Mi Smart Kettle Pro
Uživatelská příručka

Opatření
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny
o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumějí možným rizikům. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly
provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí
mladších 8 let.
• Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání
spotřebiče a rozumějí možným rizikům.
• Děti si s přístrojem nesmí hrát.
• Pokud je konvice prázdná, nepoužíváte ji nebo pokud do ní přidáváte vodu, přemisťujete ji nebo ji čistíte, nebo
když je s ní problém, musí být konvice odpojena ze zásuvky.
• Nepoužívejte tuto konvici na nakloněném nebo nestabilním povrchu a chraňte ji před zdroji tepla, aby nedošlo
k poškození jejích plastových částí. Nepokládejte konvici do blízkosti nebo na elektrická zařízení.
• Konvici lze používat pouze s uzemněnou zásuvkou se jmenovitým proudem 10 A nebo více a se jmenovitým
napětím 220–240 V~. Nepřipojujte konvici k elektrické zásuvce společně s jinými elektrickými spotřebiči.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně
kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
• Pokud je konvice v provozu, neotvírejte víko konvice, nevylévejte ani nepřidávejte vodu.
• Nepřidávejte vodu nad značku maximální hladiny. Jinak horká voda přeteče nebo vystříkne a způsobí únik vody
z konvice. Při vaření musí být voda v konvici nad značkou minimální hladiny vody, aby nedošlo k vyschnutí.
• Tuto konvici lze použít pouze k vaření vody. Nepoužívejte jej k ohřevu jiných věcí, jako jsou mořské řasy, vejce,
sójové mléko, čajové lístky, mléko, nudle. V opačném případě nemusí konvice fungovat správně.
• Při přidávání vody vyjměte konvici ze základny a před umístěním zpět na základnu setřete přebytečnou vodu ze
spodní části konvice, aby nedošlo k rozlití na konektor.
• Neumisťujte konvici do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou sporáky a kamna, aby nedošlo k požáru.
• Abyste předešli riziku požáru, nepoužívejte s tímto výrobkem nekvalitní prodlužovací kabely.
• Neponořujte konvici do vody ani na ni vodu nestříkejte. Při používání konvici nenaklánějte, netřepejte, nehýbejte s
ní ani ji neklopte.
• Zařízení po použití vyzařuje zbytkové teplo, nedotýkejte se povrchu topného tělesa.
• Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných situacích, jako jsou:
– kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
– statky;
– klienti v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu;
– prostředí typu nocleh se snídaní.
• Konvice se smí používat pouze s dodaným stojanem.
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Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Mi Smart Kettle Pro
MJHWSH02YM je ve shodě se směrnicí 2014/53 / EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující
internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informace o OEEZ
Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice
2012/19/EU), která by neměla být smíchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské
zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu
z elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže
zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách
těchto sběrných míst získáte od technika nebo místních úřadů.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoli použití těchto značek společností Xiaomi Inc. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
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Přehled produktu
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Víko

Tlačítko pro otevření
Vložka
Rukojeť

Tělo konvice

Zobrazení teploty

Boil

Keep
Warm

Indikátor varu
Tlačítko varu
Indikátor udržování teploty
Tlačítko udržování teploty

Základna
Zástrčka

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro
referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku jeho vylepšení.
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Návod k použití
MAX

MIN

Umístěte na základnu

1. Stisknutím tlačítka otevřete víko
a přidejte do konvice vodu.

2. Zcela zavřete víko a postavte konvici
na základnu.

Množství vody by nemělo překročit značku
maximální hladiny vody nebo být pod
značkou minimální hladiny vody.

Pokud je kontakt v pořádku, indikátor jednou
blikne a poté zhasne.

Udržování teploty po dovaření
Poznámky:
• Funkce „automaticky udržovat teplotu po varu“ je ve výchozím nastavení zakázána. Pro lepší uživatelskou
zkušenost se doporučuje povolit ji v aplikaci.
• Když voda vaří, může se zobrazená teplota lišit od skutečné teploty vody v důsledku regionálních výškových
rozdílů.

