e  conecte-se 
através do Bluetooth®
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Conhecer seu



Visor inteligente
O visor acende-se assim que seu 
smartphone/tablet estiver dentro do 
alcance

Kitchen
Thermometer



Inserções de sonda
O dispositivo tem duas inserções de 
sonda para que você possa monitorar 
duas temperaturas ao mesmo tempo

Kitchen
Thermometer



Fixação Magnética
Coloque em qualquer lugar com um 
ímã embutido ou um disco magnético 
opcional



2 Posições de Visualização
Escolha a partir de duas posições de 
visualização, girando a unidade principal 
até por 180 graus
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Tampa da bateria
Remova para inserir as pilhas



Baterias
Requer 2 pilhas AA (incluídas)



Indicador de Sonda Colorido
Identifique facilmente cada sonda de 
leitura dentro do aplicativo



Invólucro de Sonda
Embrulhe de forma ordenada e guarde as 
sondas na parte traseira do seu aparelho 
quando não estiver em uso



Dispositivos de apoio:  O App requer um dispositivo 
Bluetooth Smart Ready. Confira em 
support.weber.com/igrill-support para obter uma lista de 
dispositivos compatíveis.

Operation Is Subject To The Following Two Conditions:
(1) This device may not cause interference, and (2) This
device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of
this device.
App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth 
word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG Inc.

Indicadores de sonda coloridos não se destinam a ser 
usados como alças de segurança térmica. Sondas não são 
laváveis em máquina.

AVISO

AVISO: A base magnética não foi 
desenvolvida para suportar calor 
em excesso e deve ser colocada 
em uma superfície fria. Se a 
superfície estiver muito quente 
para ser tocada, ela também 
estará muito quente para a  base 
do Weber® iGrill®!
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