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ioLiving I/I+ tiedonkeräyslaite on tarkoitettu
lämpötilanäytteiden ottamiseen elintarvikkeista.
Lämpötilan mittausalue:
Lämpötilan mittaustarkkuus:
Mittauspiikin materiaali
Mittauspiikin pituus

-25 °C … +110 °C
± 0,5 °C
Ruostumaton teräs
140 mm

Toimii kahdella (2 kpl) vaihdettavissa olevalla AAA Lithium paristolla. Paristojen tyypillinen kestoikä noin 24 kuukautta.
Mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa
kytkeä virta pois.
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IOLIVING I / I+ TIEDONKERÄYSLAITTEEN KÄYTTÖ
Käyttötarkoitus
•
•
•
•
•

I/I+ tiedonkeräyslaite on suunniteltu käytettäväksi seuraavissa käyttötilanteissa:
Raaka-aineiden vastaanotto
Lämpötilanäytteet lounaspöydästä
Lämpötilanäytteet ruoan valmistuksessa
Lämpötilanäytteet kuljetuksessa

Esivalmistelut
•
•
•
•

I/I+:n käyttö edellyttää ioLiving lisenssin ostamista ja aktivointia.
Aktivoi I/I+ tiedonkeräyslaite ioLiving tilillesi.
Luo lämpötilamittausryhmät ja -objektit ioLiving palvelussa.
Asenna puhelimeesi KeittiöApuri sovellus Google Play Storesta

Mittauksen suorittaminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Varmista, että tiedonkeräyslaite on kytketty päälle.
Avaa KeittiöApuri sovellus ja kirjaudu sisään tarvittaessa. Valitse lämpötilan mittaus.
Valitse KeittiöApurista aiemmin luomasi mittausryhmä, -objekti ja mittauksen suorittaja (video).
Aseta laitteen mittauspää mitattavaan ruokanäytteeseen.
Odota, että KeittiöApurissa näkyvä lämpötila vakioituu.
Valitse KeittiöApurissa “Tallenna” ja kirjoita halutessasi kommentti.
Mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa kytkeä virta pois.

HUOM! PALVELUSSA TEHTYJEN MUUTOKSIEN (HÄVIKKIRYHMÄT, -OBJEKTIT YM.) KÄYTTÖÖNOTTO
SOVELLUKSESSA EDELLYTTÄÄ SOVELLUKSEN SAMMUTTAMISTA JA KÄYNNISTÄMISTÄ UUDELLEEN.

Tämän käyttöohjeen sisällön tarkoitus on laitteen käyttäjän tiedottaminen. Ohjeessa kuvattuja tuotteita saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta, koska valmistaja jatkaa tuotteiden kehittämistä. ioLiving Oy / Ceruus Oy ei esitä mitään väitteitä tai myönnä mitään
takuita tähän käyttöohjeeseen liittyen tai tässä ohjeessa kuvattuihin tuotteisiin. ioLiving Oy / Ceruus Oy ei ole velvollinen korvaamaan
mitään vahinkoja, tappioita, kuluja tai kustannuksia, mukaan luettuna välittömät, epäsuorat, satunnaiset, välilliset tai erityiset kulut, jotka
aiheutuvat tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden käytöstä tai jotka liittyvät tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden
käyttöön
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