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Mi Induction Cooker
Indukciós főzőlap

Használati Útmutató

JELLEMZŐK
Modell: DCL01CM
Teljesítmény: 2100 W
Méret: 280 x 265 x 70 mm
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Kompatibilitás: Xiaomi Home alkalmazás (Android és iOS)
Tömeg: 2,1 kg
Frekvencia: 50 - 60 HZ
Kijelző: OLED
Feszültség: 220 -- 240 V~
Max. RF kimeneti teljesítmény: 16,73 dBm

KEZELŐSZERVEK
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CSATLAKOZÁS A MI HOME ALKALMAZÁSHOZ
A készülék összekapcsolható a Mi Home alkalmazással, mellyel távolról
vezérelheti és további okos készülékeivel kapcsolhata össze.
1. Telepítse a Mi Home alkalmazást okostelefonjára.

2. Nyissa meg az alkalmazást, érintse meg a + gombot, válassza ki
készülékét, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
3. A kék jelzőfény kéken villog, amikor a készülék Wifihez próbál csatlakozni.
A jelzőfény abbahagyja a villogást, és kéken világít, mikor sikeresen
csatlakozott.

Jelzőfények
Sárga fény villog: csatlakozásra vár
Kék fény villog: csatlakozás folyamatban
Kék fény világít: sikeres csatlakozás

Lecsatlakozás Wi-Fi hálózatról
Ha a készülék nem tud a telefonjához kapcsolódni, nyomja meg a Menü és az
Időzítő gombot egyszerre és tartsa nyomva 5 másodpercig. A villogó sárga
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jelzőfény jelzi, hogy a készülék a Wifi hálózatról lecsatlakozott, és ezután újra
csatlakozhat a hálózathoz.

KEZDETI LÉPÉSEK
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTíTÁS

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel
csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és

ütődésektől.
 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony

hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
 Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után
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azt tapasztalja, hogy az eszköz füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki,
azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése
érdekében!

 A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői
felügyelet mellett használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a
csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis
alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!

 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
 Szükség esetén gondoskodjon a készülék megfelelő rögzítéséről (pl.

kisgyermek vagy háziállat jelenléte a lakásban).
 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
 Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne

sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a
kábelre a készülék csatlakozójánál.

 Csak a készülékkel kompatibilis hálózati kábelt (tartozék) használja. Más
kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki a kábelt a fali
aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a
légtisztítót.

 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a
szárításhoz, ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító,
mikrohullámú sütő, stb.

 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C

alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
 Ne használja a készüléket instabil vagy nedves felületen. Tartsa távol

tűztől és egyéb hőforrástól, legalább 30 cm ajánlott.
 Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést

okozhat a készülék alaplapját.
 Húzza ki a készülék hálózati kábelét mozgatás előtt.
 Ne használja a készléket a fürdőszobában vagy más, vizes

helyiségekben.
 Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
 Csak 220 - 240 V feszültségű aljzathoz csatlakoztassa a készüléket a tűz

és elektromos ütés elkerülése érdekében.
 Ne húzza ki a készüléket nedves kézzel.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
 Ne használja a készüléket nem hozzátartozó edényekkel, mert azok a

teljesítmény csökkenéséhez és biztonsági veszélyekhez vezethetnek.
 A főzés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy van étel az

edényben.
 Kerülje a konyhai eszközök használatát, amelyek nyele fémből van, mert
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ezek égési sérülésekhez vezethetnek.
 A gőz és hő károsíthatja, elszínezheti vagy deformálhatja a bútorokat.

Tartsa távol a főzőlapot bútoroktól és falaktól, legalább 10 cm távolság
javasolt.

 Ne használja a főzőlapot fém felületen, mert ez felmelegedhet, és égési
sérüléseket okozhat.

 Csak jól szellőző helységben használja a főzőlapot.
 A levegő ki- és bemenetet tartsa távol apró tárgyaktól, mert ezek

eltömíthetik azokat. Ne használjon vizet a tisztítására.

HIBAKÓDOK
Ha a készülék használata közben hiba lép fel, a kijelzőn megjelenik egy
hibakód. Kérjük, használja az alábbi táblázatot a hibakód és a lehetséges
megoldás megkereséséhez.

Hibakód Ok Megoldás
No cookware Nincs főzőedény a

főzőlapon vagy nem
kompatibilis a
készülékkel.

A készülék magától
működni kezd, amint a
megfelelő főzőedényt
ráhelyezi.

E-03 Voltage Error A feszültség magasabb
mint 275V.

A készülék magától
működni kezd, amikor a
feszültség
normalizálódik.

E-04 Voltage Error A feszültség
alacsonyabb mint 130V.

A készülék magától
működni kezd, amikor a
feszültség
normalizálódik.

E-05 Temperature Too
High

Az alsó hőmérő által
hőmérséklet meghaladta
a 225 fokot.

A készülék magától
működni kezd, amikor a
hőmérséklet lecsökken.

E-07 Temperature Too
High

IGBT hőmérséklet több
mint 105 fok.

A készülék magától
működni kezd, amikor a
hőmérséklet lecsökken.

E-08 Repair Required Az érzékelő rövidzárlatot
kapott vagy megszakadt
az áramkör.

Kérjük, keresse fel
ügyfélszolgálatunkat a
javítás
megszervezéséhez.

E-10 Repair Required Az alap érzékelő
rövidzárlatot kapott vagy
megszakadt az áramkör.

Kérjük, keresse fel
ügyfélszolgálatunkat a
javítás
megszervezéséhez.
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E-11 Repair Required Az alaplap és a kijelző
között kommunikációs
hiba lépett fel.

Kérjük, keresse fel
ügyfélszolgálatunkat a
javítás
megszervezéséhez.

E-12 Repair Required A tekercs lemez nem
kapcsolódik vagy nyitott
áramköre van.

Kérjük, keresse fel
ügyfélszolgálatunkat a
javítás
megszervezéséhez.

Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni
az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől
kérhet.

Gyártó:
Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd.
Room 01-04, 1/F, No.2 Building, No.60 Naxian Road, Pilot Free Trade Zone,
Shanghai, P.R. China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű
használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási
jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel
kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének
megfelelően.
A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és
európai normának.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz.
rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki
jellemzőknek.


