Mi Induction Heating Rice Cooker
Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento manuál.
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Predstavenie produktu

Zadná strana
vnútorného krytu

Predná strana
vnútorného krytu

Vnútorné západka veka
Odnímateľné vnútorné veko

Ochranný povrch

Senzor
teploty

Pozor! Horúce!
Pred inštaláciou
vnútorného veka
nastavte prepúšťací
ventil pary

Spätný ventil

Bezpečnostný ventil

Regulátor tlaku

Vypúšťací
ventil pary
Ukazovateľ hladiny vody
Pozor! Horúce! Po použití
vyberte a umyte.

Tlačidlo na otvorenie veka

Kontrolný panel
1. Digitálny LED displej s časom
2. Tlačidlá pre nastavenie času (hodiny / minúty)
3. Výber programu
4. Menu
5. Zvoliť / Zrušiť
6. Digitálny časovač
7. Tlačidlo štart
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Rýchle použitie
Aplikácia
Ešte viac chytrých zariadení možno nájsť v mobilnej aplikácii
Mi Smart Home.
1. Napájanie
Zapojte jeden koniec do variča ryže a druhý do napájania.

Inštalácia aplikácie
Ak chcete nainštalovať klientsku aplikáciu do smartphonu,
otvorte aplikáciu Mi Store a vyhľadajte aplikáciu Mi Smart Home
alebo naskenujte QR kód nižšie.

2. Wi-Fi pripojenie
Pri prvom pripojení variča ryža k napájaniu sa automaticky otvorí
pripojenie k sieti. Pripojte nové zariadenie pomocou aplikácie
"Mi Smart Home".
Poznámka: Ak chcete obnoviť nastavenia siete, použite tenký
predmet (kancelársku sponku), ktorú stlačíte tlačidlo Reset po
dobu 5 sekúnd. Tým sa znovu otvorí pohotovostný pripojenie k
sieti.

Toto zariadenie je už na zozname zariadení v Mi Smart
Home, podporujúcich systém MIUI, a môže komunikovať
s inými inteligentnými zariadeniami vášho domova.
Pripojte svoj chytrý telefón k sieti Wi-Fi, otvorte stiahnutú
aplikáciu a postupujte podľa pokynov na displeji telefónu.

Wi-Fi indikátor
otvor pre reset
Indikátor

Čakanie na pripojenie
Bliká žlto

Pripájanie k sieti

Úspešne pripojené

Bliká modro

Svieti modro
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Nastavenie času
v pohotovostnom režime

Prepínanie menu

Stlačením a podržaním tlačidla pre výber programu po dobu
5 sekúnd prejdete do režimu nastavenia času.
Varovanie: Keď sa pripojíte k internetu, čas sa automaticky nastaví.

Kliknite na "Zvoliť / Zrušiť" a vyberte požadovaný režim. Po každom stlačení tlačidla
sa režim prepne postupne v poradí: "Varenie / Rýchle varenie / Ryžová kaša /
Ochrana tepla / Osobné nastavenia".

1. Stlačte a držte 5 sekúnd.

Zvoliť / Zrušiť

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

Štart

Zvoliť / Zrušiť

1.Varenie
Zapnite režim "Varenie". Program automaticky nakonfiguruje dobu varenia v závislosti
na množstvo ryže (predvolená doba varenia 1 hodina).

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

Voľba programu

Zvoliť / Zrušiť

2. Rýchle varenie
Automatická detekcia doby varenia v závislosti na množstvo ryže (predvolený čas varenia
40 minút).

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

Štart

3. Ryžová kaša
Východisková doba varenia 1:30. Upravte dobu varenia kaše.

2. Pre nastavenie času použite tlačidlá "Hodina" a "Minúta"
a potom potvrďte výber tlačidlom "Štart".
Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

Nastavte požadovaný čas varenia stlačením tlačidiel "Hodina" a "Minúta".
Rozsah ovládania od 40 minút do 4 hodín.
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Prepínanie menu

Riešenie problémov

4. Udržiavanie tepla
Na konci varenia sa varič ryže automaticky prepne do režimu udržiavania tepla.
Udržiavacia teplota je približne 73°C.
Režim udržiavanie tepla môžete vybrať ručne.
Varovanie: neodporúča sa ponechať režim uchovanie tepla zapnutý dlhšie ako 12 hodín.
Pokiaľ je tento režim aktivovaný dlhšie ako 24 hodín, varič ryže sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu (režim uchovanie tepla je vypnutý).

