Prehľad produktu

Inštrukcia ohrevu

Rýchle nastavenie

Nastavenie režimu

Čistenie a údržba

Veko

Tlačidlo pre
otvorenie kanvice

Vnútorná
konštrukcia

1. Teplota vody klesne na prednastavenú
hodnotu (defaultné nastavenie)
Telo

Rukoväť

1. Nalejte do kanvice biely
ocot Nalejte 0,5 l bieleho octu

2. Vylejte biely ocot

do kanvice
odstáť.

Vylejte z kanvice biely ocot a mokrou

a nechajte

1

hodinu

Stlačte tlačidlo ohrevu. Kanvica uvarí vodu a potom
1. Otvorte kanvicu pomocou tlačidla a nalejte vodu
do kanvice.

2. Zatvorte veko a položte kanvicu na základňu.

Naskenujte QR kód alebo si

čaká, než sa teplota vody zníži na nastavenú hodnotu

stiahnite aplikáciu Mi Home.

a túto teplotu bude udržiavať po 12 hodín. (Odporúčané
na ohrev vody z vodovodu.)

Ak je medzi základňou a kanvicou dobrý kontakt, indikátor
Uistite sa, že hladina vody nepresahuje maximálnu

raz blikne a zhasne.

hodnotu a zároveň je nad ryskou minimálnej hladiny
vody.
Indikátor varu

Indikátor ohrevu

1. Stiahnite si aplikáciu Mi Home na telefón.
2. Zapnite Bluetooth na vašom telefóne.
3. Otvorte aplikáciu Mi Home, kliknite na „+“
v pravom hornom rohu. Vyberte Mi Smart Kettle.

Tlačidlo varu/tlačidlo ohrevu
Napájacia
základňa
Zástrčka
3. Stlačte tlačidlo ohrevu alebo varu pre
štart varenia.
Podrobný návod ako nastaviť režim ohrevu a varu
nájdete na ďalšej stránke. Pozn. Pre reset kanvice
podržte súčasne tlačidlo ohrevu a varu po dobu 3
sekúnd.
* Vnútorná konštrukcia a strana veka sú vyrobené z potravinárskej ocele 304 (austenitická oceľ).

utierkou vytrite zvyšné nánosy.

4. Keď voda dosiahne bod varu, indikátor ohrevu
zhasne, kanvica prestane variť vodu a ozve sa tón.
Ak teplota vody klesne pod nastavenú teplotu,
zapne sa režim ohrevu, zaznie tón a rozsvieti sa
indikátor ohrevu.

2. Ohrev na prednastavenú hodnotu
Stlačte tlačidlo ohrevu. Kanvica ohreje vodu na
požadovanú hodnotu. Dĺžku držania teploty je možné
nastaviť.

* Firmware kanvice bude pravdepodobne vyžadovať
aktualizáciu. V takom prípade nasledujte inštrukcie.
Aktualizácie firmwaru pridávajú nové funkcie
a zlepšujú používateľský zážitok.

1. Defaultné nastavenie je ohrev na 50 °C po dobu 12
hodín.

3. Vyvarte čistou vodou

4. Vytrite kanvicu suchou
utierkou.

Nalejte vodu do kanvice a uvarte ju.

Použite suchú bavlnenú utierku

Potom ju vylejte a proces opakujte
aspoň štyrikrát.

a vytrite vnútro kanvice do sucha.
Kanvicu nechajte vyschnúť
na suchom mieste.

Poznámky:
1. Uistite sa, že el. zástrčka je odpojená a kanvicu čistite iba ak jej telo nie je horúce.
2. Kanvicu čistite pravidelne v záujme maximálneho predĺženia životnosti kanvice.
3. Ak v kanvici po vyčistení stále zostali nečistoty, proces opakujte. Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo čistiace
prostriedky.
4. Vždy dbajte, aby vonkajšia strana kanvice bola suchá. 5. V pokynoch pre čistenie kanvice spotrebiteľom musí byť
upozornenie na skutočnosť, že kanvicu ani jej základňu nie je možné ponoriť do vody na účel čistenia.
6. Ak nie je kanvica konštruovaná tak, aby zabránila vystreknutiu vody pri presiahnutí maximálnej hladiny vody, musí návod
obsahovať upozornenie na skutočnosť, že voda môže z kanvice vystreknúť, ak v nej bude viac vody než označuje ryska pre
maximálnu hladinu vody.

Bezpečnostné opatrenie

Riešenie problémov
Obaly zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Tento spotrebič je označený v súlade
s európskou smernicou 2012/19/EU o použitých elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Táto
smernica stanoví použiteľný rámec pre vrátenie a recykláciu použitých spotrebičov v celej EÚ. Ďalšie
informácie o dostupných zberných miestach získate od svojho predajcu.

