Přehled produktu

Rychlé nastavení

Instrukce

Nastavení režimu ohřevu

Čištění a údržba

Víko

1. Nalijte do konvice bílý ocet

Tlačítko pro
otevření konvice

Vnitřní
konstukce

Nalijte 0,5l bílého octa do konvice a
nechte 1 hodinu odstát.

1. Teplota vody klesne na přednastavenou
hodnotu (defaultní nastavení)
Tělo

Rukojeť

1. Otevřete konvici pomocí tlačítka a nalijte vodu do
konvice.
Ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje maximální
hodnotu a zároveň je nad ryskou minimální hladiny
vody.

2. Zavřete víko a položte konvici na základnu.

Naskenujte QR kód nebo si
stáhněte aplikaci Mi Home.

3. Vyvařte čistou vodou
Nalijte vodu do konvice a uvařte ji.
Poté ji vylijte a proces opakujte
alespoň čtyřikrát.

Indikátor varu

Indikátor ohřevu

Napájecí
základna

1. Stáhněte si aplikaci Mi Home na telefon.
2. Zapněte Bluetooth na vašem telefonu.
3. Otevřete aplikaci Mi Home, klikněte na "+" v
pravém horním rohu. Vyberte Mi Smart Kettle.

2. Ohřev na přednastavenou hodnotu

* Firmware konvice bude pravděpodobně vyžadovat
aktualizaci. V takovém případě následujte instrukce.
Aktualizace firmwaru přidávají nové funkce a zlepšují
uživatelský zážitek.

1. Defaultní nastavení je ohřev na 50°C po dobu 12
hodin.

Zmáčkněte tlačítko ohřevu. Konvice ohřeje vodu na
požadovanou hodnotu. Délku držení teploty lze nastavit.

Zástrčka
3. Zmáčkněte tlačítko ohřevu nebo varu pro
start vaření.

* Vnitřní konstrukce a strana víka jsou vyrobeny z potravinářské oceli 304 (austenitická ocel).

Podrobný návod jak nastavit režim ohřevu a varu
naleznete na další stránce. Poz. Pro reset konvice
podržte současně tlačítka ohřevu a varu po dobu 3
sekund.

4. Když voda dosáhne bodu varu, indikátor ohřevu
zhasne, konvice přestane vařit vodu a ozve se tón.
Pokud teplota vody klesne pod nastavenou teplotu
zapne se režim ohřevu, zazní tón a rozsvítí se in
dikátor ohřevu.

Vylijte z konvice bílý ocet a mokrou
utěrkou vytřete zbylé nánosy.

Zmáčkněte tlačítko ohřevu. Konvice uvaří vodu a poté
čeká, než se teplota vody sníží na nastavenou hodnotu
a tuto teplotu bude udržovat po 12 hodin. (Doporučeno
pro ohřev vody z vodovodu.)

Pokud je mezi základnou a konvicí dobrý kontakt, indikátor
jednou blikne a zhasne.

Tlačítko varu / tlačítko ohřevu

2. Vylijte bílý ocet

4. Vytřete konvici suchou
utěrkou.
Použijte suchou bavlněnou utěrku
a vytřete vnitřek konvice do sucha.
Konvici nechte doschnout na
suchém místě.

Poznámky:
1. Ujistěte se, že el. zástrčka je vypojena a konvici čistěte pouze pokud není tělo horké.
2. Konvici čistěte pravidelně v zájmu maximálního prodloužení životnosti konvice.
3. Pokud v konvici po vyčištění stále zůstaly nečistoty, proces opakujte. Nepoužívejte žádné chemikálie nebo čistící
prostředky.
4. Vždy dbejte aby vnější strana konvice byla suchá. 5. V pokynech pro čištění konvice spotřebitelem musí být upozorněno
na skutečnost, že konvice ani její základnu nelze ponořit do vody za účelem čištění.
6. Pokud není konvice konstruovaná tak, aby zabránila vystříknutí vody při přesažení maximální hladiny vody, musí návod
obsahovat upozornění na skutečnost, že voda může z konvice vystříknout, pokud v ní bude více vody než značí ryska pro
maximální hladinu vody.

Bezpečnostní opatření

Ř ešení problémů
Obaly zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU o použitých elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Tato
směrnice stanoví použitelný rámec pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů v celé EU. Další informace o dostupných sběrných místech získáte od svého prodejce.

