
Maverick ET 732 Handleiding 

Copyright 2013   Barons Barbecue Business  - www.baron-bbq-business.com -  

 

Handleiding Maverick ET-732  Redi Chek  

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Redi Chek thermometer. Vanaf nu kunt u op afstand de 

temperatuur in de gaten houden van uw oven/BBQ en tegelijkertijd de kerntemperatuur van uw 

product. 

Onderdelen: 

- 1 ontvanger 

- 1 zender 

- 1 verwijderbare RVS kerntemperatuur sensor 

- 1 verwijderbare RVS Oven/BBQ temperatuur sensor 

- 1 Oven/BBQ temperatuur sensor clip 

- 4 AAA Batterijen 

Ontvanger:  

LCD (Liquid Crystal Display) – Het scherm geeft alle iconen, temperatuur en tijd weer. 

CLIP – Verwijderbare klem om de ontvanger aan de broekriem te hangen. 

BATTERY Compartment – Batterij vak voor 2 AAA batterijen. 

STAND – Uitklapbare steun om de ontvanger neer te zetten. 

Knoppen: 

1) HI/HR In thermometerstand, druk om de maximale OVEN/BBQ controle temperatuur in te 

stellen. Als de knop langer dan 2 sec. ingedrukt gehouden wordt, gaat de temperatuur met 

stappen van 10 graden omhoog. In de TIMER stand, druk op de knop om de uren in te 
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stellen. Als de knop langer dan 2 sec. ingedrukt gehouden wordt, gaat de tijd met stappen 

van 10 uur omhoog. 

2) LO/MIN In thermometerstand, druk om de minimale OVEN/BBQ controle temperatuur in te 

stellen. Als de knop langer dan 2 sec. ingedrukt gehouden wordt, gaat de temperatuur met 

stappen van 10 graden omhoog. In de TIMER stand, druk op de knop om de minuten in te 

stellen. Als de knop langer dan 2 sec. ingedrukt gehouden wordt, gaat de tijd met stappen 

van 10 minuten omhoog. 

3) LIGHT/MODE Druk op deze knop om het LCD scherm 5 sec te verlichten. Hou deze knop 2 

sec ingedrukt om de unit in thermometer of timer stand te zetten. 

4) HI/CLEAR HR In thermometerstand, druk om de kerntemperatuur in te stellen. Als de knop 

langer dan 2 sec. ingedrukt gehouden wordt gaat de temperatuur met stappen van 10 

graden omhoog. In Timerstand druk op de knop om de timer op 0:00 te zetten. 

5) ALERT/START/STOP In thermometerstand indrukken om het geven van een alarmsignaal in 

te schakelen. Hou deze 2 seconden ingedrukt om de ontvanger de temperatuurschaal te 

laten veranderen van Fahrenheit naar Celsius   of van Celsius naar Fahrenheit. In Timerstand 

druk op de knop om de werking van de timer te starten of te stoppen. 

6) POWER  aan en uitschakelaar. 

Zender: 

 

LCD (liquid Crystal Display) Geeft afwisselend de temperatuur aan van zowel kerntemperatuur- als 

de oven/BBQ temperatuursensor (alleen in Fahrenheit) 

WIRE STAND – Biedt de mogelijkheid om de zender neer te zetten, of in omgedraaide positie te 

gebruiken om de zender op te hangen. 

BATTERY COMPARTMENT – Batterijvak voor 2 AAA batterijen. 

[1] FOOD  Connector voor de RVS kerntemperatuursensor 

[2] BARBECUE connector voor de RVS Oven/BBQ temperatuursensor 
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Knoppen: 

1) C / F en Resync - Hiermee kun je de zender handmatig synchroniseren met de ontvanger. 

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de ontvanger en de zender te synchroniseren. Door 

de knop even in te drukken veranderd de graden schaal van Celsius naar Fahrenheit en vice 

versa. 

2) ON/OFF - Zet de zender aan of uit 

 

Koppelen van de zender en ontvanger 

1) Sluit de 2 sensoren aan op de zender, De korte, stompe sensor is de sensor die de 

oven/Barbecue-temperatuur meet. De langere scherpe sensor is de sensor die de kern 

temperatuur van het product meet. 

2) Zet de ontvanger aan door de power knop 2 seconden ingedrukt te houden 

3) Zet de zender aan door de power knop 2 seconden ingedrukt te houden. De zender moet 

aangezet worden binnen 120 seconden nadat de ontvanger is aangezet. Het duurt tussen de 

5 en 10 seconden om de zender en ontvanger te laten synchroniseren. 

4) Het synchronisatie-proces is geslaagd als op de ontvanger bij de temperaturen “---“ 

verandert in de temperatuur waarden. 

Temperatuur instelling veranderen van Fahrenheit naar Celsius 

Op de ontvanger : Druk 2 seconden op de START/STOP/ALARM (C/F)-knop en de waarde zal 

veranderen. 

Op de zender : Een druk op de C/F-knop aan de achterzijde doet de schaal veranderen. 

