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CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
PŘEHLED PRODUKTU

Plocha varné desky

Odnímatelné těsnění

Centrální termostat

OVLÁDACÍ PANEL

Vývod vzduchu

Vstup vzduchu

Ovládací knoflík / LED displej

Tlačítko časovače
Tlačítko nabídky

Signalizace napájení

Ovládací panel

SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt lze ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* a propojit 
i s dalšími chytrými zařízeními ve vaší domácnosti. Aplikaci vyhledejte 
v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte. Pro rychlejší 
instalaci naskenujte QR kód v manuálu, který vás do obchodu s aplikacemi 
automaticky přesměruje. Máte-li aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji 
a klepněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu pro přidání zařízení. Nové 
zařízení můžete přidat naskenováním QR kódu v manuálu, vyhledáním 
zařízení v seznamu nebo spustit automatické vyhledávání. Poté postupujte 
podle pokynů průvodce v aplikaci.
*V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí pro Rusko).

Poznámka: Aplikace je průběžně aktualizována, její funkce, vzhled i název 
se můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo na provádění těchto aktualizací 
a změn bez předchozího upozornění.
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Pokud se zařízení nemůže připojit k telefonu, stiskněte 
současně tlačítka „MENU“ a „TIMER“ po dobu 5 sekund. 
Žlutá kontrolka bude blikat, co indikuje, že Wi-Fi připojení 
bylo úspěšně resetováno a zařízení se může znovu připojit 
k síti.

Modrá kontrolka Wi-Fi bliká, 
co indikuje připojování. Po 
připojení světlo zůstane modrý.

PŘÍRUČKA RYCHLÉHO SPUŠTĚNÍ
Začínáme s připojením k síti.

1. ZAPNĚTE ZAŘÍZENÍ
Po připojení k síti stiskněte a podržte ovládací 
knoflík po dobu 0,5 sekundy a zapněte přístroj 
a přejděte do pohotovostního režimu.
Poznámka: Když je přístroj v pohotovostním režimu, 
výchozí režimu nastavení výkonu a je připraven 
k okamžitému vaření.

2. VYBERTE REŽIM
Příklad nastavení režimu „HOTPOT“. Stiskněte 
tlačítko „MENU“ a otáčejte ovládací knoflík dokud 
nenajdete režim „HOTPOT“. Výběr potvrďte 
stiskem. Jednotka se okamžitě zahřeje.
Poznámka: Opětovným stisknutím tlačítka „MENU“ 
ukončíte výběr režimu.

3. NASTAVENÍ VÝKONU
Při vaření otočte ovládacím knoflíkem a nastavte 
výkon.

4. PO VAŘENÍ VYPNĚTE
Po dokončení vaření stiskněte a držte ovládací 
knoflík po dobu 3 sekund pro vstup do režimu 
„SLEEP“.
Poznámka: Stiskněte a podržte ovládací knoflík po 
dobu 3 s pro vstup do režimu „SLEEP“ za jakýchkoliv 
podmínek.

Čeká na připojení
Kontrolka bliká žlutě

Připojuje se
Kontrolka bliká modře

Připojeno
Kontrolká svítí modře

PŘEHLED PRODUKTU
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POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
OLED displej zobrazuje aktuální režim nebo stav.

REŽIM VÝKONU HOTSPOT STEAM AND BOIL SIMMER

STIR FRY DEEP FRY ČASOVAČ

REŽIM VÝKONU
REŽIM VÝKONU
Po zapnutí je vařič nastaven na režim výkonu po dobu jedné hodiny. 
Úroveň výkonu lze nastavit podle potřeb vaření. Otočným knoflíkem 
nastavte úroveň výkonu.
Pomalým otáčením nastavíte výkon po jednotkách, pri rychlém 
otáčení po desítkách.