Chyb a

A n a l ýza možných příč in

Indikátor nesvítí

Vlastní kontrola.

Zástrčka není správně zapojena.

Vlastní kontrola.

Zástrčka může být roztavená nebo jinak deformovaná.

Prohlášení EU o shodě
Viomi Electrical Technology Co., Ltd. deklaruje, že tento produkt splňuje platné evropské směrnice a
normy.

Zdali je použitá vhodná základna ke konvici.
Tlačítko varu nebylo správně zmáčknuto.

Poslat na servis

Poškozený NTK senzor teploty.

Poslat na servis

Poškozený tištěný spoj.

Poslat na servis

Produkt není správně napájen.
Aplikace není stáhnutá nebo nainstalovaná.
Na telefonu je vypnuté Bluetooth.
Ř ídící panel je poškozený.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co,. Ltd.
Vyrobeno: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
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
Více informací na strankách www.mi.com

Poslat na servis

Regulátor teploty je poškozený.

Problémové spojení s
aplikací

Vlastní kontrola.
Poslat na servis

Poškozené topné těleso.

Konvici nelze vypnout,
nebo v ní uvařit vodu.

Vlastní kontrola.
Vlastní kontrola.

Je poškozený tištěný spoj.

Konvice neohřívá
vodu.

Záruka 2 roky. Manuály na www.beryko.cz/manualy

Přečtěte si tento manuál před použitím a ponechte si ho pro budoucí použití.

Ř ešení

Špatný kontakt, nebo je poškozená zástrčka.

Vlastní kontrola.
Vlastní kontrola.
Vlastní kontrola.
Poslat na servis

Specifikace
Název produ ktu

Mi Smart Kettle

Model

YM -K1501

Rozměry

204 x 145 x 235 mm

Objem

1,5 l

Konektivita

Bluetooth 4.0 BLE

Hmotnost

1,24 kg

Jmenovité nap ětí
Jmenovitý výkon
Jmenovitá AC frekvence

2 0 -24 0 V~
1800 W
50/60 Hz

• Děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením by měly tento produkt používat pod dohledem.
• Ujistěte se, že tento produkt používají děti pod dohledem
dospělých a nehrají si s ním, jako by to byla hračka.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Ujistěte se, že je konvice odpojena v následujících případech: Pokud v konvici není voda, zatímco se do konvice
nalévá voda, když se konvice nepoužívá, během čištění,
pokud je konvice vadná.
• Nepoužívejte produkt na nakloněné nebo nestabilní platformě. Udržujte mimo zdroje tepla, aby nedošlo k poškození
plastových dílů. Udržujte jej mimo dosah jiných zařízení a
neumisťujte jej na žádné zařízení.
• Používejte samostatnou uzemněnou elektrickou zásuvku s
jmenovitým proudem vyšším než 10 A a jmenovitým napětím
230 V ~. Nepoužívejte univerzální zásuvku s jinými spotřebiči
připojenými současně.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jeho výměnu
provést výrobce, oddělení údržby výrobce nebo odborníci v
podobném oddělení, aby nedošlo k nebezpečí.
• Výrobek smí být používán pouze k ohřevu vody a nesmí být
používán k ohřevu jiných látek (jako jsou vejce, sójové
mléko, čaj, mléko a nudle). Jinak může produkt selhat.
• Ujistěte se, že voda nepřekračuje maximální hladinu. V
opačném případě může voda přetéct a vystříknout. Nezapínejte konvici prázdnou.

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

• Rychlovarná konvice musí být používána v kombinaci s dodanou napájecí základnou. Nepoužívejte žádnou jinou napájecí základnu.
• Při nalévání vody do konvice vyjměte konvici ze základny.
Před umístěním na napájecí základnu vyčistěte dno konvice.
• Výrobek udržujte mimo dosah kamen, aby nedošlo k požáru způsobenému náhodným zapálením.
• Nepoužívejte spodní elektrickou zásuvku, abyste předešli
riziku požáru.
• Tento spotřebič je určen pro domácí použití a podobné
aplikace, jako například:
- kuchyně, kanceláře a další pracovní prostředí.
- farmy a hotelové pokoje, motely a další prostředí rezidenčního typu.
- Prostředí penzijního typu.
• Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo osobami, které nemají předchozí zkušenosti a znalosti, pokud nemají dozor nebo pokyny týkající
se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Uživatelský manuál
Mi Smart Kettle