Analýza možných príčin

Chyba

Indikátor nesvieti

Prehlásenie EÚ o zhode

Riešenie

Nesprávny kontakt alebo je poškodená zástrčka.

Vlastná kontrola.

Zástrčka nie je správne zapojená.

Vlastná kontrola.

Zástrčka môže byť roztavená alebo inak deformovaná.

Vlastná kontrola.

Či je použitá vhodná základňa ku kanvici.

Vlastná kontrola.

Tlačidlo varu nebolo správne stlačené.

Vlastná kontrola.

Je poškodené tlačidlo.

Poslať na servis

Poškodené vyhrievacie teleso.

Poslať na servis

Regulátor teploty je poškodený.

Poslať na servis

Poškodený NTK senzor teploty.

Poslať na servis

Poškodené tlačidlo.

Poslať na servis

Viomi Electrical Technology Co., Ltd. deklaruje, že tento produkt spĺňa platné európske smernice a normy.
Kanvica neohrieva vodu.
Záruka 2 roky. Návody na www.beryko.cz/manualy

Kanvicu nie je možné vypnúť
alebo v nej uvariť vodu.

Produkt nie je správne napájaný.

Vlastná kontrola.

Aplikácia nie je stiahnutá alebo nainštalovaná.

Vlastná kontrola.

Na telefóne je vypnuté Bluetooth.

Vlastná kontrola.

Riadiaci panel je poškodený.

Poslať na servis

Problémové spojenie
s aplikáciou

Prečítajte si tento manuál pred použitím a ponechajte si ho pre budúce použitie.

• Deti, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím by
mali tento produkt používať pod dohľadom.
• Uistite sa, že tento produkt používajú deti pod dohľadom
dospelých a nehrajú sa s ním, ako by to bola hračka.
• Uchovávajte mimo dosah detí.
• Uistite sa, že je kanvica odpojená v nasledujúcich
prípadoch: Ak v kanvici nie je voda, keď sa do kanvice
nalieva voda, keď sa kanvica nepoužíva, v priebehu
čistenia, ak je kanvica chybná.
• Nepoužívajte produkt na naklonenej alebo nestabilnej
podložke. Udržujte mimo zdroje tepla, aby nedošlo
k poškodeniu plastových dielov. Udržujte ju mimo dosah
iných zariadení a neumiestňujte ju na žiadnom zariadení.
• Používajte samostatnú uzemnenú elektrickú zásuvku
s menovitým prúdom vyšším než 10 A a menovitým napätím
230 V ~. Nepoužívajte univerzálnu zásuvku s inými
spotrebičmi pripojenými súčasne.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí jeho výmenu
vykonať výrobca, oddelenie údržby výrobcu alebo odborníci
v podobnom oddelení, aby nedošlo k nebezpečenstvu.
• Výrobok smie byť používaný iba na ohrev vody a nesmie byť
používaný na ohrev iných látok (ako sú vajíčka, sójové mlieko,
čaj, mlieko a rezance). Inak môže produkt zlyhať.
• Uistite sa, že voda neprekračuje maximálnu hladinu.
V opačnom prípade môže voda pretiecť a vystrieknuť.
Nezapínajte prázdnu kanvicu.

Špecifikácia
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co,. Ltd.
Vyrobené: 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
Viac informácií na stránkach www.mi.com

Názov produktu

Mi Smart Kettle

Model

YM-K5101

Menovité napätie

220 – 240 V ~

Rozmery

204 x 145 x 235 mm

Objem

1,5 l

Menovitý výkon

1800 W

Konektivita

Bluetooth 4.0 BLE

Hmotnosť

1,24 kg

Menovitá AC frekvencia

50/60 Hz

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

• Rýchlovarná kanvica musí byť používaná v kombinácii s
dodanou napájacou základňou. Nepoužívajte žiadnu inú
napájaciu základňu.
• Pri nalievaní vody do kanvice vyberte kanvicu zo základne.
Pred umiestnením na napájaciu základňu vyčistite dno
kanvice.
• Výrobok udržujte mimo dosah vykurovacích telies, aby
nedošlo k požiaru spôsobenému náhodným zapálením.
• Nepoužívajte spodnú elektrickú zásuvku, aby ste predišli
riziku požiaru.
• Tento spotrebič je určený pre domáce použitie a
podobné použitie, ako napríklad:
- kuchyňa, kancelária a ďalšie pracovné miesta.
- farmy a hotelové izby, motely a ďalšie ubytovanie
rezidenčného typu.
- Prostredia penzijného typu.
• Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo osobami, ktoré nemajú predchádzajúce
skúsenosti a znalosti, ak nemajú dozor alebo pokyny
týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou
za ich bezpečnosť.

Používateľský manuál
Mi Smart Kettle