5. DEEP FRY
Výchozí doba vaření jsou 2 hodiny. Vyberte požadovanou úroveň 
výkonu mezi 0-99 (Výchozí hodnota je 70).

4. STIR FRY
Výchozí doba vaření je 1 hodina. Zvolte požadovanou úroveň výkonu 
mezi 0-99 (výchozí hodnota je 99).

3. SIMMER
Výchozí doba vaření jsou 2 hodiny. Vyberte požadovanou úroveň 
výkonu mezi 0-99 (Výchozí hodnota je 60).

2. STEAM & BOIL
Výchozí doba vaření je 1 hodina. Zvolte požadovanou úroveň výkonu 
mezi 0-99 (výchozí je 80).

1. HOTPOT
Výchozí doba vaření jsou 2 hodiny. Zvolte požadovanou úroveň 
výkonu mezi 0-99 (výchozí hodnota je 99).

NABÍDKA REŽIMŮ VAŘENÍ
Klepnutím na tlačítko „MENU“ vstoupíte do režimu nabídky. Otočením 
ovládacího knoflíku procházejte nabídku a vyberte požadovaný režim 
vaření. Otáčením knoflíku můžete vybrat následující: „HOTPOT, STEAM 
& BOIL, SIMMER, STIR FRY, DEEP FRY“. Klepnutím na ovládací tlačítko 
zahájíte vaření podle zvoleného režimu.
Poznámka: Režimy můžete konfigurovat v aplikaci Mi Home.
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REŽIM ČASOVAČE
1. Před použitím režimu „TIMER“ zkontrolujte, zda jste nastavili 
požadovaný režim vaření. Po výběru režimu stiskněte tlačítko 
„TIMER“ pro vstup do režimu časovače.
Poznámka: Funkci časovače lze i nadále používat, když je ohřev 
vypnutý. Po ukončení odpočítávání se ozbe budík a zařízení se přepne 
do pohotovostního režimu. Časovač lze nastavit pouze při určitém 
režimu vaření, když je ohřev zapnutý.

2. Otočením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ručiček 
nastavte odpočítávací čas a potvrďte stisknutím tlačítka. Pomalu 
otáčejte knoflíkem a nastavte čas v krocích po 1 minutě. Otočte jej 
rychle, abyste nastavili čas v 10 minutových krocích.
Poznámka: Nejdelší čas odpočítávání je 4 hodiny. Čas je zobrazen 
v „hodinách“ a „minutách“. Když časovač skončí, zařízení vypne ohřev 
a automaticky vstoupí do pohotovostního režimu.

NASTAVENÍ VÝKONU
Když je ohřev zapnutý, otáčejte ovládacím knoflíkem a nastavte 
výkon. Úroveň výkonu je mezi 0-99.

POZASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
Když je ohřev zapnutý, stisknutím ovládacího knoflíku ohřev 
přerušíte. Opětovným stisknutím ohřev znova spustíte.
Poznámka: Po pozastavení přístroje se automaticky přepne do režimu 
spánku po 10 minutách, pokud nedojde k žádné další interakci.

DENNÍ ÚDRŽBA
Je důležité vypnout napájení, když se indukční vařič již nepoužívá. Abyste předešli vzniku popálenin, nechte 
přístroj před provedením následujících operací vychladnout.

1. ROZLOŽENÍ
Vytáhněte silikonové těsnění po obvodu stran 
indukčního vařiče.

2. SLOŽENÍ
Zarovnejte silikonové těsnění s drážkou pod 
varnou deskou a vložte ho do ní.

3. ČIŠTĚNÍ VARNÉ DESKY
Chcete-li zajistit lepší vaření a čistší varnou desku, 
doporučujeme použít jemnou mokrou tkaninu s 
jemným mycím prostředkem, abyste očistili varnou 
desku po vaření.

4. ČIŠTĚNÍ VSTUPU / VÝSTUPU VZDUCHU
Použijte měkký kartáč nebo mini vysavač, abyste 
odstranili prach ze vstupního a výstupního 
otvoru, nebo je jemně otřete měkkým hadříkem. 
Doporučujeme čistit každých 6 měsíců.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a aby se minimalizovalo riziko zranění a stráty na majetku, dodržujte 
následující bezpečnostní opatření.

