
 

 

 

quick start
en

 
• Remove the appliance from its packaging. 
• Plug it in. 
• Choose your language and country. 
• Your Cookeo  is working and ready to be 
used with 100 pre-programmed recipes.

1

Once connected, 
you will see a screen on your tablet
and/or smartphone. A blue light
will light up on your appliance to indicate that 
it is connected.
The blue light will flash every three seconds 
when the product is plugged in and will light 
up continuously when a connection has been 
established.

Thank you for purchasing Cookeo  Connect, the smart cooking assistant 
that makes life easier! Let it be your guide…

Download the Cookeo app 
via your smartphone or tablet from the 
App Store or Google Play.
Required configuration:

Enter the Cookosphere using the free app dedicated to
Cookeo   Connect. Access hundreds of recipes, with
step-by-step images, tips and cooking videos, shopping lists, FAQs and 
the option to create your own recipes. 

When using the app for 
the first time, select your 
Cookeo model and pair 
your appliance with 
your tablet and/or 
smartphone by following 
the instructions below:

Select the central button 
of your app, choose your 
Cookeo product, then select 
the Bluetooth icon,

or start a recipe and select 
the «play» icon.
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Discover the world of Cookeo   via the Search tab.

Search for a recipe 
by entering its title 
in the search bar,
 or by using the 

filters
(packs/themes, 
recipe duration, 
community
recipe etc.)

Send a recipe or pack of recipes  
to your Cookeo  Connect.

Select the step-by-step recipe guide

Download a pack 

Select the My 

Universe icon   

to sign up and 
access
your favorite 
recipes, comments
and personal 
notes.

To open a recipe 
in the
application,
select the 
«play» icon.

 

When following a 
step-by-step recipe 
guide, complete each 
step by selecting
«Done!».

When you are away from your appliance, you can 
check the cooking progress by using the central 
button of your app.
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تظھر شاشة على جھازك اللوحي و/أو ھاتفك الذكي.

ستتم إضاءة ضوء أزرق على جھازك لإلشارة ألى 
أن االتصال قد تم. 

سیومض الضوء األزرق كل ثالث ثوانٍ
أثناء توصیل الجھاز وسیضیئ

بشكل مستمر عند اعتماد
اتصال ما.

أو ابدأ تطبیق وصفة وحدد
الرمز ”تشغیل

 Cookeo

• أزِل الجھاز من الغالف.
• قم بتوصیله.

• اختر لغتك وبلدك.
إن جھاز                 الخاص بك قید التشغیل وجاھز 

 لالستخدام مع 100 وصفة مبرمجة مسبًقا
Cookeo •

أدخل عالم الطھي باستخدام التطبیق المجاني المخصص 
لـ              . يمكنك الوصول إلى مئات الوصفات مع صور إرشادية مفصّلة ونصائح 

 ومقاطع فیديو خاصة بالطھي وقوائم تسوق واألسئلة الشائعة وخیار إنشاء وصفاتك الخاصة.

قم بتنزيل تتطبیق
عبر ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي من

التكوين المطلوب

Cookeo

حدد الزر المركزي
لتطبیقك، واختر منتج

Cookeo    Connect الخاص بك، ثم        
،Bluetooth حدد رمز

شكًرا لشرائك                                  مساعد الطھي الذكي الذي يسّھل
الحیاة! فلیكن ھذا الجھاز مرشدِك… 
،Cookeo    Connect

حدد رمز عالمي
لالشتراك

والوصول إلى
وصفاتك المفضلة

والتعلیقات والمالحظات
الشخصیة

  
أرسل وصفة أو مجموعة من الوصفات

إلى تطبیق            الخاص بك

حدد دلیل وصفة مفصّلة

اعمد إلى تنزيل مجموعة ما من الوصفات

Cookeo

،
لفتح وصفة

في التطبیق
حدد الرمز

أثناء اتباع
دلیل وصفة مفصّلة

أكمل كل خطوة
من خالل تحديد

"تم!"

،

عندما تكون بعیدًا عن جھازك، يمكنك
التحقق من عملیة الطھي من خالل استخدام الزر

.المركزي لتطبیقك

.

.

:

،بمجرد االتصال

�

�

�

�

�

Apple Store.Google Play أو

 Cookeoاستكشف عالم                 عبر عالمة التبويب "البحث

ابحث عن الوصفات
من خالل إدخال عنوانھا

في شريط البحث

أو من خالل استخدام
عوامل التصفیة

(المجموعات/األنماط
مدة الوصفة  وصفة

مجتمعیة، وإلخ

،

(.
،

،

�

.”
تشغیل" "

"
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تظھر شاشة على جھازك اللوحي و/أو ھاتفك الذكي.

ستتم إضاءة ضوء أزرق على جھازك لإلشارة ألى 
أن االتصال قد تم. 

سیومض الضوء األزرق كل ثالث ثوانٍ
أثناء توصیل الجھاز وسیضیئ

بشكل مستمر عند اعتماد
اتصال ما.

