Mi Induction Heating Rice Cooker
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento manuál.
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Představení produktu

Zadní strana
vnitřního krytu

Přední strana
vnitřního krytu

Vnitřní západka víka
Odnímatelné vnitřní víko

Ochranný povrch

Senzor
teploty

Pozor! Horké!
Před instalací vnitřního
víka nastavte přepouštěcí
ventil páry

Zpětný ventil

Bezpečnostní ventil

Regulátor tlaku

Vypouštěcí
ventil páry
Ukazatel hladiny vody
Pozor! Horké! Po použití
vyjměte a umyjte.

Tlačítko pro otevření víka

Kontrolní panel
1. Digitální LED displej s časem
2. Tlačítka pro nastavení času (hodiny / minuty)
3. Výběr programu
4. Menu
5. Zvolit / Zrušit
6. Digitální časovač
7. Tlačítko start
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Rychlé použití
Aplikace
Ještě více chytrých zařízení lze nalézt v mobilní aplikaci
Mi Smart Home.
1. Napájení
Zapojte jeden konec do vařiče rýže a druhý do napájení.

Instalace aplikace
Chcete-li nainstalovat klientskou aplikaci do smartphonu, otevřete
aplikaci Mi Store a vyhledejte aplikaci Mi Smart Home nebo
naskenujte QR kód níže.

2. Wi-Fi připojení
Při prvním připojení vařiče rýže k napájení se automaticky otevře
připojení k síti. Připojte nové zařízení pomocí aplikace «Mi Smart
Home».
Poznámka: Pokud chcete obnovit nastavení sítě, použijte tenký
předmět (kancelářskou sponku), kterou stisknete tlačítko Reset
po dobu 5 vteřin. Tím se znovu otevře pohotovostní připojení
k síti.

Toto zařízení je již na seznamu zařízení v Mi Smart Home,
podporujících systém MIUI, a může komunikovat s jinými
inteligentními zařízeními vašeho domova.
Připojte svůj chytrý telefon k síti Wi-Fi, otevřete staženou aplikaci
a postupujte podle pokynů na displeji telefonu.

Wi-Fi indikátor
otvor pro reset
Indikátor

Čekání na připojení
Bliká žlutě

Připojování k síti

Úspěšně připojeno

Bliká modře

Svítí modře
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Přepínání menu

Nastavení času
v pohotovostním režimu
Stisknutím a přidržením tlačítka pro výběr programu po dobu
5 vteřin přejdete do režimu nastavení času.
Varování: Když se připojíte k internetu, čas se automaticky nastaví.

Klikněte na "Zvolit / Zrušit" a zvolte požadovaný režim. Po každém stisknutí tlačítka
se režim přepne postupně v pořadí: "Vaření / Rychlé vaření / Rýžová kaše / Ochrana
tepla / Osobní nastavení".

1. Stiskněte a držte 5 vteřin

Zvolit / Zrušit

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

Start

Zvolit / Zrušit

1.Vaření
Zapněte režim "Vaření". Program automaticky nakonfiguruje dobu vaření v závislosti na
množství rýže (výchozí doba vaření 1 hodina).

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings
Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

Volba programu

Zvolit / Zrušit

2. Rychlé vaření
Automatická detekce doby vaření v závislosti na množství rýže (výchozí doba vaření 40 minut).

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

Start

3. Rýžová kaše
Výchozí doba vaření 1:30. Upravte dobu vaření kaše.

2. Pro nastavení času použijte tlačítka "Hodina" a "Minuta" a pak
potvrďte výběr tlačítkem "Start".
Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

Nastavte požadovaný čas vaření stisknutím tlačítek "Hodina" a "Minuta". Rozsah ovládání
od 40 minut do 4 hodin.
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Přepínání menu

Řešení problémů

4. Udržování tepla
Na konci vaření se vařič rýže automaticky přepne do režimu udržování tepla.
Udržovací teplota je přibližně 73°C.
Režim udržování tepla můžete vybrat ručně.
Varování: nedoporučuje se ponechat režim uchování tepla zapnutý déle než 12 hodin.
Pokud je tento režim aktivován déle než 24 hodin, vařič rýže se automaticky přepne
do pohotovostního režimu (režim uchování tepla je vypnutý).

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

5. Osobní nastavení
Aplikace doporučuje vytvoření několika režimů různých chutných jídel.
Pomocí aplikace můžete spustit vlastní nastavení pro přípravu jídel.

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

Typ selhání

Diagnostika chyb a jejich oprava

Nelze zavřít víko

Zkontrolujte nastavení vnitřního krytu.

Tlačítka neodpovídají

Vařič je pravděpodobně v režimu "Ready", zvolte program nebo režim
uchování tepla

Únik páry během vaření

Únik je možný z důvodů stárnutí silikonových těsnících částí, deformací
nebo poškození.

Napůl uvařené jídlo

Poměr rýže a vody (málo vody).
Datum výroby rýže je více než 6 měsíců.
Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna.
Deformace vnějšího povrchu nádoby.

Vypěnění během vaření
rýžové kaše

Deformace povrchu spodní misky.
Nesprávný poměr vody a rýže (moc vody / rýže).
Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna.
Deformace vnějšího povrchu nádoby.

Částečně uvařená rýže

Deformace povrchu spodní misky.
Nesprávný poměr vody a rýže (moc vody / rýže).
Úsporný režim běžel více jak 12 hodin.

Zvláštní pachy během vaření

Přítomnost zbytků jídla na vnitřní straně krytu.
Přítomnost zvláštního zápachu parního ventilu a těsnění vnitřního víka.

Tmavé zbarvení jídla u dna

Rýže by měla být před vařením řádně propláchnutá.
Přítomnost cizích předmětů na spodní ploše odnímatelného vnitřního
hrnce nebo snímače.
Deformace vnějšího povrchu nádoby.
Deformace povrchu dna nádoby.

Ztvrdnutí jídla v režimu uchování
tepla nebo změna vzhledu

Úsporný režim běžel více jak 12 hodin.
Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna.
Deformace vnějšího povrchu šálku.
Deformace povrchu spodní misky.

Problémy s výběrem programů

Doba cyklu vybraného programu je kratší, než doba potřebná k vaření.
Po uplynutí doby instalace jste neklikli na "Start".
Zkontrolujte stabilitu signálu Wi-Fi.

Problémy s připojením

Zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi aplikace.
Ujistěte se, že vařič rýže je umístěn v dostatečné vzdálenosti od Wi-Fi.
Zkontrolujte, zda máte dostatečně silný signál.

Problém s aktualizací

Vařič se pravděpodobně nachází v přípravném režimu.
Problém s Wi-Fi signálem.

Zařízení zamrzá po aktualizaci
firmware

Po výpadku napájení klepněte na výběr programu, v kterém chcete
pokračovat. Můžete vrátit nastavení zpět.

6. Volba programu
1. Po výběru požadovaného režimu (např. "Vaření"), klikněte na "Vybrat program"
a proveďte nastavení.

Poznámka: Při výběru programu nezapomeňte nastavit správný aktuální čas
na vařiči rýže.

2. Nastavte dobu vaření stisknutím tlačítek "Hodina" a "Minuta" a poté kliknutím
na tlačítko "Start" zahajte vaření.
Poznámka: Nastavte čas ve 24hodinovém formátu.
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Čištění vařiče
1. Demontáž
1. Pro odstranění ochranného krytu
otočte doleva.

2. Lehkým tlakem na západku
krytu kryt uvolněte a vyjměte.

3. Pod vnitřním krytem uvidíte
uvolňovací ventil páry, který musí
být odstraněn.

Poznámka: Po každém použití je nutné
umýt vnitřní kryt a uvolňovací ventil páry.

2. Montáž
Namontujte těsnění, vyrovnejte, zavřete.

1. Držte těsnění v drážce,
vyrovnejte jej a potom lehce
zatlačte na západku, dokud
neuslyšíte cvaknutí.

Otevřete západku a vytáhněte těsnění.
Otevřete ventil pro uvolnění páry,
zatáhněte za západku na stranu, otevřete
ventil a poté odstraňte těsnění.

3. Vložte podpůrný kroužek vnitřního víka do
speciální štěrbiny v hrnci na rýži a lehce zatlačte
vnitřní kryt nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí.

2. Přesně přesuňte dvojici uvolňovacích
ventilů do otvoru pro výstup páry, poté lehce
zatlačte dolů a pomalu je vložte na místo.
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4. Vložte ochranný povrch
podél upevňovací desky na
pravé straně.

Poznámka: Uvolňovací ventil
páry a vnitřní kryt musí být
nastaveny odlišně, jinak se kryt
hrnce rýže nezavře správně.

Chybové kódy
Chyba indikace LED: Bílá LED indikuje chybu, ostatní indikátory nesvítí.

Napájecí kabel:
Používejte pouze napájecí kabel, který byl dodán s vařičem.
Před prováděním údržby či přemístěním vařiče odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte jej za stejný originální napájecí kabel.
Napájecí kabel nekruťte, neohýbejte ani nevystavujte tlaku, jinak mohou být vodiče
odizolovány nebo přerušeny.
Napájecí kabel vařiče nepoužívejte pro jiná zařízení.

E-01

Pokud během vaření příliš dlouho necháte otevřené víko, vařič se přepne do
pohotovostního režimu.

E-02

Prázdná miska (v hrnci není žádné jídlo)

E-03

Ochrana proti tlaku 265V + 7V

E-04

Ochrana proti nízkému tlaku 265V + 7V

E-05

Oznámení o vysoké teplotě spodní plochy

E-06

Oznámení o vysoké teplotě horní plochy

E-07

Vysoká teplota IGBT tranzistoru

E-08

Poškozený SENZOR IGBT tranzistoru (vč. zásahu elektrickým proudem či
zkratu)

E-09

Poškození horního senzoru (vč. zásahu elektrickým proudem či zkratu)

Prostředí:

E-10

Poškození spodního senzoru (vč. zásahu elektrickým proudem či zkratu)

E-11

Odesílání špatných či nesprávných informací

V důsledku přítomnosti páry a horkého vzduchu vycházejícího z vařiče se vaše stěny
a nábytek mohou poškodit, změnit barvu nebo se zdeformovat. Aby se předešlo těmto
situacím, umístěte vařič při používání do vzdálenosti 30 cm od stěn a nábytku. V případě
instalace vařiče do kuchyňské skříňky nebo na jiných místech se ujistěte, že je k dispozici
odvětrávání.

