
 
 
Så kommer du i gång 

 
 
 
Sätt i batteriet 
 

 
 

 Vrid batteriluckan moturs för att låsa upp den. 
 Sätt i batterier och se till att sidan med ett plustecken är vänd utåt. 
 Vrid batteriluckan medurs för att låsa den. 



 
Ladda ner appen 
 
Skriv in sökordet ”easybbq” i App Store eller Google Play, 
eller skanna den här QR-koden med din telefon. 
Ladda ner och installera appen gratis. 
 
 

 
Para enheten med telefonen 
 

        Statusindikator 
 Håll strömknappen                                                               Blinkande grönt ljus 

på enheten intryckt i 3 sekunder för att starta den. 
 

 Bluetooth måste vara aktiverat på telefonen.                  
 

 Starta appen och följ instruktionerna i den för att para den.    Fast vitt ljus 
              och aktivera enheten: 
              Tryck på knappen för parning (på enhetens baksida). 
 

 Anslutningen lyckades.                                                                       Blinkande 
blått ljus 

 
Stick in enheten 
 
Stick in enheten i maten och se till att givarens spets sitter mitt 
i så att du får rätt temperatur.      
Placera INTE enheten direkt över öppen låga. Håll 
huvudenheten så långt bort som möjligt  
från eld. 
 
 
 



 
 
 
Njut av din grillning 
 
Välj typ av livsmedel och preferensen för det livsmedel som givaren ska 
användas till.  
Appen visar aktuell temperatur och måltemperatur. 
  
När maten är klar ljuder ett larm från appen och enheten.   
 

 
 
 
Användargränssnittet i appen kan ändras när appen uppdateras.  
Följ instruktionerna i appen. 
 
Starta/stäng av (ON/OFF) 
 
Starta enheten (ON):  
Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder. 
  
Stäng av enheten (OFF):       
     Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder så att LED-lampan  
     blir vit i 1 sekund. 
     Automatisk avstängning efter 8 timmar utan anslutning till telefonen. 
 
VARNING 
 
Om enheten placeras direkt över öppen låga bränns den! 
 
Enheten har begränsad vattenbeständighet. Rengör INTE huvudenheten i vatten. 
Torka i stället av den med en fuktig duk. 



 
 

 
Följande två villkor gäller för användningen: 
(1) Enheten får inte orsaka störningar, och (2) Enheten måste acceptera 
störningar, inklusive störningar som kan påverka driften av enheten. 
 
App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc. 
Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc. 