أو ابدأ تطبیق وصفة وحدد
الرمز ”تشغیل

• أزِل الجھاز من الغالف.
• قم بتوصیله.

• اختر لغتك وبلدك.
إن جھاز                 الخاص بك قید التشغیل وجاھز 

 لالستخدام مع 100 وصفة مبرمجة مسبًقا
Cookeo •

حدد الزر المركزي
لتطبیقك، واختر منتج

Cookeo    Connect الخاص بك، ثم        
،Bluetooth حدد رمز

شكًرا لشرائك                                  مساعد الطھي الذكي الذي يسّھل
الحیاة! فلیكن ھذا الجھاز مرشدِك… 
،Cookeo    Connect

حدد رمز عالمي
لالشتراك

والوصول إلى
وصفاتك المفضلة

والتعلیقات والمالحظات
الشخصیة

  
أرسل وصفة أو مجموعة من الوصفات

إلى تطبیق            الخاص بك

حدد دلیل وصفة مفصّلة

اعمد إلى تنزيل مجموعة ما من الوصفات

Cookeo

،
لفتح وصفة

في التطبیق
حدد الرمز

أثناء اتباع
دلیل وصفة مفصّلة

أكمل كل خطوة
من خالل تحديد

"تم!"

،

عندما تكون بعیدًا عن جھازك، يمكنك
التحقق من عملیة الطھي من خالل استخدام الزر

.المركزي لتطبیقك

.

.

،بمجرد االتصال

�

�

عند استخدام التطبیق ألول مرة، حدد منتج
Cookeo الخاص بك وقم بإقران الجھاز 

بھاتفك الذكي و/أو جھازك اللوحي
باتباع اإلرشادات أدناه: 

�

 Cookeoاستكشف عالم                 عبر عالمة التبويب "البحث

ابحث عن الوصفات
من خالل إدخال عنوانھا

في شريط البحث

أو من خالل استخدام
عوامل التصفیة

(المجموعات/األنماط
مدة الوصفة  وصفة

مجتمعیة، وإلخ
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تظھر شاشة على جھازك اللوحي و/أو ھاتفك الذكي.

ستتم إضاءة ضوء أزرق على جھازك لإلشارة ألى 
أن االتصال قد تم. 

سیومض الضوء األزرق كل ثالث ثوانٍ
أثناء توصیل الجھاز وسیضیئ

بشكل مستمر عند اعتماد
اتصال ما.

أو ابدأ تطبیق وصفة وحدد
الرمز ”تشغیل

 Cookeo

• أزِل الجھاز من الغالف.
• قم بتوصیله.

• اختر لغتك وبلدك.
إن جھاز                 الخاص بك قید التشغیل وجاھز 

 لالستخدام مع 100 وصفة مبرمجة مسبًقا
Cookeo •

أدخل عالم الطھي باستخدام التطبیق المجاني المخصص 
لـ              . يمكنك الوصول إلى مئات الوصفات مع صور إرشادية مفصّلة ونصائح 

 ومقاطع فیديو خاصة بالطھي وقوائم تسوق واألسئلة الشائعة وخیار إنشاء وصفاتك الخاصة.

قم بتنزيل تتطبیق
عبر ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي من

التكوين المطلوب

Cookeo

حدد الزر المركزي
لتطبیقك، واختر منتج

Cookeo    Connect الخاص بك، ثم        
،Bluetooth حدد رمز

شكًرا لشرائك                                  مساعد الطھي الذكي الذي يسّھل
الحیاة! فلیكن ھذا الجھاز مرشدِك… 
،Cookeo    Connect

حدد رمز عالمي
لالشتراك

والوصول إلى
وصفاتك المفضلة

والتعلیقات والمالحظات
الشخصیة

  
أرسل وصفة أو مجموعة من الوصفات

إلى تطبیق            الخاص بك

حدد دلیل وصفة مفصّلة

اعمد إلى تنزيل مجموعة ما من الوصفات

Cookeo

،
لفتح وصفة

في التطبیق
حدد الرمز

أثناء اتباع
دلیل وصفة مفصّلة

أكمل كل خطوة
من خالل تحديد

"تم!"

،

عندما تكون بعیدًا عن جھازك، يمكنك
التحقق من عملیة الطھي من خالل استخدام الزر

.المركزي لتطبیقك

.
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Apple Store.Google Play أو
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تظھر شاشة على جھازك اللوحي و/أو ھاتفك الذكي.

ستتم إضاءة ضوء أزرق على جھازك لإلشارة ألى 
أن االتصال قد تم. 

سیومض الضوء األزرق كل ثالث ثوانٍ
أثناء توصیل الجھاز وسیضیئ

بشكل مستمر عند اعتماد
اتصال ما.

أو ابدأ تطبیق وصفة وحدد
الرمز ”تشغیل

 Cookeo

• أزِل الجھاز من الغالف.
• قم بتوصیله.