Opatření
Omezení použití:
Pro normální funkci by se produkt měl nacházet v nadmořské výšce 0 až 2 000 m.
Neumisťujte tento produkt do blízkosti jiných produktů, které jsou citlivé na
elektromagnetické rušení.
Nepoužívejte zahraniční hrnky či misky s deformacemi, abyste předešli přehřívání
a tedy i zraněním či popáleninám.
Péče a čištění:
Neponořujte produkt do vody a nestříkejte na něj vodu.
K mytí hrnce a misky nepoužívejte tvrdou houbičku ani jiné tvrdé předměty.
Vařič čistěte měkkým hadříkem.

Bezpečnost při provozu napájecího zdroje:
Při překročení 220 V AC je používání zařízení zakázáno, aby se předešlo požáru.
Důrazně doporučujeme odpojit napájecí kabel ze zásuvky, aby se předešlo úrazu
elektrickým proudem, zkratu a vznícení. Při odpojování kabelu nepoužívejte přílišnou sílu.
Nedovolte dětem přístroj používat. Umisťujte vařič mimo dosah malých dětí, aby nedošlo
k úrazu elektrickým proudem, opaření nebo jiným nehodám.
Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama, abyste předešli úrazu
elektrickým proudem a dalším rizikům. Nepoužívejte cizí napájecí kabely.

Používání:
Při používání vařiče je přísně zakázáno otevírat víko. Po automatickém ukončení vaření
nebo při pauze v průběhu vaření před otevřením počkejte, až po úplném uvolnění tlaku.
Neumisťujte vnitřní misku na jiné zdroje tepla, abyste ji ohřáli (např. indukční vařič, plynový
sporák,...)
Do zásuvky ani do jiných otvorů nevkládejte cizí předměty.
Během vaření a po jeho ukončení buďte opatrní a dejte pozor na horkou páru. Zejména
dohlédněte na děti, abyste zabránili možnému popálení.
V žádném případě ve vařiči nevařte potraviny, které mohou ucpat výfukový otvor (např.
sušené či čerstvé mořské řasy či jiné listové produkty.
Během vaření je přísně zakázáno do vařiče vkládat jakékoli předměty, protože by to mohlo
vést k zablokování uvolňovacího ventilu páry.
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Dokončení vaření

OEEZ a informace o recyklaci

Po dovaření nezapomeňte vařič vypnout a odpojit od napájení.
Pravidelně kontrolujte uvolňovací ventily páry, zda nejsou ucpané.
Pokud dojde k problému, okamžitě přístroj přestaňte používat a odpojte jej od napájení.
Počkejte, až vařič vychladne, poté otevřete kryt a vyjměte misku.

Prohlášení o shodě EU
Společnost Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd prohlašuje,
že tento produkt IHFB01CM splňuje evropské normy a nařízení 2014/53/EU.

Další zvláštní pokyny:

Informace o likvidaci a recyklaci
Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení udává, že tento produkt
nesmí být mísen se standardním odpadem z domácnosti. Zodpovědně
recyklujte a podporujte opětovné využití zdrojů, abyste zabránili možnému
poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. K vrácení použitého
zařízení prosím použijte sběrná místa nebo kontaktujte prodejce, u kterého
jste tento produkt zakoupili. Ten se může postarat o jeho ekologickou
recyklaci.

Chraňte přístroj proti pádu a otřesům, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.
Pokud je miska poškozená, nepoužívejte ji, abyste předešli popálení párou či jinému
zranění.
Přístroj neupravujte. Aby se předešlo úrazům elektrickým proudem, požáru či jiným
nebezpečím, je zakázáno provádět neoprávněnou údržbu či demontáž.
Pokud se objeví problém, okamžitě přestaňte přístroj používat, abyste předešli riziku
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím.

Informace o recyklaci
Tento produkt vyhovuje E-Waste (Management and Handling) pravidlům,
2011.

Poruchy:
Přehřívání zásuvky napájecího kabelu během vaření.
Únik neznámého kouře / páry nebo zápach spáleniny.
Rozpadnutí či uvolnění některých částí vařiče.
Neznámé zvláštní zvuky,
Deformace misky.
A také další chyby.

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

Mi Induction Heating Rice Cooker
Výrobce: Shanghai Chunmi Electronics Technology Co.,Ltd
Adresa: Room 01-04, 1/F, No.2 Building, No.60, Naxian Road, Pilot Free
Trade Zone, Shanghai, China
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