OPATŘENÍ
• Tento přístroj není určen pro děti.
• Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim neasistuje osoba zodpovědná 
za jejich bezpečnost.

• Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
• Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

OMEZENÍ PLYNOUCÍ Z UŽÍVÁNÍ
• Nepokládejte výrobek na nestabilní nebo mokré povrchy.
• Chraňte před ohněm nebo zdroji tepla, nejlépe ve vzdálenosti 30 cm nebo více.
• Neumisťujte přístroj do blízkosti zařízení, které jsou citlivé na elektromagnetické záření.
• Pokud používáte jiné příslušenství, ujistěte se, že jsou vyrobeny z feritového kovu, že dno je rovné 

a průměr je větší než 12 cm, aniž by došlo k překročení velikosti povrchu varné desky.
•  Před vařením se ujistěte, že v pánvi je jídlo, jinak by mohlo dojít k poškození.
• Při použití nádobí s kovovou rukojetí zvyšte opatrnost, abyste zamezili vzniku popálenin.

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte jiný napájecí napětí než ~220-240 V. Nesprávné napájecí napětí může spůsobit vznik 

požáru nebo úraz elektrickým proudem.
• Vždy odpojte indukční vařič tak, že přidržujete síťovou zástrčku, nikoli kabel.
• Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel pokud jsou mokré nebo vlhké.
• Používejte pouze síťové zásuvky o minimální hodnotě 10 A.
• Přístroje nejsou určeny k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového 

ovládání.
• Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn originálním kabelem v autorizovaném servisu.

VLIVY NA OKOLÍ
• Pára a teplo mohou poškodit, zabarvit nebo deformovat váš nábytek.
• Zařízení udržujte v minimální vzdálenosti 10 cm od nejbližších předmětů. Nikdy nepoužívejte zařízení 

na kovovém povrchu. Může to způsobit zahřátí povrchu a vznik bezpečnostních rizik.
• Používejte v dobře větraném prostoru, abyste zajistili správné rozptýlení tepla.

PŘI POUŽÍVÁNÍ
• Neumisťujte na zařízení uzavřené nádoby nebo jiné zapečetěné předměty (například plechovky nebo 

tlakové hrnce), aby nedošlo k nehodám způsobeným tepelnou roztažností.
• Nedovolte, aby cizí předmět ucpal vstup a výstup vzduchu, aby nedošlo k přehřátí a dalším škodám.
• Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce a víčka, by neměly být umístěny na varnou desku, 

protože se mohou prudce ohřát a spůsobit popáleniny.
• Na horní varnou desku nepokládejte žádné předměty, jako je papír, hliníková fólie nebo hadřík, aby 

nedošlo k nehodám.

PO POUŽITÍ
• Přívod a vývod vzduchu musí být pravidelně kontrolovány, aby nedošlo k jejich zablokování.
• Abyste se vyhnuli popálení, nedotýkejte se varné desky ihned po použití.
• Pokud zjistíte jakékoli příznaky závady nebo poruchy, okamžitě přestaňte zařízení používat a vyhledejte 

profesionální podporu.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a aby se minimalizovalo riziko zranění a stráty na majetku, dodržujte 
následující bezpečnostní opatření.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Před čištěním je důležité odpojit napájení a nechat varnou desku vychladnout.
• Neponořujte indukční vařič do vody. Po náhodném polití ihned odpojte napájení a po vychladnutí 

osušte.
• Nepoužívejte vodu k opláchnutí přívodu nebo vývodu vzduchu.
• Nevkládejte do otvorů cizí předměty a ujistěte se, že je vařič čistý.
• Nepoužívejte k čištění vařiče agresivní předměty, jako jsou parní čističe nebo ocelová vata.
• Pro čištění varné desky použijte měkkou utěrku navlhčenou jemným čisticím prostředkem. 