Signaal verlies 

Als de ontvanger buiten het bereik van de zender komt of het signaal wordt door een andere 

oorzaak verbroken dan geeft de ontvanger niet meer de juiste waarde aan. D.m.v. de resync knop 

kan er dan weer een verbinding tot stand gebracht worden. Als het signaal verlies langer duurt dan 4 

minuten zal de ontvanger een beep signaal afgeven om u erop te attenderen dat het signaal weg 

gevallen is en dat er een resync nodig is. Door een willekeurige knop op de ontvanger in te drukken 

stopt het beep signaal. Hoe te handelen: 

Zet de ontvanger uit en breng de ontvanger bij de zender. Zet de ontvanger aan, houdt de resync 

knop aan de achterzijde van de zender 2 seconden ingedrukt . (doe dit binnen 120 seconden). De 

zender en ontvanger maken nu weer verbinding. 

Let op je kan maar 1X per 12 seconden een resync uitvoeren. 
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De hoogte van de kerntemperatuur instellen 

1) Druk op de HI/CLEAR knop en de ingestelde kerntemperatuur wordt 5 seconden 

weergegeven. Standaard staat deze ingesteld op 80 graden  Celsius  (176 graden Fahrenheit) 

2) Om de temperatuur te veranderen houdt u de HI/CLEAR knop ingedrukt totdat de 

temperatuur begint te knipperen.  

3) Om de temperatuur in te stellen drukt u herhaaldelijk op de HI/CLEAR knop. Houdt de 

HI/CLEAR knop ingedrukt om sneller de temperatuur te veranderen. 

4) Als de juiste waarde is gevonden drukt u op de LIGHT/MODE knop om deze vast te leggen. 

Voor de Oven / BBQ temperatuur kunt u zowel een maximale temperatuur als een minimale 

temperatuur aangeven. Hierdoor heeft u een temperatuurzone waarin de oven / BBQ. Natuurlijk 

kunt u deze waarden ook afzonderlijk gebruiken. 

Tip: Druk op HI/CLEAR om de ingestelde temperatuur te zien. 

De bovenwaarde voor het meten van de Oven / BBQ temperatuur instellen 

1) Druk op de HI/HR knop en de ingestelde temperatuur wordt 5 seconden weergegeven. 

Standaard staat deze ingesteld op 80 graden  Celsius  (176 graden Fahrenheit) 

2) Om de temperatuur te veranderen houdt u de HI/HR knop ingedrukt totdat de temperatuur 

begint te knipperen. 

3) Om de temperatuur in te stellen drukt u herhaaldelijk op de HI/HR knop. Houdt de HI/HR 

knop ingedrukt om sneller de temperatuur te veranderen. 

4) Als de juiste waarde is gevonden drukt u op de LIGHT/MODE knop om deze vast te leggen. 

Tip: Druk op HI/HR om de ingestelde temperatuur te zien. 

De onderwaarde voor het meten van de Oven / BBQ temperatuur instellen 

1) Druk op de LO/MIN knop en de ingestelde temperatuur wordt 5 seconden weergegeven. 

Standaard staat deze ingesteld op 10 graden  Celsius  (50 graden Fahrenheit) 

2) Om de temperatuur te veranderen houdt u de LO/MIN knop ingedrukt totdat de 

temperatuur begint te knipperen. 

3) Om de temperatuur in te stellen drukt u herhaaldelijk op de LO/MIN knop. Houdt de LO/MIN 

knop ingedrukt om sneller de temperatuur te veranderen. 

4) Als de juiste waarde is gevonden drukt u op de LIGHT/MODE knop om deze vast te leggen. 

Tip: Druk op LO/MIN om de ingestelde temperatuur te zien. 
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Temperatuur alarm instellen 

1) Druk de ALERT/START/STOP knop om het alarm aan te zetten. Het alarm wordt hiermee 

aangezet voor de Kerntemperatuur en de Oven / BBQ temperatuur. Een alarm symbool 

verschijnt onder [1] FOOD en [2] SMOKER. 

 

De ontvanger geeft een signaal af en het alarm symbool knipper indien: 

- De kerntemperatuur gaat hoger dan de ingestelde maximum temperatuur. 

- De oven / BBQ temperatuur gaat hoger dan de ingestelde maximum temperatuur. 

- De oven / BBQ temperatuur gaat lager dan de ingestelde minimum temperatuur. 

Let Op! De ontvanger geeft geen signaal af voor de minimum oven / BBQ temperatuur zolang de 

temperatuur hier nog niet boven geweest is. De thermometer neemt dan namelijk aan dat de 

oven/BBQ nog aan het opwarmen is. Zodra de temperatuur boven de ingestelde minimum 

waarde is geweest wordt het alarm voor de minimale oven / BBQ temperatuur geactiveerd. 

De Maverick ET-732 houdt de ingestelde waarde vast ook als deze uitgeschakeld word. 

De Timer Functie (aftellen) 

1) Houdt 2 seconden de light/mode knop ingedrukt. De TIMER zal verschijnen in het SMOKER 

deel van het display. 

2) Druk op de HI/HR om de uren in te stellen en op LO/MIN om de minuten in te stellen. 

3) Druk op START/STOP/ALARM om de timer te starten. 

