
INSTALLATIONS-  
OCH SNABBSTARTSGUIDEN

Välkommen till

Termometer med Bluetooth®-anslutning
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3 AA-batterier

Följande verktyg behövs:

Komponentlista

Röd Gul

Följ de 
instruktioner 
som gäller för 
din grillmodell:

 ellerm



1 Ta bort skylten ”iGrill 3 ready”.

Spara ELLER återvinn 
följande delar:
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Montera fästet under 
sidobordet.

Spara ELLER återvinn 
följande delar:
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AA AA AA3
Blanda inte gamla och nya batterier.

Blanda inte alkaliska batterier, 
standardbatterier (kol-zink) och 

uppladdningsbara batterier (NiCd, 
NiMH osv.).



4 Ansluta batterikabeln



5 Ansluta kontrollvred 
med belysning

Förinstallerad endast 
på Genesis® II LX.
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Snäpper på plats.  
Inga skruvar behövs.



7 Rengör ytan innan du 
fäster kabelklämman.

Dra bort skyddsfilm. 
Sätt fast.

m Alla kablar måste placeras 
i kabelklämman.
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8 Snabbstartsguide

Ladda ner  
Weber iGrill-appen

Tryck ner och släpp 
strömknappen

Öppna appen och anslut 
via Bluetooth®

En fullständig användarguide finns  
i Weber iGrill-appen och online, på support. 

weber.com/igrill-support.



Display
Bluetooth® LED
Blinkar blått under upptäckt och i 
avvaktan på parkoppling



Givarport
Fyra givarportar för att övervaka fyra 
temperaturer samtidigt



Färgad givarindikator
Varje givaravläsning identifieras  
enkelt i appen



Givarhållare
Givarna förvaras smidigt på baksidan  
av din enhet när de inte används



Enheter som stöds: Appen kräver en Bluetooth® 
Smart-förberedd enhet. På support.weber.com/
igrill-support finns en lista över de enheter som stöds.

Följande två villkor måste vara uppfyllda:
(1) Enheten får inte orsaka störning och (2) enheten 
måste kunna klara störningar, däribland störningar som 
kan orsaka oönskad funktion. 
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. 
Ordmärket och logotypen Bluetooth är registrerade 
varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc.

Färgade givarindikatorer ska inte användas som 
värmehandtag. Givarna tål EJ maskindisk.

VARNING!

Gå med i vårt community:
Registrera din Weber iGrill 3 i Weber iGrill-appen, för att 
få nyheter, specialerbjudanden och community-inlägg.

Vill du ha mer hjälp?
Skicka e-post till support@weberstephen.com

59377_110816