Boil

1. Stiskněte tlačítko vaření, indikátor
varu zčervená. Konvice se začne
ohřívat a zobrazí se teplota
v reálném čase.

Boil

Keep
Warm

Keep
Warm
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2. Pokud není povolena funkce
„automaticky udržovat teplotu
po varu“, indikátor varu zhasne,
jakmile voda vře. Poté se topení
zastaví a konvice třikrát pípne.

Boil

3. Když je povolena funkce „automaticky udržovat teplotu po vaření“, stiskněte tlačítko udržování
teploty nebo vyberte z aplikace teplotu udržování teploty. Jakmile se voda vaří, indikátor varu
zhasne a indikátor udržování teploty zčervená. Když teplota klesne na nastavenou teplotu,
konvice třikrát pípne. Indikátor udržování teploty se změní na oranžový a konvice se zahřeje
na nastavenou teplotu.

Keep
Warm

Udržování teploty po zahřátí na stanovenou teplotu
Poznámky:
• Při použití funkce udržování teploty by hladina vody měla být mezi značkami maximální a minimální hladiny.
Rozsah teplotních výkyvů pro tuto funkci je ± 2°C a zvýší se, pokud je hladina vody pod minimální hladinou vody.
• Ve výchozím nastavení je k dispozici 5 přednastavených úrovní udržování teploty (40°C, 50°C, 70°C, 80°C a 90°C).
Nastavené úrovně teploty lze upravit v aplikaci.
• Výchozí doba udržování teploty pro úrovně teploty je 12 hodin. Trvání můžete změnit v aplikaci.
• Zahřátím prázdné konvice aktivujete funkci ochrany před vařením a vypnete displej. Rychlovarnou konvici ochlaďte
na pokojovou teplotu a poté do ní přidejte vodu.

1. Stiskněte tlačítko udržování
teploty, číslice na displeji
bliká. Poté můžete zvolit
úroveň udržování teploty.
Boil

Boil

Keep
Warm

Keep
Warm
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2. Během blikání číslice vyberte
vyberte jednu z pěti úrovní
udržování teploty. Zvolená úroveň
se nastaví, pokud do 2 sekund
neprovedete žádnou operaci
s tlačítkem. Konvice poté začne
ohřívat na nastavenou teplotu.

Boil

3. Když konvice dosáhne
nastavené teploty, třikrát
zapípá. Indikátor udržování
teploty se změní na
oranžový a konvice udrží
vodu teplou na nastavenou
teplotu.

Keep
Warm

Boil

Keep
Warm

4. Opětovným stisknutím
tlačítka udržování teploty jej
zrušíte. Indikátor udržování
teploty zhasne a konvice
přejde do pohotovostního
režimu.
Poznámka: Pokud teplota
vody v pohotovostním režimu
klesne pod 45°C, displej se po
2 minutách nečinnosti vypne.
Stisknutím libovolného
tlačítka probudíte konvici,
když je displej vypnutý.

Udržování teploty po zvednutí konvice
Když zvednete konvici a poté ji umístíte zpět na základnu, může konvice pokračovat v práci, aby se udržovala teplotu.
Indikátor třikrát zabliká a konvice pokračuje v udržování teploty na nastavené teplotě. Chcete-li použít tuto funkci,
musíte nejprve nastavit teplotu a poté v aplikaci povolit možnost „Pamatovat nastavení teploty pro udržení teploty po
zvednutí konvice“.

Poznámky:
• Ve výchozím nastavení je funkce „Pamatovat nastavení teploty pro udržení teploty po zvednutí konvice“
deaktivována. Pro lepší uživatelskou zkušenost se doporučuje povolit ji v aplikaci.
• Pokud je povolena funkce „Pamatovat nastavení teploty pro udržení teploty po zvednutí konvice“, zkontrolujte,
zda je hladina vody v konvici nad značkou minimální hladiny. V opačném případě může existovat riziko
vysušení.
• Při zpětném umístění konvice zpět na základnu se ujistěte, že rozdíl mezi teplotou vody v konvici a nastavenou
teplotou je v rozmezí 10 stupňů.
• Při doplňování studené vody bude funkce „Pamatovat nastavení teploty pro udržení teploty po zvednutí
konvice“ deaktivována. Stisknutím tlačítka udržování teploty tuto funkci aktivujete.
• Když je inteligentní konvice v provozu, stisknutím tlačítka vaření přejdete do pohotovostního režimu.
• Současným stisknutím a podržením tlačítek „vařit“ a „udržovat teplotu“ po dobu 3 sekund obnovíte tovární
nastavení.
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Připojení k aplikaci
Mi Home/Xiaomi Home

Vypnutí funkce Bluetooth: Stiskněte a podržte
tlačítko vaření po dobu 10 sekund.

