Termékismertető
Fedél

Útmutató
beállítása

Gyors beállítás

Melegítő üzemmód

Gomb a vízforraló
kinyitásához

Belső
kialakítás

1. A víz hőmérséklete lecsökken az előre
beállított értékre (alapbeállítás)
Test

Tisztítás és karbantartás

1. Öntsön a forralóba fehér
ecetet Öntsön 0,5 liter fehér ecetet

2. Öntse ki a fehér ecetet

a forralóba, és hagyja 1 órán
keresztül állni.

Öntse ki a forralóból a fehér ecetet és

3. Melegítsen tiszta vizet

4. Törölje ki a vízforralót
száraz konyharuhával.

nedves konyharuhával törölje ki a
maradékot.

Markolat
Nyomja meg a melegítés gombot. A vízforraló
Szkennelje be a QR kódot,
1. Nyissa ki a vízforralót a gomb segítségével és
töltse meg vízzel.

2. Csukja le a fedelet és helyezze a forralót a talpra.

vagy töltse le a Mi Home
alkalmazást.

felmelegíti a vizet, majd vár, hogy a víz hőmérséklete
lecsökkenjen a beállított értékre, melyet 12 órán
keresztül fenntart. (Csapvíz melegítéséhez javasoljuk.)

Amennyiben a talp és forraló közötti csatlakozás megfelelő,
Bizonyosodjon meg róla, hogy a víz szintje nem lépi
túl a maximális értéket, azonban a minimum jelzést

a jelzőfény egyet villan, majd kialszik.

meghaladja.

Öntsön vizet a forralóba és forralja
fel. Ezután öntse ki, és ismételje ezt

Forráspontjelző

meg legalább négyszer.

forraló belsejét. A forralót hagyja

Melegítésjelző

megszáradni egy száraz helyen.

Forralógomb / melegítőgomb
Töltőtalp
Csatlakozó
3. A melegítés megkezdéséhez nyomja
meg a forraló-, vagy melegítő-gombot.
Részletes utasítás hogyan állítsa be a forraló és
melegítő üzemmódot megtalálható a következő
oldalon. Megj. A kanna visszaállításához tartsa a
forraló- és melegítő-gombot egyidejűleg 3
másodpercig lenyomva.
* A belső konstrukció és a fedél oldala 304-es élelmiszeripari acélból készültek (ausztenites acél).

Használjon száraz, pamut
konyharuhát és törölje szárazra a

4. Ha a víz eléri a forráspontot, a melegítésjelző kialszik,
a kanna abbahagyja a víz melegítését és hanggal jelez.
Amennyiben a víz hőmérséklete a beállított hőmérséklet
alá csökken, bekapcsol a melegítési üzemmód, egy hang
hallatszik és a jelzőfény világítani kezd Melegítésjelző

szüksége. Ebben az esetben kövesse az

Megjegyzés:
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy az elektromos csatlakozót kihúzta, és hogy a kannát csak akkor tisztítja, ha a test nem
meleg.
2. A kannát élettartamának maximális meghosszabbítása érdekében rendszeresen tisztítsa.
3. Amennyiben a kannában a tisztítás után is szennyeződés marad, ismételje meg a folyamatot. Ne használjon
semmilyen vegyszert, vagy tisztítóanyagot.
4. Mindig figyeljen rá, hogy a kanna külső fele száraz legyen. 5. A kanna tisztítási iránymutatásaiban fel kell hívni a
felhasználó figyelmét a tényre, hogy a kannát és a talpát sem szabad vízbe meríteni a tisztítás érdekében.
6. Amennyiben a kannát nem úgy tervezték, hogy megakadályozza a víz fröccsenését a maximális vízszint túllépése esetén,

instrukciókat. A firmware frissítése új funkciókat tesz

az útmutató felhívást kell tartalmazzon a tényre, hogy a víz a kannából kifröccsenhet, amennyiben abba több vizet töltenek,

elérhetővé és növeli a felhasználói élményt.

mint a jelölés a maximális vízszintet jelöli.

1. Töltse le a Mi Home-ot a telefonjára.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a telefonján.
3. Nyissa meg a Mi Home alkalmazást és
kattintson a "+" jelre a jobb felső sarokban.
Válassza a Mi Smart Kettle-t.

2. Melegítés az előre beállított értékre

* A kanna firmware-jének valószínűleg frissítésre lesz

1. Az alapbeállítás melegítés 50 °C-ra 12 órán át.

Nyomja meg a melegítés gombot. A kanna a kívánt
értékre melegíti a vizet. A hőmérséklettartás hossza
beállítható.

Biztonsági intézkedések

Problémák megoldása
Hiba
A csomagolást környezetbarát módon dobja ki. Ez a fogyasztó meg lett jelölve, az európai 2012/19 / EU,
használt elektronikus termékekről szóló szabályozással (WEEE) összhangban. Ezen irányelv a használt
berendezések visszavételének és újrahasznosításának keretfeltételeit határozza meg az egész EU-ban.
További információt az elérhető gyűjtőhelyekről az eladótól tudhat meg.