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

5. Osobné nastavenie
Aplikácia odporúča vytvorenie niekoľkých režimov rôznych chutných jedál. Pomocou
aplikácie môžete spustiť vlastné nastavenia pre prípravu jedál.

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

6. Voľba programu
1. Po výbere požadovaného režimu (napr. "Varenie"), kliknite na "Vybrať program"
a vykonajte nastavenia.

Diagnostika chýb a ich oprava

Nemožno zatvoriť veko

Skontrolujte nastavenie vnútorného krytu.

Tlačidlá nezodpovedajú

Varič je pravdepodobne v režime "Ready", zvoľte program alebo režim
uchovanie tepla.

Únik pary počas varenia

Únik je možný z dôvodov starnutia silikónových tesniacich častí, deformácií
alebo poškodenie.

Napoly uvarené jedlo

Pomer ryže a vody (málo vody).
Dátum výroby ryža je viac ako 6 mesiacov.
Prítomnosť cudzích predmetov na povrchu dna.
Deformácia vonkajšieho povrchu nádoby.

Vypenenie počas varenia
ryžovej kaše

Deformácia povrchu spodnej misky.
Nesprávny pomer vody a ryže (moc vody / ryža).
Prítomnosť cudzích predmetov na povrchu dna.
Deformácia vonkajšieho povrchu nádoby.

Čiastočne uvarená ryža

Deformácia povrchu spodnej misky.
Nesprávny pomer vody a ryže (moc vody / ryža).
Úsporný režim bežal viac ako 12 hodín.

Zvláštne pachy počas varenia

Prítomnosť zvyškov jedla na vnútornej strane krytu.
Prítomnosť zvláštneho zápachu parného ventilu a tesnenie vnútorného veka.

Tmavé sfarbenie jedla na dne

Ryža by mala byť pred varením riadne opláchnutý.
Prítomnosť cudzích predmetov na spodnej ploche odnímateľného vnútorného
hrnca alebo snímača.
Deformácia vonkajšieho povrchu nádoby.
Deformácia povrchu dna nádoby.

Stvrdnutiu jedla v režime
uchovanie tepla alebo zmena
vzhľadu

Úsporný režim bežal viac ako 12 hodín.
Prítomnosť cudzích predmetov na povrchu dna.
Deformácia vonkajšieho povrchu šálky.
Deformácia povrchu spodnej misky.

Problémy s výberom programov Doba cyklu vybraného programu je kratšia, než doba potrebná na varenie.
Po uplynutí doby inštalácie ste neklikli na "Štart".
Skontrolujte stabilitu signálu Wi-Fi.

Poznámka: Pri výbere programu nezabudnite nastaviť správny aktuálny čas
na variči ryže.

2. Nastavte dobu varenia stlačením tlačidiel "Hodina" a "Minúta" a potom
kliknutím na tlačidlo "Štart" spustite varenie.
Poznámka: Nastavte čas v 24 hodinovom formáte.

Typ zlyhanie
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Problémy s pripojením

Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie.
Uistite sa, že varič ryža je umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od Wi-Fi.
Skontrolujte, či máte dostatočne silný signál.

Problém s aktualizáciou

Varič sa pravdepodobne nachádza v prípravnom režime.
Problém s Wi-Fi signálom.

Zariadenie zamŕza po
aktualizácii firmware

Po výpadku napájania kliknite na výber programu, v ktorom chcete
pokračovať. Môžete vrátiť nastavenia späť.