Tento produkt pracuje s aplikací Mi Home /
Xiaomi Home*. Pomocí této aplikace můžete
toto zařízení ovládat.

Aktivujte funkci Bluetooth: Stiskněte a podržte
tlačítko vaření po dobu 3 sekund.
Pokud inteligentní konvici při připojení k aplikaci
nelze najít, doporučujeme deaktivovat a povolit její
funkci Bluetooth a poté se pokusit připojit znovu.

Čištění a údržba
1. Použijte bílý ocet.
Nalijte do konvice 0,5 l bílého octa pro potravinářské
účely a nechte alespoň 1 hodinu máčet.

Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci.
Pokud je aplikace již nainstalována, budete
přesměrováni na stránku nastavení připojení.
Aplikaci si také můžete vyhledat pod názvem
„Mi Home / Xiaomi Home“ vyhledat, stáhnout
a nainstalovat v obchodě s aplikacemi.

2. Vylejte ocet.
Po vylití bílého octa setřete veškerý zbývající
sediment vlhkým hadříkem.

Spusťte aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte
na „+“ vpravo nahoře a poté podle pokynů přidejte
zařízení.

3. Uvařením vody vyčistěte konvici.

* Tato aplikace je v Evropě označována jako aplikace
Xiaomi Home (s výjimkou Ruska). Název aplikace
zobrazený na vašem zařízení by měl být považován za
výchozí.

Poté, co se vaří, vylijte horkou vodu a poté 4–5krát
propláchněte konvici čistou vodou.

4. Vytřete konvici do sucha.
Vnější část konvice očistěte suchým hadříkem.
Uchovávejte konvici na suchém, dobře větraném
místě a chraňte ji před prachem, vlhkostí a hmyzem.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována,
postupujte podle pokynů založených na aktuální verzi
aplikace.
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Specifikace
Opatření:
• Před čištěním se ujistěte, že je konvice odpojena ze
zásuvky a nechte ji vychladnout.
• Pravidelné čištění a odstraňování usazenin z konvice
pomůže prodloužit její životnost.
• Pokud dojde k hromadění vodního kamene, opakujte
výše uvedené kroky. Nepoužívejte drátěnku ani
žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.
• Neponořujte konvici ani podstavec do vody a
udržujte její vnější povrch suchý.

Název

Mi Smart Kettle Pro

Model

MJHWSH02YM

Bezdrátová konektivita

Bluetooth Low Energy

Provozní frekvence

2 402–2 480 MHz

Maximální výstupní výkon

＜13 dBm

Jmenovité napětí

220–240 V~

Jmenovitá frekvence

50–60 Hz

Jmenovitý výkon

1 800 W

Rozměry

204 × 145 × 235 mm

Kapacita

1,5 l

Čistá hmotnost

1,3 kg

Elektrické schéma
AC 220-240V
50-60Hz

Pojistka

Napájecí deska

Konektor

Topné těleso

Relé

Tyristor

X
X
Termostat

Teplotní senzor
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Kontrolní panel