Nepoužívejte bělící nebo korozivní kapaliny.
• Použijte měkkou suchou látku, abyste jemně vyčistili přívod a vývod vzduchu. Pro odstranění prachu 

použijte měkký kartáč nebo mini vysavač.
• Po čištění produkt utřete měkkým suchým hadříkem.
• Pokud není vařič delší dobu používán, odpojte napájecí kabel a zabezpečte zařízení před vlhkostí, 

prachem a domácími škůdci.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Na výrobek nepokládejte ostré nebo velmi těžké předměty, aby nedošlo k jeho poruše.
• Pokud je povrch prasklý, přístroj vypněte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a zaneste do 

autorizovaného servisu.
• Nepokoušejte se produkt opravovat sami. Zabráníte tak riziku vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo 

popálení. Opravy může vykonávat pouze autorizovaný servisní technik.
• Okamžitě přestaňte používat, pokud zjistíte příznaky závady nebo poruchy. Zabráníte tak vzniku požáru, úrazu 

elektrickým proudem nebo jiným úrazům.

MOŽNÉ ZÁVADY NEBO PORUCHY
• Napájecí kabel nebo napájecí kabel se velmi zahřívají.
• Z indukčního vařiče vychází kouř a šíří se pachový zápach.
• Zástrčka je prasklá, uvolněná nebo vytváří neobvyklý zvuk.
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PROBLÉM PŘÍČINY A ŘEŠENÍ

Kontrolka napájení nesvítí.

Neodpojila se zástrčka?

Nebyla vypnuta pojistka nebo jistič?

Má zásuvka napájení?

Teplotu nelze během používaní nastavit.

Dno pánve nebo nádobí je nerovnoměrné.

Je problém s centrálním termostatem způsobujícím
poruchový kód E-05?

Po uplynutí 3 sekund se zobrazí chybová
zpráva „no cookware“.

Je nádobí vhodný k použití?

Je nádobí ve středu varné desky?

Zkontrolujte, zda je průměr dna nádobí větší než 12 cm.

Ohřev náhle přestal fungovat.

Není okolní teplota velmi vysoká?

Není zablokován přívod / vývod vzduchu?
Funguje ventilátor?

Při změne teploty se uvádí, že již byla dosažena
nastavená teplota.

Pro bezpečnost a ochranu indukčního vařiče
vyčkejte 20 s ekund.

Wi-Fi se nemůže připojit

Zkontrolujte, zda je máte nejnovější verzi Mi Home

Zkontrolujte, zda je na místě indukčního vařiče
signál Wi-Fi dostatečně silný.

Nelze aktualizovat firmware
Je vařič v provozu?

Funguje Wi-Fi normálně?

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
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PROBLÉM PŘÍČINY ŘEŠENÍ

No cookware Kuchyňské nádobí bylo odstraněno nebo 
není určené pro indukční vařič.

Vraťte nádobí zpět na vařič nebo použijte 
nádobí pro indukční vařiče.

E-03
Voltage Error Napětí je vyšší než 275 V. Připojte napájení dle specifikácí 

v uživatelském manuálu.

E-04
Voltage Error Napětí je nižší než 130 V. Odpojte od el. sítě a vyčkejte dokud 

teplota klesne na provozní úroveň.

E-05
Temperature
Too Hight

Teplota spodního snímače přesáhla 225 °C. Obraťte se na prodejce nebo autorizovaný 
servis

E-07
Temperature
Too Hight

Teplota řídících tranzistorů přesáhla 105 ° C. Obraťte se na prodejce nebo autorizovaný 
servis

E-08
Reapir Required

Snímač má skrat, přerušený obvod nebo 
selhal.

Obraťte se na prodejce nebo autorizovaný 
servis

E-10
Reapir Required

Snímač základní desky má skrat, přerušený 
obvod nebo selhal.

