
İlk Adımlar
Cook-Key®'i 
Thermomix®'e 
Bağlayın

Cookidoo®'da Oturum Açın ve 
Cook-Key®'inizi Etkinleştirin

Bilgisayarınızda, tabletinizde veya akıllı 
telefonunuzda www.cookidoo.com.tr adresini 
ziyaret edin, hesabınızla oturum açın veya henüz 
yapılmadıysa bir hesap oluşturun (e-posta 
adresini ve şifreyi güvenli bir şekilde saklayın).
Bu aşamayı tercihen bilgisayarınızdan yapın.

"Hesap" ve sonra "Cihazlarım"a tıklayın.

TM5 seri numaranızı ve Cook-Key'in arkasında 
belirtilen "Cook-Key® Kimlik Numarasını" girin 
ve "Kaydet"i tıklayın. 

“Etkinleştir"e tıklayın.
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Cook-Key®'inizi Thermomix ile 
Senkronize Edin

Thermomix'inizi açın ve Cook-Key®'inizi                         
yerine yerleştirin. 

"Güncelle"yi tıklayın.
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'inizi                         

Cook-Key® veya Cookidoo® ile 
İlgili Sorularınız İçin 
Cook-Key® veya Cookidoo® ile 
İlgili Sorularınız İçin 
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Thermomix'inizi Wi-Fi'a bağlayın.7

1- “Menü”ye ve ardından 
 “Ayarlar”a basın.

2- “Kablosuz İnternet”e basın.

3- “Yeni Bağlantı”ya basın.

4- “İleri”ye basın, aktif ağlar 
 listelenecektir.

5- Listeden kendi Wi-Fi ağ isminizi 
 seçin.

6- Wi-Fi ağ şifrenizi girip “İleri”ye 
 basın.

7- “Bağlantı Kurulumu” 
 görülünce “İleri”ye basın.

8- Bağlantı kurulumunuz 
 tamamlandı.

�
���

Favori Tarif ve 
Koleksiyonlarınızı İşaretleyin

Haftalık Menü Planlama ve 
Alışveriş Listesi Oluşturma

"www.cookidoo.com.tr"ye giriş yapın.

"Arama" kutusundan istediğiniz tarif ve 
koleksiyonları tarif adı, içerdiği malzeme, zorluk 
derecesi, dil gibi çeşitli filtreler kullanarak arayın. 
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Ha�alık menü planlama
 a- Bir tarifin üzerine geldiğinizde üç noktaya
        tıklayın, aşağı doğru menü açılır.
 b- Günü seçin.
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 b- Günü seçin.

Alışveriş listesi oluşturma
 a- Bir tarifin üzerine geldiğinizde üç noktaya 
      tıklayın, aşağı doğru açılan menüden listeye 
      ekleyin.

Alışveriş listesi oluşturma
 a- Bir tarifin üzerine geldiğinizde üç noktaya 
      tıklayın, aşağı doğru açılan menüden listeye 
      ekleyin.

İstediğiniz tarifin sağ üst köşesindeki        
işaretine tıklayın. Açılan menü takviminizde 
menülerinizi organize etmenizi ve favori 
tariflerinizi eklemenizi sağlar.

İstediğiniz tarifin sağ üst köşesindeki        
işaretine tıklayın. Açılan menü takviminizde 
menülerinizi organize etmenizi ve favori 
tariflerinizi eklemenizi sağlar.

���������������������������
� ����������� ����� ���������� ��
���������

�����������������������
�������������������������
����������������������������

 b- Eğer malzemelerden elinizde olan varsa, 
  alışveriş listesinde gri tik işaretine tıklayın,
 
 c- "Öğeyi ekle"yi tıklayarak malzeme ekleyin

 d- Alışveriş listesini istediğiniz bir alıcıya 
  posta ile göndermek için ekranın sağ üst 
  köşesindeki          işaretine tıklayın.
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