Odstraňování problémů
Chyba

Displej nesvítí

Zobrazil se chybový kód

Konvice neohřívá

Voda nevaří nebo
nepřestává vařit

Chyba připojení aplikace

Možná příčina

Řešení

Napájecí zásuvka je poškozená nebo
nemá správný kontakt

Vyměňte napájecí zásuvku

Napájecí zástrčka není správně zapojena

Řádně zapojte napájecí zástrčku

Napájecí zástrčka je zdeformovaná

Kontaktujte poprodejní servis

Základna není originální

Použijte základnu dodanou
s konvicí

Chybový kód E1: Vadný snímač teploty

Kontaktujte poprodejní servis

Chybový kód E2: Přehřátí

Kontaktujte poprodejní servis

Vadná deska s plošnými spoji

Kontaktujte poprodejní servis

Vadný topný článek

Kontaktujte poprodejní servis

Vadný termostat

Kontaktujte poprodejní servis

Vadný snímač teploty NTC

Kontaktujte poprodejní servis

Vadná deska s plošnými spoji

Kontaktujte poprodejní servis

Bluetooth telefonu je deaktivován

Povolte Bluetooth telefonu

Vadná ovládací deska

Kontaktujte poprodejní servis
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OZNÁMENÍ O ZÁRUCE
TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA USTANOVENÁ ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ,
PROVINCIE ČI STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH ČI STÁTECH MŮŽE SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO UKLÁDAT
MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ. SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE
DALŠÍ PRÁVA JINAK, NEŽ JÍ POVOLUJE ZÁKON. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠIM PRÁVŮM VÁM DOPORUČUJEME
KONZULTOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.
1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT
Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty budou při běžném používání v souladu s uživatelskou příručkou během
záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Trvání a podmínky vztahující se k zákonné záruce jsou stanoveny
příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky najdete na oficiálních webových
stránkách společnosti Xiaomi: https://www.mi.com/en/service/warranty/. Společnost Xiaomi zaručuje
původnímu kupujícímu, že její Xiaomi produkt nebude mít při běžném používání ve výše uvedeném období vady
materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.
Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.
2. NÁPRAVY
Pokud je zjištěna vada hardware a společnost Xiaomi během záruční doby obdrží platnou reklamaci, společnost
Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou
případných nákladů na přepravu.
3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS
Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit na adresu uvedenou společností Xiaomi, a to v původním
obalu nebo obalu podobném, který poskytuje stejný stupeň ochrany produktu. S výjimkou rozsahu zakázaného
platnými zákony může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před obdržením záručního servisu předložili důkazy
nebo doklad o nákupu a / nebo vyhověli registračním požadavkům.
4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ
Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka jen na produkty vyrobené společností
Xiaomi nebo pro ni a identifikovatelné ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo
"Mi". Omezená záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené přírodou či vyšší mocí, například úderem blesku,
tornádem, povodní, ohněm, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (b) nedbalost; (c) komerční využití; (d)
změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými než Xiaomi produkty; (f)
škody způsobené nehodou, zneužitím či nesprávným použitím; (g) poškození produktu způsobené provozováním
produktu mimo povolené či zamýšlené použití popsané společností Xiaomi, nesprávným napětím nebo
napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (vč. aktualizace a rozšíření) provedeného kýmkoli, kdo není
zástupcem Xiaomi.
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Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste na produktu uložili nebo
uchovali. Je pravděpodobné, že během servisního procesu dojde ke ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo
jiných materiálů v zařízení, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu. Žádný prodejce,
agent nebo zaměstnanec Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené
záruky. Pokud bude jakákoli podmínka shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude ovlivněna ani narušena
zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak slibuje
společnost Xiaomi, budou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. Na produkty, které
nebyly řádně dovezeny a / nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a / nebo nebyly řádně získány od
společnosti Xiaomi nebo od oficiálního prodejce Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete
využívat záruk od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste
kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.
Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
S výjimkou rozsahu zakázaného příslušnými zákony budou mít všechny předpokládané záruky (včetně záruk
prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky.
Některé jurisdikce neumožňují omezení délky implicitní záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto
případech použito.
6. OMEZENÍ POŠKOZENÍ
S výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními předpisy nebude společnost Xiaomi odpovědná za žádné škody
způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, mimo jiné včetně ztráty zisků, výnosů nebo
dat, škod vyplývajících z jakéhokoli porušení výslovné nebo implicitní záruky či podmínky nebo podle jakékoli jiné
právní teorie, i když byla společnost Xiaomi informována o možnosti takových škod.
7. KONTAKTY XIAOMI
Pro zákazníky, prosím navštivte následující web: https://www.mi.com/en/service/warranty/
Kontaktní osobou pro poprodejní službu může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní
distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou
osobu.
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Další informace najdete na www.mi.com
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.
(společnost Mi Ecosystem)
Adresa: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district
Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