Čistenie variča
1. Demontáž
Pre odstránenie ochranného krytu
otočte doľava.

2. Ľahkým tlakom na západku
krytu kryt uvoľnite a vyberte.

3. Pod vnútorným krytom uvidíte
uvoľňovacie ventil pary, ktorý
musí byť odstránený.

Poznámka: Po každom použití je nutné umyť
vnútorný kryt a uvoľňovacie ventil pary.

2. Montáž
Namontujte tesnenie, vyrovnajte, zatvorte.

1. Držte tesnenie v drážke,
vyrovnajte ho a potom ľahko
zatlačte na západku, kým nebudete
počuť cvaknutie.

Otvorte západku a vytiahnite tesnenie.
Otvorte ventil pre uvoľnenie pary,
zatiahnite za západku na stranu, otvorte
ventil a potom odstráňte tesnenie.

3. Vložte podporný krúžok vnútorného veka do
špeciálnej štrbiny v hrnci na ryžu a ľahko zatlačte
vnútorný kryt nahor, kým nezačujete cvaknutie.

2. Presne presuňte dvojicu uvoľňovacích
ventilov do otvoru pre výstup pary, potom zľahka
zatlačte nadol a pomaly ich vložte na miesto.
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4. Vložte ochranný povrch
pozdĺž upevňovacie dosky
na pravej strane.

Poznámka: Uvoľňovací ventil
pary a vnútorný kryt musia byť
nastavené odlišne, inak sa kryt
hrnca ryža nezavrie správne.

Chybové kódy
Chyba indikácie LED: Biela LED indikuje chybu, ostatné indikátory nesvietia.
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11

Pokiaľ počas varenia príliš dlho necháte otvorené veko, varič sa prepne do
pohotovostného režimu.
Prázdna miska (v hrnci nie je žiadne jedlo)
Ochrana proti tlaku 265V + 7V
Ochrana proti nízkemu tlaku 265V + 7V
Oznámenie o vysokej teplote spodnej plochy
Oznámenie o vysokej teplote hornej plochy
Vysoká teplota IGBT tranzistora
Poškodený SENZOR IGBT tranzistora (vr. zásahu elektrickým prúdom
či skratu)
Poškodenie horného senzora (vr. zásahu elektrickým prúdom či skratu)
Poškodenie spodného senzora (vr. Zásahu elektrickým prúdom či skratu)
Odosielanie zlých či nesprávnych informácií

Napájací kábel:
Používajte len napájací kábel, ktorý bol dodaný s varičom.
Pred údržbou či premiestnením variča odpojte napájací kábel zo zásuvky. Ak je napájací
kábel poškodený, vymeňte ho za rovnaký originálny napájací kábel. Napájací kábel
nekrúťte, neohýbajte ani nevystavujte tlaku, inak môžu byť vodiče odizolované alebo
prerušené.
Napájací kábel variče nepoužívajte pre iné zariadenia.
Bezpečnosť pri prevádzke napájacieho zdroja:
Pri prekročení 220 V AC je používanie zariadenia zakázané, aby sa predišlo požiaru.
Dôrazne odporúčame odpojiť napájací kábel zo zásuvky, aby sa predišlo úrazu elektrickým
prúdom, skratu a vznieteniu. Pri odpájaní kábla nepoužívajte prílišnú silu. Nedovoľte deťom
prístroj používať. Umiestňujte varič mimo dosahu malých detí, aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom, oparenie alebo iným nehodám.
Nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel mokrými rukami, aby ste predišli úrazu
elektrickým prúdom a ďalším rizikám. Nepoužívajte cudzie napájacie káble.

Opatrenie
Obmedzenie použitia:
Pre normálnu funkciu by sa produkt mal nachádzať v nadmorskej výške 0 až 2 000
m. Neumiestňujte tento produkt do blízkosti iných produktov, ktoré sú citlivé na
elektromagnetické rušenie.
Nepoužívajte zahraničné hrnčeky či misky s deformáciami, aby ste predišli
prehrievaniu a teda aj zranením či popáleninám.
Starostlivosť a čistenie:
Neponárajte produkt do vody a nestriekajte naň vodu.
Na umývanie hrnca a misky nepoužívajte tvrdú hubku ani iné tvrdé predmety.
Varič čistite mäkkou handričkou.

Prostredie:
V dôsledku prítomnosti pary a horúceho vzduchu vychádzajúceho z variča sa vaše steny
a nábytok môžu poškodiť, zmeniť farbu alebo sa zdeformovať. Aby sa predišlo týmto
situáciám, umiestnite varič pri používaní do vzdialenosti 30 cm od stien a nábytku.
V prípade inštalácie variča do kuchynskej skrinky alebo na iných miestach sa uistite, že je
k dispozícii odvetrávanie.
Používanie:
Pri používaní variča je prísne zakázané otvárať veko. Po automatickom ukončení varenia
alebo pri pauze v priebehu varenia pred otvorením počkajte, až po úplnom uvoľnení tlaku.
Neumiestňujte vnútorné misku na iné zdroje tepla, aby ste ju ohriali (napr. Indukčný varič,
plynový sporák, ...)
Do zásuvky ani do iných otvorov nevkladajte cudzie predmety.
Počas varenia a po jeho ukončení buďte opatrní a dajte pozor na horúcu paru. Najmä
dohliadnite na deti, aby ste zabránili možnému popáleniu.
V žiadnom prípade vo variči nevarte potraviny, ktoré môžu upchať výfukový otvor (napr.
Sušené alebo čerstvé morské riasy či iné listovej produkty.
Počas varenia je prísne zakázané do variča vkladať akékoľvek predmety, pretože by to
mohlo viesť k zablokovaniu uvoľňovacieho ventilu pary.
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Dokončenie varenie

OEEZ a informácie o recyklácii

Po dovarení nezabudnite varič vypnúť a odpojiť od napájania.
Pravidelne kontrolujte uvoľňovacie ventily páry, či nie sú upchaté.
Pokiaľ dôjde k problému, okamžite prístroj prestaňte používať a odpojte ho od
napájania. Počkajte, až varič vychladne, potom otvorte kryt a vyberte misku.

Vyhlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť Shanghai chun Electronics Technology Co., Ltd prehlasuje, že
tento výrobok IHFB01CM spĺňa európske normy a nariadenia 2014/53 / EÚ.

Ďalšie zvláštne pokyny:

Informácie o likvidácii a recyklácii
Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie udáva, že tento výrobok
nesmie miešať so štandardným odpadom z domácnosti. Zodpovedne
recyklujte a podporujte opätovné použitie zdrojov, aby ste zabránili
možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia.
O vrátení použitého zariadenia prosím použite zberné miesta alebo
kontaktujte predajcu, u ktorého ste tento produkt zakúpili. Ten sa môže
postarať o jeho ekologickú recykláciu.

Chráňte prístroj proti pádu a otrasom, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.
Ak je miska poškodená, nepoužívajte ju, aby ste predišli popáleniu parou či inému
zraneniu.
Prístroj neupravujte. Aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom, požiaru alebo iným
nebezpečenstvám, je zakázané vykonávať neoprávnenou údržbu či demontáž.
Ak sa objaví problém, okamžite prestaňte prístroj používať, aby ste predišli riziku
požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvám.

Informácie o recyklácii
Tento produkt vyhovuje E-Waste (Management and Handling) pravidlám,
2011.

Poruchy:
Prehrievanie zásuvky napájacieho kábla počas varenia.
Únik neznámeho dymu / pary alebo zápach spáleniny.
Rozpadnutie alebo uvoľnení niektorých častí variča.
Neznáme zvláštne zvuky.
Deformácia misky.
A tiež ďalšie chyby.

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

Mi Induction Heating Rice Cooker
Výrobca: 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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