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 Mätinstrumentet SmartKitchen I+ är avsett för 
temperaturprovtagning av livsmedel. 
 
Temperaturens mätningsområde:     -25 °C … +110 °C 
Temperaturmätningsnoggrannhet:   ± 0,5 °C 
Insticksgivarens material                    Rostfritt stål 
Insticksgivarens längd     140 mm 
 
Fungerar med två (2 st) utbytbara AA litiumbatterier. 
Batterierna har en typisk livslängd på cirka 24 månader. 
Stäng av strömmen om enheten inte ska användas på ett 
tag.  
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SMARTKITCHEN I+ MÄTINSTRUMENTS ANVÄNDNING 
Avsedd användning 
 

I+ handmätaren är avsedd för användning i följande situationer: 
• Mottagning av råvaror 
• Temperaturprover från lunchbordet 
• Temperaturprover vid matberedning 
• Temperaturprover under transport 

 
Förberedelser 
 

• Användning av I+ kräver köp och aktivering av en SmartKitchen-licens 
• Aktivera I+ mätinstrumentet i ditt SmartKitchen -konto. 
• Skapa temperaturmätningsgrupper och -objekt i SmartKitchen tjänsten (Se SmartKitchen-tjänstens 

anvisning för Provfunktionen).  
• Asenna puhelimeesi KeittiöApuri-sovellus Google Play Kaupasta 

 
Utförande mätningen 
 

1. Kontrollera att mätinstrumentet är påslaget. 
2. Öppna appen KitchenHelper-applikationen och logga in om det behövs. Välj temperaturmätning. 
3. I KitchenHelper väljer du den mätgrupp, objekt och mätningens utförare du skapade tidigare 
4. Placera enhetens insticksgivare i det livsmedelsprov som ska mätas. 
5. Vänta tills temperaturen som visas i KitchenHelper stabiliseras. 
6. I KitchenHelper, välj "Spara" och ange en kommentar om så önskas. 
7. Stäng av strömmen om enheten inte ska användas på ett tag. 

 
 

NOTERA! AKTIVERING AV FÖRÄNDRINGAR SOM GJORTS I TJÄNSTEN (SVINNGRUPPER, OBJEKT etc.) 
KRÄVER OMSTART AV APPLIKATIONEN. 

 
 
 
 
Syftet med innehållet i denna bruksanvisning är att informera användaren om enheten. Produkterna som beskrivs i instruktionerna kan ändras utan 
föregående meddelande, eftersom tillverkaren fortsätter att utveckla produkterna. SmartKitchen / Ceruus Oy gör inga anspråk eller lämnar några garantier i 
förhållande till denna bruksanvisning. SmartKitchen / Ceruus Oy är inte skyldig att ersätta några skador, förluster, kostnader eller utgifter, inklusive direkta, 
indirekta, tillfälliga, indirekta eller speciella kostnader, som orsakas av användningen av detta material eller de produkter som beskrivs här eller relaterade till 
användningen av detta material eller de produkter som beskrivs häri. 
 


