
Quick start guide
Lees hier hoe je jouw apparaat verbindt  
met ConnectLife™ en Celsius°Cooking™

Voor je begint: 
Registreer en  

activeer je garantie



Quick-start guide

1.1 1.2

Download de 
ConnectLife™ 
app via deze 
QR-code of 
bezoek de site
connectlife.io/getstarted. 

Verbind je inductiekookplaat 
vervolgens door de stappen in 
de ConnectLife™ app te volgen.

•  Altijd up-to-date 
apparaatsoftware

•  Monitor de status van je 
kookplaat op afstand

•  Ontvang meldingen van  
je kooktimers en 
filterreiniging

•  Ontdek tips,  
trics &  
inspiratie

Waarom ConnectLife™?Stap 1.       ConnectLife™ App

Ga naar stap 2 als je een ATAG afzuigkap hebt die in verbinding staat met je kookplaat

Stap 2. Connect je afzuiging met de kookplaat

2.1 Koppelen 2.2 Voorkeur instellen

•  Verwijder potten en pannen 
en raak een slider met twee 
vingers aan gedurende 3 sec. 
Schakel vervolgens door het 
instellingenmenu naar ‘hth’.

•  Ga naar de ‘hth’-instelling door het 
verlichte slider 3 sec ingedrukt te 
houden. en zet deze op ‘aan’.

•  Wanneer de timer start, druk je 
op zowel ‘+’ als ‘-’ op de afzuigkap 
of afstandsbediening om 
te koppelen.

Gebruik na een succes volle 
koppeling de instellingen in 
de slider om de functionaliteit 
van de afzuigkap te 
kiezen: synchroonstart of 
adaptief snelheidsniveau 
plus synchroonstop. 

Meer informatie vind je in de 
gebruiksaanwijzingen van de 
kookplaat en afzuigkap.

•  De afzuiging start wanneer  
je begint met koken

•  Eenvoudig te bedienen  
vanaf je kookplaat

• Automatische lichtinstelling
• Energiebesparend

Waarom een afzuigkap  
die in verbinding staat  
met je kookplaat?

Ga naar stap 3 om te koken met ATAG Celsius°Cooking™ accessoires

•  Precieze controle over  
de temperatuur voor het 
lekkerste en gezondste 
resultaat

•  Nooit meer stress voor 
het mislukken van een 
gerecht

•  Stap-voor-stap 
begeleiding van recepten 
op temperatuur

Waarom  
Celsius°Cooking™?Stap 3. Celsius°Cooking™

Voor de complete 
Celsius°Cooking™
kookervaring 
kun je stap voor 
stap temperatuur-
gestuurde recepten vinden 
op onze speciale website 
recipes.celsiuscooking.com 
of scan de QR-code.

Hoe koppel ik mijn pannen  
en accessoires?
1. Zet je kookplaat aan
2.  Zet de pan op één van de 

kookzones
3.  Dubbeltik op het zwarte uiteinde 

van de steel van de pan of op 
de Probe. Het ‘ ’ symbool zal 
verschijnen

4.  Kies een programma en stel de 
temperatuur in zoals aangegeven 
in het recept

 Vergeet niet te registeren! Zo kunnen we je als  
ATAG nu en in de toekomst beter ondersteunen.  
Scan hier de QR code voor eenvoudige registratie:


