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TRÅDLØST STEGETERMOMETER

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye 
stegetermometer, beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning, før du tager 
stegetermometeret i brug. Vi anbefaler dig 
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis 
du senere skulle få brug for at genopfriske 
din viden om stegetermometerets 
funktioner

Tekniske data

Strømforsyning, stegetermometer: 

 2 × 1,5 V AA-batterier

Strømforsyning, modtager:

 2 × 1,5 V AAA-batterier

Rækkevidde: 60 meter (uden forhindringer)

Temperaturområde: 0-250 °C

Displayvisning: Kødtype, stegningsgrad, 

aktuelt temperatur, måltemperatur 

Måleenhed: °C/°F

Med baggrundslys

Stegetermometeret har magnet, og 
modtageren har clips.

Særlige sikkerhedsforskrifter

Spyddet og ledningen må kun bruges ved 
temperaturer på under 250 °C. Anbring 
aldrig spyddet eller ledningen i grillen eller 
ovnen, hvis den faktiske temperatur er over 
250 °C.

Bemærk! Da stegetermometeret bruger en 
fast frekvens mellem sender og modtager, 
kan der kun bruges ét stegetermometer 
ad gangen inden for senderens og 
modtagerens dækningsområde.

Isætning af batterier

• Afmonter batteridækslet på 
stegetermometeret. Isæt 2 nye 1,5 V 
AA-batterier. Vend polerne som vist i 
batterirummene. Sæt batteridækslet på 
igen.

• Når batterierne isættes, lyder der 
et bip, og alle segmenter vises 
kortvarigt på displayet. Herefter er 
stegetermometeret klar til brug.

• Afmonter batteridækslet på 
modtageren. Isæt 2 nye 1,5 V AAA-
batterier. Vend polerne som vist i 
batterirummene. Sæt batteridækslet på 
igen. 
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Stegetermometerets dele

Stegetermometer
1. Kødtype

2. Stegningsgrad

3. Transmissionsikon

4. Aktuel temperatur

5. Måltemperatur

6. Alarmikon

7. Temperaturudvikling

8. MEAT (kødtype)

9. OP

10. NED

11. TASTE (stegningsgrad)

12. Stik til spyd

13. Batterirum

Modtager
14. Modtagelsesikon

15. Lysdiode

16. Alarmikon

17. Aktuel temperatur

18. Batterirum

19. Tænd/sluk-knap

Tænde og slukke

Tænd eller sluk for stegetermometeret 
ved at holde knappen TASTE (11) 
inde, til displayet tændes eller slukkes. 
Stegetermometeret slukkes automatisk, 
hvis det ikke har været brugt i cirka 30 
minutters.

Tænd eller sluk for modtageren ved 
at skubbe tænd/sluk-knappen (19) til 
positionen “ON” (tændt) eller “OFF” (slukket).

Når modtageren er tændt, blinker den røde 
lysdiode (15), når der modtages data fra 
stegetermometeret.

Data transmitteres hvert 30. sekund, eller 
når temperaturen ændrer sig mindst 1 grad.
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Indstilling

Vælge kødtype og stegningsgrad
Tryk på knappen MEAT (8) for at vælge den 
ønskede kødtype i denne rækkefølge:

Okse - Lam - Kalv - Hamburger - Svin 
- Kalkun - Kylling - Fisk - PGM (valgfri 
temperatur).

- Tryk på knappen TASTE (11) for at 
vælge mellem stegningsgraderne 
Rare (rød), Medium Rare (medium-
rød), Medium, Medium Well Done 
(medium-gennemstegt) eller Well Done 
(gennemstegt). 

 Måltemperaturen for den valgte 
kødtype og stegningsgrad vises derefter 
på displayet. 

 Der vises kun de stegningsgrader, som 
er egnet til den valgte kødtype.

- Hvis du vælger PGM som kødtype, 
kan du selv indstille den ønskede 
måltemperatur fra -50 - 300 °C ved at 
trykke på knapperne OP (9) og NED (10).

 Hvis du holder knappen inde, ændrer 
tallet sig hurtigt.

- Start tilberedningen.

- Alarmen lyder på både 
stegetermometeret og på modtageren, 
når kødet har opnået måltemperaturen.

Skift af måleenhed
Tryk på knappen OP (9) for at skifte mellem 
visning i celsius og fahrenheit. Denne 
indstilling kan dog ikke foretages, hvis du 
selv har indstillet måltemperaturen med 
PGM som kødtype.

Brug

Indstil stegetermometeret som beskrevet 
tidligere. 

Sæt stikket fra spyddet i stikket (12) i 
stegetermometeret.

Tænd for stegetermometeret og 
modtageren.

Stik spyddet ind i midten af kødet (på 
det tykkeste sted). Pas på, at det ikke går 
igennem kødet. 

Spyddet må ikke sidde tæt på eventuelle 
ben i kødet. 

Spyddet må ikke udsættes for åben ild/
� ammer.

Baggrundslys
Når du trykker på en knap, tændes 
baggrundslyset automatisk i cirka 30 
sekunder og slukker herefter.

Efter tilberedning

Sluk for stegetermometeret og modtageren. 

Tag spyddet ud af kødet (brug en 
grillhandske eller en grydelap).

Rengør spyddet med vand og 
opvaskemiddel. 

Stegetermometeret og modtageren kan 
rengøres med en fugtig klud.
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Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med nedenstående 
”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk 
og elektronisk udstyr. Den overkrydsede 
skraldespand symboliserer, at aff ald 
af elektrisk og elektronisk udstyr ikke 
må bortskaff es sammen med usorteret 
husholdningsaff ald, men skal indsamles 
særskilt.

Produceret i P.R.C.
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