
Forbindelse til dit  WiFi 
Brug af WIFI giver dit uendelig rækkkevidde.  WiFi setup, findes under option i 
app Settings. Hvis der ikke er dækning af  WiFi (eks. strøm). Kan 
du kun tislutte via Bluetooth® (rækkevidde ~10m/30ft). 

Dette vises 
• GrillEye PRO+ Viser din mobil / enheds navn. 
• App Viser din GrillEye PRO+ serie-nummer 

 

 

Batteri status 
Port i brug 

 

QUICK USER GUIDE 
 

Forbindelse & signal styrke

MECHANICS EXPLAINED 
 

Magnet 
Holder på alle metalflader 

 

Dreje greb 
Hold her for at dreje 

 
Power knap 

Tryk en gang for power on 
Tryk 3 sek. for power off 

 
 
 

Valgt program     

Ønsket temperatur 

 
Aktuel temperatur 

opladnings stik 
Isæt USB-mini cable 
for opladning 

 
Klargøring af  GRILLEYE® PRO+ 
Detalieret manual findes på: grilleye.com/support 

 

Dreje akse 

 
DOWNLOAD GRILLEYE® PRO APP 
iOS ver. 10.0 eller senere 
Android ver. 4.4 eller senere 

Oplad GRILLEYE PRO+ fuldt. 
GrillEye® PRO+ kan ved et fuldt opladt 
batteri fungerer op til 48 timer* (Fuld 
opladning tager *2½ time). Enheden kan 
bruges under opladning 

* full load / proximity function activated 

Tænd for  BLUETOOTH® på din mobil / enhed 
GrillEye® PRO+ kræver Bluetooth 4.0 
eller nyere. Enheden er kopatibel med nyeste 
Bluetooth 5.0 teknologi for at øge 
hastiheden, samt sænke strøm 
forbruget. 

AKTIVER  WIFI® PÅ DIN MOBIL / ENHED 
GrillEye® PRO+ bruger WiFi® 

synkront med Bluetooth® dette giver en 
udvidet rækkevidde som aldrig før for 
enheder som denne, begrænses kun af 
rækkevidden på dit WiFi  netværk i huset. 

 

1. TÆND FOR GRILLEYE® PRO+
 2. START GRILLEYE® PRO APP & FORBIND 3. SETUP CONNECTIONWITHYOURWiFi 

 
 
 
 
 
 

Tryk en gang på Power kanppen. 
Et kort “beep” lyder og displayed lyser op 
med GrillEye® logo. 

Strømspare funktion 
For at sparer på  batteritiden går enheden automatisk i dvale hvis den 
ikke bliver brugt i 4 min.. For at vække enheden igen trykke der 1 gang på 
power knappen. 

Når APP'en startes og har fundet en GrillEye PRO+ 

enhed i nærheden, kobler den automatisk op på 
denne. 
Tryk på “Let’s grill” ikonet og du er klar til at grille! 

Efter parring beder Appen om at vælge netværk 
fra listen over tilgængelige netværk, vælg nu dit 
eget netværk og tast password til dit lokale 
netværk 

 
 

** Rækkevidden afhænger af  WiFi  netværk 

DISPLAY EXPLAINED 
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8x 

TIPS TIL PRO-GRADE RESULTATER 
 

FORBIND  GRILLEYE® PRO+ 

TIL DIT WIFI® NETVÆRK 
 
Få glæde af den lange rækkevidde dit WIFI 
netværk giver dig I hele huset. GrillEye® PRO 
app vil ved første opstart spørge om adgang til 
netværket, netværk og setting kan skiftes i appen. 

 
SÆT TEMPERATUR  ENHEDEN TIL °F eller °C 

 
 
Hvis din enhed understøtter lokations preferencer 
(e.g. sprog, temperature enheder etc.), Vil GrillEye® 
PRO appen automatiks instille enheden. Dette kan til 
enhver tid ændres eller rettes I appen. 

 
Udnyt kapaciteten af 8 prober, for at få den 
maksimale nøjagtighed. 

 
Med GrillEye® PRO+ kan måle temperature på op til 8 
forskellige kilder. Vil du måle temperatur i 4 
griller? Ingen problem. Nu kan du måle 
temperatur i grill og kød med alle 8 prober. 

 
OPLADE VED BRUG 
AF ENHVER usb 
MOBIL OPLADER 

GrillEye® PRO+ Har et kraftigt opladeligt batteri 
indbygget som vil give dig strøm I op til 48 timers 
uafbrudt brug på en enkelt opladning. Kan 
oplades med enhver USB telefon oplader (~21/2 
timer for en fuld opladningl). 

 
 
 

SAFETY GUIDELINES 

 
UNDGÅ LANGVARIGT VARMEPÅVIRKNING 

      Opvarmning af enheden til mere end 50°C / 122°F kan skade elektronikken. 

MÅ IKKE UDSÆTTES FOR FLAMMER 
Hvis overfladen er for varm til at røre, så er det også for varmt at stille din GrillEye® 
PRO+., da magneten vil miste sin styrke 

 
MÅ IKKE ÅBNES ELLER MODIFICERES 
Alt uautoriseret forsøg på at åbne eller modificering af enheden vil resulterer I tabt 
garanti. 

IKKE VANDTÆT 
Enheden er designet til udendørsbrug, men bør ikke udsættes for direkte regn og vand. 

ADVARSEL!! PROBEN BLIVER VARM UNDER BRUG 
Brug altid grillhandsker. 

UDSÆT IKKE  PROBE ELLER KABEL FOR DIREKTE ILD 
Langvarigt påvirkning af temperatur over (temp. > 380°C / 716°F) kan give fejlvisninger. 

MÅ IKKE VASKES I OPVASKERMASKINE 
Kan ikke rengøres i opvaskermaskine. 

KEEP AWAY FROM CHILDREN 
 

FJERN KABLE HOLDEREN FØR BRUG 
Kabelholderen er kun til for opbevaring, den skal fjernes inden brug. 

 
 
 

MATERIAL: Engineering thermoplastic UL94-V0 class (non-flammable, sun-resistant) 
OPERATINGTEMPERATURE: -10°C to 50 °C / -14 °F to 122 °F 
BATTERY: Li-Ion, 2500mAh 

SPECIFICATIONS 

MATERIAL: Aluminium & Stainless steel 
RANGE: -50°C to 300 °C / -58 °F to 572 °F | ACCURACY: ±0,5°C / 1.8°F 
MAX.TOLERANCE: 380°C / 716°F 

 
 
 

iOS: 10.0 or later | AppleWatch: 1st generation or later 
Android: 4.4 (KitKat) or later 
Bluetooth: 4.0 or later 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22909-GE0001 

COMPATIBILITY 

GrillEye®, GrillEye® PRO+ 

Weber iGrill series 
 

DOCUMENTATION / CERTIFICATES 
grilleye.com/certificates 

 

G&C ltd® offers a limited warranty against manufacturing defects, in compliance with the laws and regulations of each region of distribution. For details about the warranty, visit www.grilleye.com/warranty or send an email 
to support@grilleye.com. Operation of the device is subject to the following conditions (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause 
undesired operation of this device. 
Apple®, the Apple logo, iPad®, iPhone®, and iPod® touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth® word mark and 
logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc. Android® and Google Play are trademarks of Google Inc. WiFi® and other trademarks and trade names are those of their respective owners. 