Obraťte se na prodejce nebo autorizovaný 
servis

E-11
Reapir Required

Chyba komunikace napájecí desky
a zobrazovací desky

Obraťte se na prodejce nebo autorizovaný 
servis

E-12
Reapir Required

Indukční cívka není připojena
nebo má otevřený obvod.

Obraťte se na prodejce nebo autorizovaný 
servis

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Pokud zařízení nefunguje správně, na displeji OLED se zobrazí kód chyby. Použijte následující tabulku pro nalezení 
chyby a vyřešení problému. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis

SPECIFIKACE

Indukční vařič
Model DCL01CM
Rozměry zařízení 280 x 265 x 70 mm
Rozměry balení 370 x 325 x 130 mm
Příkon 2100 W
Napětí ~ 220 – 240 V
Hmotnost netto cca. 2,138 kg
Hmotnost brutto cca. 2,638 kg
Frekvence el. sítě 50 – 60 Hz
Konektivita Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Kmitočtové pásmo 2400 – 2480 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP) 16,73 dBm
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Plocha varnej 
dosky

Odnímateľné 
tesnenie

Centrálny 
termostat

OVLÁDACÍ PANEL

Vývod vzduchu

Vstup vzduchu

Ovládací gombík / LED displej

Tlačidlo časovača
Tlačidlo ponuky

Signalizácia napájania

Ovládací panel

SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home* 
a prepojiť aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo vašej domácnosti. 
Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App Store 
a nainštalujte. Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte QR kód v manuáli, ktorý 
vás do obchodu s aplikáciami automaticky presmeruje. Ak máte aplikáciu už 
nainštalovanú, otvorte ju a kliknite na tlačidlo „+“, v pravom hornom rohu pre 
pridanie zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať naskenovaním QR kódu 
v manuáli, vyhľadaním zariadenia v zozname alebo spustením automatického 
vyhľadávania. Následne postupujte podľa pokynov sprievodcu v aplikácii.
*V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí pre Rusko).

Poznámka: Aplikácia je priebežne aktualizovaná, jej funkcie, vzhľad a názov sa 
môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie týchto aktualizácií 
a zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

SK | POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
PREHĽAD VÝROBKU
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Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k telefónu, na 5 sekúnd 
stlačte zároveň tlačidlá „MENU“ a „TIMER“.
Žltá kontrolka bude blikať, čo indikuje, že Wi-Fi pripojenie 
bolo úspešne resetované a zariadenie sa môže znova 
pripojiť k sieti.

Wi-Fi kontrolka

PRÍRUČKA RÝCHLEHO SPUSTENIA
Začíname s pripojením k sieti.

1. ZARIADENIE ZAPNITE
Po pripojení k sieti na 0,5 sekundy podržte ovládací 
gombík  zapnite prístroj a prejdite do pohotovostného 
režimu.
Poznámka: Ak je prístroj v pohotovostnom režime, 
základnom režime nastavenia výkonu, je pripravený 
na okamžité varenie.

2. VYBERTE REŽIM
Príklad nastavenia režimu „HOTPOT“. Stlačte 
tlačidlo „MENU“ a otáčajte ovládacím gombíkom, 
dokým nenájdete režim „HOTPOT“. Výber potvrďte 
stlačením. Jednotka sa okamžite zahreje.
Poznámka: Opätovným stlačením tlačidla „MENU“ 
ukončíte výber režimu.

3. NASTAVENIE VÝKONU
Pri varení otočte ovládacím gombíkom a nastavte 
výkon.

4. PO VARENÍ VYPNITE
Po dokončení varenia 3 sekundy podržte ovládací 
gombík  pre vstup do režimu „SLEEP“.
Poznámka: Stlačte a podržte ovládací gombík 
po dobu 3 s pre vstup do režimu „SLEEP“ za 
akýchkoľvek podmienok.