4) Een pijltje aan de rechterkant van de timer tijd geeft aan dat de timer aan het aftellen is. De 

pijl wijst naar beneden en knippert. 

5) Om de timer te stoppen / pauzeren druk je op START/STOP/ALARM. De pijl knippert nu niet. 

6) Om het scherm te resetten, stop je eerst de timer en druk dan op HI/CLEAR. 

De minimum tijd voor de timer is 1 minuut en de maximum tijd is 24 uur. Als de tijd langer dan 10 

uur wordt ingesteld worden alleen de uren weergegeven. Zodra de resterende tijd beneden de 10 

uur komt zal de tijd weergegeven worden in uren en minuten. Zodra de timer 0:00 bereikt zal deze 

gaan optellen en 30 seconden een signaal afgeven. Het pijl symbool wijst omhoog en knippert. 

De Timer Functie (optellen) 

1) Houdt 2 seconden de light/mode knop ingedrukt. De TIMER zal verschijnen in het SMOKER 

deel van het display. 

2) Druk op START/STOP/ALARM om de timer te starten. 

3) Een pijltje aan de rechterkant van de timer tijd geeft aan dat de timer aan het optellen is. De 

pijl wijst naar boven en knippert. 

4) Om de timer te stoppen / pauzeren druk je op START/STOP/ALARM. De pijl knippert nu niet. 

5) Om het scherm te resetten, stop je eerst de timer en druk dan op HI/CLEAR. 

Als de timer de 9:59 uur bereikt zal het display 9:59 blijven aangeven en geeft het een alarm af en de 

pijl omhoog knippert 30 seconden. 
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Hints 

- Als de ontvanger/zender de waarde LLL of HHH laat zien in plaats van de temperatuur 

waarde, laat dan de temperatuurnaald afkoelen tot kamertemperatuur. Dit zal het probleem 

moeten oplossen. Is dit niet het geval dan is waarschijnlijk de draad/naald te heet geweest 

of nat geworden waardoor deze beschadigd en kapot is. 

- Dompel de naad/sensor NIET onderwater om schoon te maken, maar reinig het met een 

vochtige doek. 

- Zorg dat de draad / naald /sensor niet in contact komt met direct vuur of niet direct boven 

het vuur hangt. 

- Als de kerntemperatuur te snel omhoog gaat of uitzonderlijke waarden aangeeft controleer 

dan of de naald niet door het product heen gestoken is. Zorg er altijd voor dat de naald 

ongeveer in het midden van het dikste deel van het product zit. Zorg er ook voor dat de 

naald niet het bot van een stuk vlees raakt of in een stuk vet zit. 

Aandachtspunten: 

- De naald wordt tijdens het gebruik heet. Gebruik oven/BBQ handschoenen om de naald te 

verwijderen. 

- De temperatuurnaalden zijn scherp, pas op met kinderen. 

- Maak de temperatuurnaalden schoon na elk gebruik. LET OP. Dompel ze niet in water maar 

maak ze schoon met een vochtige doek. 

- Zet de ontvanger en zender niet in de regen. De zender is waterproof maar niet waterdicht. 

- Dompel de zender en ontvanger niet onder in water. 

- Zorg ervoor dat de stekers aan het einde van de draad en de ingangen van de zender droog 

blijven. Vocht kan zorgen voor slechte verbindingen. Dit zorgt weer voor afwijkende 

waarden in temperatuur. 

- Houdt de zender en ontvanger weg van directe hitte van de Oven /BBQ 

- De thermometer is niet geschikt voor gebruik in een magnetron. 

- De naald voor de oven/BBQ temperatuur kan een bereik aan van 0 graden Celsius tot 300 

graden Celsius. Als de temperatuur beneden de 0 graden Celsius is geeft het display LLL aan. 

Komt de temperatuur boven de 300 graden Celsius dan geeft het HHH aan. Gebruik de 

oven/BBQ naald niet boven de 300 graden om de draad niet te beschadigen. 

- Buiten bereik van kinderen houden. 

Schoonmaken 

- Dompel de zender en ontvanger NIET onder water om schoon te maken, maar reinig het met 

een vochtige doek. 

- Maak de temperatuurnaalden schoon na elk gebruik. LET OP. Dompel ze niet in water maar 

maak ze schoon met een vochtige doek. 
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Garantie. 

 De Maverick ET-73 thermometer heeft een standaard fabrieksgarantie van 90 dagen na aankoop 

van de thermometer. De factuurdatum is de ingangsdatum van de garantietermijn. Indien er binnen 

die 90 dagen een defect optreedt anders dan door verkeerd gebruik of onzorgvuldigheden dient u 

contact op te nemen met uw Maverick dealer ter beoordeling van het defect. Stuur nooit zonder 

overleg iets naar uw dealer retour. Maak eerst hiervoor duidelijke afspraken. 

Ga nooit zelf aan de zender of ontvanger reparaties proberen aan te brengen. Indien een defect is 

geconstateerd binnen de garantie termijn, neem dan contact op met uw dealer. 

Importeur Benelux: 

Barons Barbecue Business 

www.maverickthermometer.nl 


