
 
 

Tekniske data for trådløst steketermometer 48-2220 

 Digitalt steketermometer med trådløs avlesning 

 Viser riktig steketid for ulike varianter, pluss fungerer som timeur. 

 Alarm ved oppnådd temperatur. 

 Timeurfunksjon 

 Velg mellom °C/°F   

 Innebygd lys  

 Temperatur: 0°C ~ 250°C 

 

Mottageren 

 Åpne batterirommet på baksiden av mottageren. 

 Sett i 2 AAA batterier i batterirommet som vist av polaritet symbolene (+ og -). 

 Lukk batterirommet. 

 På baksiden finnes “POWER” bryteren som kontrollerer strøm på / strøm av. Sett denne på ”ON”. 

 

Senderen 

 Skyv lokket til batterirommet av. 

 Sett i 2 AAA  batterier i batterirommet som vist av polaritet symbolene (+ og -). 

 Sett lokket på plass. 

 På baksiden finnes “POWER” bryteren som kontrollerer strøm på / strøm av. Sett denne på ”ON”. 

 Etter at senderen er slått på vil et rødt lys blinke det blinke tre ganger. Dette viser at senderen er på. 

 Viktig informasjon: 

 

 LED INDIKATOR 

Det røde LED lyset i midten av senderen blinker når den er på og sender. 

 TILKOBLING AV FØLER 

Finn føler kontaktet på høyre siden av senderen. 

Koble til føleren. 

 

BRUK 

Koble føleren til senderen. Stikk føleren i midten av kjøttet, vær påpasselig med å ikke stikke igjennom kjøttet. 

Føleren må ikke komme i kontakt med åpne ild.  

 

VELGE KJØTT-TYPE OG STEKEGRAD 

 Trykk ”MEAT” tasten for å velge ønsket kjøtt type. 

 Hvert trykk forandrer displayet i følgende rekkefølge: 

 

 

           BIFF             LAM            KALV      HAMBURGER    SVIN         KALKUN       KYLLING           FISK 

 



 
 

 Trykk “TASTE” tasten for å velge mellom ”Rare/Lite stekt, Medium Rare, Medium, Medium Well eller Well 

Done/Godt stekt”.  Ønsket temperatur vises på LCD skjerm. 

 Begynn å steke. 

 Alarmen høres da kjøttet har nådd ønsket temperatur. 

 

MANUELT SETTING AV ØNSKET TEMPERATUR 

 Sett inn føler som tidligere nevnt. 

 Trykk og hold nede “MODE” tasten i 3 sekunder for manuelt å sette temperatur. 

 Trykk “MIN” og “SEC” for å velge ønsket temperatur. 

 Trykk “MODE” tasten for å bekrefte. 

 Ønsket temperatur vises på LCD skjermen. Start stekingen. 

 Alarmen høres da kjøttet har nådd ønsket temperatur. 

 

ETTER STEKING 

 Bruk en ovnsvott ved fjerning av føleren etter steking. 

 Vask føleren med litt vann og et mildt oppvaskmiddel. 

 Tørk av mottageren og senderen med en fuktig klut. 

 

°C/°F TEMPERATUR DISPLAY 

Temperaturen vises i °C eller °F. Velg Fahrenheit eller Celsius, ved å trykke “MODE “ tasten. 

 

OPPTELLING/NEDTELLING TIMEUR 

Opptellings og nedtellings timeur fungerer uavhengig av temperatur sensor. 

Stilling av opptellings timeur: 

Hvis ikke nedtellings tid er stilt vil timeuret fungere som en opptellings timeur.  

Stilling av nedtellings timeur: 

Bruk MIN og SEC for å stille nedtellings tid. 

Starte timeur: 

1. Trykk “       ”  tasten.  

2. Trykk “       ” tasten igjen for å pause, 

3. Trykk “CLEAR” tasten for å stille til null. 

4. Når nedtellingen er ferdig vil enheten gi lyd fra se. For å slå av alarmen trykk en tast. 

NB !  Nedtellings timeur teller opp til 99:99. 

 

DISPLAY LYS 

Trykk en tast for å lyse opp skjermen i 5 sekunder.  
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