
 

 

iOS 7 (en hoger) of Android 4.3 (en hoger)  

 

App Downloads: 

  

 

Programmeer eenvoudig uw vleeskeuze, ideale 

kerntemperatuur of baktijd via de app. U hoeft 

niet naast de bbq, oven of grill te wachten om 

de bereiding te volgen.  INHOUD: 

 

Touch-key 

display unit  x1 
 

Sensor  x1 

 

CR2032 batt. 1x 

 

 

1. Temperatuur; 

2. °C/°F weergave 

3. Zoekt verbinding 

4. Aan / Uit 

5. Bluetooth indicator 

6. Thermo logo 

a. Sensor verbindingsdraad 

b. Metalen sensor 

c. Opberg houder 

d. Siliconen huls 
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DISPLNIT-REAR VIEW 

 

1. Batterij compartiment 

2. Magneten 

3. Reset knop  

BATTERIJ VERVANGEN 

1. Verwijder de batterij door het afdekplaatje 

tegen de klok in te draaien.  

2. Vervang de batterij met een CR2032 knoopcel 

batterij.  

3. Zorg er voor dat de batterij correct is geplaatst, 

de (+/-) op de juiste plek zitten en sluit het 

klepje. 

4. Druk op RESET na iedere vervanging van de 

batterij. 

 

Stop de stekker van de 

sensordraad voorzichtig onder 

in de houder.  

Range: -30ºC tot +250ºC 

      

De vleessensor moet altijd in 

het midden van het product 

worden gestoken wat 

bereid wordt voor een 

accurate temperatuurweergave. 

 

Pas op dat de sensordraad tijdens 

gebruik niet wordt blootgesteld aan 

vlammen of temperaturen hoger 

dan 250°C 

  

REINIGEN 

Het uiteinde van de sensor moet met de hand 

gereinigd worden met een vochtige vaatdoek, 

afwasmiddel en warm water. NIET IN DE 

VAATWASMACHINE!  

De sensordraad en aansluitingen aan beide kanten 
mogen niet nat worden.  

  

 

 

POWERING ON & OFF 

1. Volg onderstaande stappen voor het 

aanzetten: Druk op de aan/uit knop op het LCD 

scherm van de thermometer. Het LCD zal alle 

symbolen weergeven en zoeken naar verbinding. 

 

2. Om de SmartThermo uitschakelen drukt u 

drie seconden op de aan/uit knop op het LCD 

scherm van de thermometer.  

 

3. De SmartThermo zal automatisch 

uitschakelen indien de sensordraad niet is 

aangesloten 

. 

 

 

NOTE 

DOWNLOAD DE APP 

Zoek op de term 'SmartThermo' in de AppStore. 

Download deze gratis app.  

 

 

Indien op het display “      ” verschijnt,  

dient de batterij te worden vervangen.   
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IOS SERIES MODEL  

VERBINDEN VAN DE Smart Thermometer 

Eerst moet de thermometer verbonden worden 

met smartphone. “     ” knippert op het scherm als 

u uw apparaat laat zoeken, waarna een 

bevestiging op uw apparaat volgt na succesvolle 

koppeling van uw apparaat en de SmartThermo.  

 

HOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPLAY UNIT-WORK 

 

1.  Profile (tik aan om te kiezen tussen Profile, 

Temperature of Timer weergave) 

2. Vleessoort en gaarheid (tik aan om 

instellingen te wijzigen. 

3. Gewenste temperatuur in graden. 

4. Gewenste temperatuur pijl. 

5. Vordering temperatuur voortgang. 

6. Actuele temperatuur weergave (tik aan om 

historie weer te geven) 

7. Bak tijd of aftel timer. 

8. Tik aan om baktijd of aftel timer te starten.    
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WIJZIGEN VAN INSTELLINGEN 

 

SELECTEER VLEESSORT: 

1. Tik op Profile. 

2. Tik op de gewenste vleessoort.  

3. Tik om de “cooking degree” en “temperature” 
aan te passen, 2 omhoog en 2 omlaag. 

4. Ga terug naar het vorige scherm om op te slaan. 

 

 

  

 

 

Temperatuur: 
1. Klik op temperatuur.  
2. Sleep omhoog/omlaag tot de gewenste 

temperatuur. 
3. Terug naar het vorige scherm om op te slaan. 

 

Timer: 

1.       Klik op timer om de opties te zien. 
2.       Sleep omhoog/omlaag tot de gewenste tijd. 

3.       Terug naar het vorige scherm om op te slaan. 

 

  

 

ALARM TONEN 

U kunt kiezen uit 25 alarm tonen. 
1. Klik op “sound” om een toon uit te zoeken.   
2. Klik op de gewenste toon. 
3. Terug naar het vorige scherm om op te slaan. 

 
VIEHISTORY READINGS 

Klik op de temperatuur in het midden om de historie 

te zien.  

  

  

  

 

Door middel van de camera op uw apparaat kunt u 

foto’s delen via uw sociale media. 

 

service@kamadoxl.nl 

Kamado XL 

P.O. Box 444 

3743DE  Baarn 

HOLLAND 
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