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Användning av SmartKitchen-tjänsten 
1. Med hjälp av en webbläsare, gå till smartkitchen.solutions och välj “Login” och ange din e-

postadress och lösenord. 

2. Informationen om de mätanordningar som är aktiverade för kontot visas på förstasidan, eventuellt 
grupperade. 
Välj en mätanordning från listan för att öppna mer detaljerade mätresultat och ett diagram för en 
enskild enhet. För att ändra mätintervallet, välj dag, vecka, månad eller år från rullgardinsmenyn i det 
övre högra hörnet av diagrammet. Om mätanordningen mäter flera saker, till exempel två olika 
temperaturer, väljs det mätresultat som ska beaktas längst ned till vänster i diagrammet. 
Parametrarna som ska visas kan också ändras från ikonerna längst upp till höger. 

3. Om du vill jämföra mätresultaten för olika mätanordningar, välj jämförelseikonen  ovanför 
mätinstrumentlistan och de enheter i som ska jämföras. 

4. För att ta en skärmdump av diagrammet, välj ikonen  i det övre högra hörnet av diagrammet för att 
öppna ett utskriftsfönster. Du kan också välja pdf-utskrift. 

5. Om en av mätanordningarna har utlöst ett larm ska mottagaren av larmmeddelandet se till att 
orsaken till larmet åtgärdas och att larmet kvitteras i tjänsten. En blinkande klockikon visas i fältet 
för den mätanordning som larmar. Öppna enhetsinformationen, en röd bakgrund indikerar när 
enheten har larmat. Välj “Bekräfta larmet” för att skriva en kommentar till det, till exempel vad som 
orsakade larmet. 

6. Om enhetsadministratören har aktiverat bildvisningsfunktionen i tjänsten kan du komma åt den 
genom att välja ikonen  ovanför enhetslistan. I bildvyn kan du till exempel visa planritningar med 
platserna för mätanordningarna markerade. Bildvyn gör det lättare att identifiera mätanordningar 
när det finns många av dem. 
 

7. Se separata instruktioner för uppgiftshantering, övervakning av matsvinn, temperaturprovtagning, 
snabb kylövervakning och eventuella ytterligare funktioner. Ytterligare funktioner är kontospecifika 
och är därför inte synliga för alla. 
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