• اختر لغتك وبلدك.
إن جھاز                 الخاص بك قید التشغیل وجاھز 

 لالستخدام مع 100 وصفة مبرمجة مسبًقا
Cookeo •

أدخل عالم الطھي باستخدام التطبیق المجاني المخصص 
لـ              . يمكنك الوصول إلى مئات الوصفات مع صور إرشادية مفصّلة ونصائح 

 ومقاطع فیديو خاصة بالطھي وقوائم تسوق واألسئلة الشائعة وخیار إنشاء وصفاتك الخاصة.

قم بتنزيل تتطبیق
عبر ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي من

التكوين المطلوب

Cookeo

حدد الزر المركزي
لتطبیقك، واختر منتج

Cookeo    Connect الخاص بك، ثم        
،Bluetooth حدد رمز

شكًرا لشرائك                                  مساعد الطھي الذكي الذي يسّھل
الحیاة! فلیكن ھذا الجھاز مرشدِك… 
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أرسل وصفة أو مجموعة من الوصفات

إلى تطبیق            الخاص بك

حدد دلیل وصفة مفصّلة

اعمد إلى تنزيل مجموعة ما من الوصفات

Cookeo

عندما تكون بعیدًا عن جھازك، يمكنك
التحقق من عملیة الطھي من خالل استخدام الزر

.المركزي لتطبیقك

,
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،بمجرد االتصال
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Apple Store.Google Play أو

ابحث عن الوصفات
من خالل إدخال عنوانھا

،في شريط البحث

أثناء اتباع
دلیل وصفة مفصّلة

أكمل كل خطوة
من خالل تحديد

"تم!"

،
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،
لفتح وصفة

في التطبیق
حدد الرمز
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حدد رمز عالمي
لالشتراك

والوصول إلى
وصفاتك المفضلة

والتعلیقات والمالحظات
الشخصیة

،

أو من خالل استخدام
عوامل التصفیة

(المجموعات/األنماط
مدة الوصفة  وصفة

.)مجتمعیة، وإلخ
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تظھر شاشة على جھازك اللوحي و/أو ھاتفك الذكي.

ستتم إضاءة ضوء أزرق على جھازك لإلشارة ألى 
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أو ابدأ تطبیق وصفة وحدد
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• قم بتوصیله.
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• Sortir l’appareil de son emballage. 
• Mettre sous tension. 
• Choisir sa langue et son pays.
•  Votre Cookeo est fonctionnel, vous 

pouvez déjà utiliser votre produit avec  
les 100 recettes pré-programmées.

La connexion est réussie, 
vous verrez un écran sur votre tablette 
et/ou smartphone. Sur votre produit, 
une lumière bleue s’allumera pour indiquer 
qu’il y a une connexion.
La lumière bleue clignote toutes les  
3 secondes quand le produit est branché et 
devient fixe lorsque la connexion est établie.

Merci d’avoir acheté le Cookeo  Connect, l’assistant culinaire intelligent
qui nous simplifie la vie ! laissez-vous guider…

Télécharger l’application Cookeo 
en se rendant sur l’App Store ou Google 
play depuis votre Smartphone ou votre 
tablette.
Configuration requise :

Entrez dans la Cookeosphère avec l’application gratuite, dédiée à 
Cookeo  . Accédez à des centaines de recettes, un accompagnement 
pas à pas en images, des astuces et vidéos culinaires, des listes 
de courses, une FAQ et la possibilité de créer vos propres recettes.

À la première utilisation, 
sélectionner votre modèle 
de Cookeo, jumeler votre 
produit à votre tablette 
et/ou smartphone en 
suivant les instructions soit :

En cliquant sur le bouton 
central de l’application, puis 
cliquer sur votre cookeo puis 
sur l’icone bluetooth,

ou en lançant une recette et 
en appuyant sur « lecture ».
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Accéder à l’univers des recettes de Cookeo    
via l’onglet recherche. 

Rechercher une 
recette par son 
nom avec la barre 
de recherche, ou grâce aux 

filtres  
(packs, temps de 
cuisson, recette 
de la communau-
té…)

Envoyer une recette  
ou un pack de recettes  
dans votre Cookeo Connect. 

Cliquer sur le pas à pas d’une recette

Télécharger un pack 

En cliquant sur 

l’icone   

« mon univers »,  
Créez votre 
compte pour 
accéder aux 
favoris, aux  
commentaires 
et à vos notes 
personnelles.

Lancer  
une recette 
depuis  
l’application en 
cliquant sur  
le bouton  
« lecture ».

 

Lors de la réalisation 
de la recette en pas 
à pas, valider chaque 
étape en cliquant sur 
« c’est fait ».

Suivre l’évolution de la cuisson lorsque vous n’êtes 
pas à coté de votre produit : appuyer sur le bouton 
central de l’application.

5 6

7

8 9

10