Lehetséges okok elemzése

Jelzőfény nem világít

EU megfelelőségi nyilatkozat
A Viomi Electrical Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ezen termék megfelel az érvényes európai
irányelveknek és normáknak.

Megoldás
Önellenőrzés.

Hibás csatlakozás, vagy sérült dugvilla.

• Bizonyosodjon meg róla, hogy a terméket gyerekek csak

A dugvilla nem csatlakozik megfelelően.

Önellenőrzés.
Önellenőrzés.

A forralás gomb nem volt megfelelően megnyomva.

Önellenőrzés.

nincs csatlakoztatva áramforráshoz: Amennyiben a

Szervizbe küldeni

kannában nincs víz, mialatt vizet önt a kannába, ha nem
használja a kannát, tisztítás közben, amennyiben a kanna

A nyomtatott áramkör károsodott.
Károsodott melegítőtest.

Önellenőrzés.

Szervizbe küldeni

A hőszabályzó sérült.

2 év garancia. Kézikönyvek a www.beryko.cz/manualy oldalon

Sérült NTK hőérzékelő.
A nyomtatott áramkör károsodott.

vele, mintha egy játék lenne.
• Tárolja gyermekek által nem elérhető helyen.
• A következő esetekben mindig ellenőrizze, hogy a kanna

meghibásodott.
• Ne használja a terméket na egyenetlen, vagy instabil

Szervizbe küldeni

felületen. Hőforrásoktól tartsa távol, hogy a műanyag részek
ne károsodjanak. Ne tartsa más készülékek közelében és ne

A termék nincs megfelelően az áramforráshoz
csatlakoztatva.
Az alkalmazás nincs letöltve, vagy telepítve.

Önellenőrzés.

A telefonon nincs engedélyezve a Bluetooth.

Önellenőrzés.

A vezérlőpanel sérült.

felnőtt felügyelete mellett használják és nem játszanak

Szervizbe küldeni

Szervizbe küldeni

Problémás csatlakozás az
alkalmazáshoz

felügyelet mellett használhatják a terméket.

A csatlakozó lehet megolvadt, vagy másképp
deformálódott.
A kannához a megfelelő talpat használja-e.

A kanna nem
melegíti a
vizet.

A kannát nem lehet
bekapcsolni, vagy benne
vizet melegíteni.

Gyerekek, idős személyek és fogyatékossággal élők csak

Önellenőrzés.

Szervizbe küldeni

helyezze más készülékek tetejére.
• Használjon különálló, földelt elektronikus csatlakozót
legalább 10 A névleges áramerősséggel, és 230 V ~ névleges
feszültséggel. Ne használjon univerzális elosztót, melyhez
további fogyasztók vannak kötve egyidőben.
• Amennyiben a tápkábel megsérül, a cseréről a
veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a gyártónak, a
gyártó karbantartási részlegének, vagy más, hasonló
részleg szakembereinek kell gondoskodnia.
• A termék kizárólag vízmelegítésre használható és nem
szabad más anyagok melegítésére használni (mint például

Olvassa el ezt az útmutatót használat előtt és tartsa meg későbbi használatra.

Készíttette: Xiaomi Communications Co. Ltd. Készítette:
Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
Cím: 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
További információ a www.mi.com oldalon

Jellemzők
• A termék
megnevezése
Méretek
Csatlakozás

Mi Smart Kettle
204 x 145 x 235 mm
Bluetooth 4.0 BLE

Modell
Űrtartalom
Tömeg

YM-K5101
1,5 l
1,24 kg

Névleges feszültség

220 - 240 V~

Névleges teljesítmény

1800 W

Névleges AC frekvencia

50/60 Hz

tojás, szójatej, tea, tej és tészta). Másképp a termék
meghibásodhat.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a víz nem haladja meg a
maximális szint jelölését. Ellenkező esetben a víz kifolyhat és
spriccelhet. Ne kapcsolja be a forralót üresen!

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

• A gyorsmelegítő kannát kizárólag a hozzá adott talppal
szabad használni. Ne használjon másféle tápellátó talpat.
• A víz kannába töltése közben vegye le a kannát a talpról.
Mielőtt áthelyezi a kannát a talpra, tisztítsa le az alját.
• A terméket tartsa távol a fűtőtestektől, hogy ne okozhasson
véletlen tűzesetet.
• Ne használjon alsó elektronikus csatlakozót, hogy ezzel a
tűzesetek megelőzhetőek
legyenek
• Ez a fogyasztó otthoni használatra és alkalmazásra
készült, mint például:
- konyhák, irodák és további munkahelyi környezetek.
- farmok és hotelszobák, motelek és további lakójellegű
környezetek.
- Nyugdíjasotthon típusú környezetek.
• Ezt a készüléket olyan személyek nem használhatják
(beleértve a gyerekeket is), akik nincsenek fizikai,
érzékszervi, vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a készülék használatához megfelelő oktatást
kapnak, vagy a biztonságukért felelős személy felügyelete
alatt állnak.

Mi Smart Kettle felhasználói kézikönyv

