
 

Snabbstartguide för 

CookPerfect Comfort 

Ladda ner CookPerfect-appen gratis 

Förbered för installation 

 Ta bort luckan på baksidan genom 
att skruva bort de två skruvarna. 

Sätt i batterierna 

 Sätt i de två medföljande AAA-batterierna. 
 Var noga med att sätta i batterierna åt rätt 

håll (+/- )! 
 Ersätt baksidan. 

Sätt i den intelligenta 
köttermometern 

 Mottagaren aktiveras när sensorn är 
ansluten och söker efter en Bluetoothenhet. 

 Centrum-LED blinkar blått. 
 Sensor-LED blinkar långsamt grönt. 

Starta appen och anslut via 
Bluetooth 

 När anslutningen är etablerad lyser 
centrum-LED med fast blått sken. 

 Gå till www.cookperfect/support om du 
vill ha mer information, inklusive filmer 
som visar hur man använder 
CookPerfect-appen. 

Enkla råd för perfekt tillagat kött: 

3 enkla steg för exakt beräkning av 
köttets innertemperatur: 

 Placera sensorn i köttet eller genom 
markeringen på sensorn. 

 Placera sensorn i köttets tjockaste del. 
 Det är viktigt att tränga in i men inte genom 

köttet. 

 

 Om köttbitarna är tunna, t.ex. en 
kycklingfilé eller en tunn biff, så kan du 
lägga den smarta termometern horisontellt 
på samma sätt som du skulle göra med en 
vanlig termometer. Termometern fungerar 
då som förväntat. 

 Det är inte nödvändigt att placera sensorn 
med markeringen. 

Säkerhetsinstruktioner: 

Läs instruktionerna noggrant innan du använder 
apparaten. Apparaten ska inte användas av barn eller 
av personer med olika funktionshinder, både fysiska 
och mentala, eller bristande erfarenhet eller kunskap 
om apparaten, såvida inte en person övervakar dem 
eller har lärt dem hur produkten ska hanteras. 

Barn ska övervakas och får inte leka med apparaten. 
Sensorn ska endast rengöras för hand. 
Undvik att få olja/marinad på sensorn eftersom det 
kan orsaka flammor och brännskador på sensorn. 
Sensorn ska inte användas i vatten eller vätskor. 
Sensorns maxtemperatur är 300 grader. 
Temperaturer över gränsen kan skada sensorn. Sänk 
INTE ner mottagaren i vatten eller andra vätskor. 
Lägg INTE mottagaren i en mikrovågsugn, ugn, grill 
eller annan värmekälla. 

För användning gäller följande två 
villkor: 

(1) enheten får inte orsaka interferens, och 
(2) enheten måste acceptera interferens av olika slag, 
inklusive sådana störningar som kan leda till att 
enheten fungerar på oönskat sätt. 



 
 

EG-deklaration om 
överensstämmelse 

CookPerfect ApS bekräftar härmed att 
följande hjälpmedel uppfyller alla relevanta 
och väsentliga krav enligt EU-direktivet 
(2014/53/EU) 

Modellnamn: CookPerfect Comfort.  
Varumärkesnamn: CookPerfect.  
Produkttyp: Smart köttermometer. 

Tillämpade standarder i enlighet med 
motsvarande EU-direktiv: 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.1(2017-03) 
ETSI EN 301 489-17V3.2.0(2017:Q3) 
ETSI EN 300 328V2.1.1(2016-11) 

EN 62479:2010 
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 
2010+A12: 2011+A2:2013 

TMC171101102-E 
TMC171101102-S 
TMC171101102-R 
TMC171101102-H 

 

 

Vad visar LED-lamporna? 

Centrum-LED: 
 Blinkar blått: Mottagaren är i kopplingsläge och söker efter den mobila enheten i två minuter 

innan den växlar till viloläge. 
 Fast blått sken: Mottagaren kopplas till en mobil enhet. 

Anslutnings-LED: 
 Blinkar långsamt grönt: Termometern har upptäckts. 
 Blinkar snabbt grönt: <5° från måltemperaturen. 
 Fast grönt sken: Måltemperaturen har nåtts. 

Faser: 
Mottagaren vaknar då den ansluts till den smarta köttermometern (helt vaken i två min).  
Om mottagaren växlar till viloläge (termometern är fortfarande ansluten till mottagaren) 
söker mottagaren efter den mobila enheten i en minut (blå LED-lampa blinkar en gång) för att 
spara batteri. Om ingen sensor är kopplad till mottagaren så söker mottagaren aldrig efter 
den mobila enheten. 

CookPerfect beräknar när köttet är redo att serveras. Beräkningen av "Tid till klar" visas fem 
minuter efter att matlagningen har börjat! 
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