Čaká na pripojenie
Kontrolka bliká žlto

Pripája sa
Kontrolka bliká modro

Pripojené
Kontrolka svieti modro

PRIPOJTE ZARIADENIE
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POPIS OVLÁDACIEHO PANELA
OLED displej zobrazuje aktuálny režim alebo stav.

REŽIM VÝKONU HOTSPOT STEAM AND BOIL SIMMER

STIR FRY DEEP FRY ČASOVAČ

REŽIMY VARENIA
REŽIM VÝKONU
Po zapnutí je varič nastavený na režim výkonu po dobu jednej hodiny. 
Úroveň výkonu možno nastaviť podľa potrieb varenia. Otočným 
gombíkom nastavte úroveň výkonu.
Pomalým otáčaním nastavíte výkon po jednotkách, pri rýchlom 
otáčaní po desiatkach.

5. DEEP FRY
Základná doba varenia sú 2 hodiny. Vyberte požadovanú úroveň 
výkonu medzi 0 - 99 ( Základná hodnota je 70).

4. STIR FRY
Základná doba varenia je 1 hodina. Zvoľte požadovanú úroveň 
výkonu medzi 0-99 (základná hodnota je 99).

3. SIMMER
Základná doba varenia sú 2 hodiny. Vyberte požadovanú úroveň 
výkonu medzi 0 - 99 ( Základná hodnota je 60).

2. STEAM & BOIL
Základná doba varenia je 1 hodina. Zvoľte požadovanú úroveň 
výkonu medzi 0-99 (základná je 80).

1. HOTPOT
Základná doba varenia sú 2 hodiny. Zvoľte požadovanú úroveň 
výkonu medzi 0-99 (základná hodnota je 99).

PONUKA REŽIMOV VARENIA
Klepnutím na tlačidlo „MENU“ vstúpite do režimu ponuky. Otáčaním 
ovládacieho gombíka prechádzajte po ponuke a vyberte požadovaný 
režim varenia. Otáčaním gombíka môžete vybrať nasledujúce: 
„HOTPOT, STEAM & BOIL, SIMMER, STIR FRY, DEEP FRY“.
Klepnutím na ovládacie tlačidlo začnete varenie podľa zvoleného režimu.
Poznámka: Režimy môžete konfigurovať v aplikácii Mi Home.
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REŽIM ČASOVAČA
1. Pred použitím režimu „TIMER“ skontrolujte, či ste nastavili 
požadovaný režim varenia. Po výbere režimu stlačte tlačidlo „TIMER“ 
pre vstup do režimu časovača.
Poznámka: Funkciu časovača možno aj naďalej používať, keď je ohrev 
vypnutý. Po ukončení odpočítavania sa ozve budík a zariadenie sa 
prepne do pohotovostného režimu. Časovač možno nastaviť iba pri 
určitom režime varenia, keď je ohrev zapnutý.

2. Otáčaním ovládacieho gombíka v smere hodinových ručičiek 
nastavte odpočítavanie času a potvrďte stlačením tlačidla. Pomaly 
otáčajte gombíkom a čas nastavte v krokoch po 1 minúte. Točte ním 
rýchlo, aby ste nastavili čas v 10-minútových krokoch.
Poznámka: Najdlhší čas odpočítavania sú 4 hodiny. Čas je zobrazený v 
„hodinách“ a „minútach“. Keď časovač skončí, zariadenie vypne ohrev 
a automaticky vstúpi do pohotovostného režimu.

NASTAVENIE VÝKONU
Ak je ohrev zapnutý, otáčajte ovládacím gombíkom a nastavte výkon. 
Úroveň výkonu je medzi 0-99.

ZASTAVENIE ZARIADENIA
Ak je ohrev zapnutý, stlačením ovládacieho gombíka ohrev prerušíte. 
Opätovným stlačením ohrev znova spustíte.
Poznámka: Po zastavení sa prístroj  po 10 minútach automaticky 
prepne do režimu spánku, dokým nedôjde k žiadnej ďalšej interakcii.

DENNÁ ÚDRŽBA
Keď sa indukčný varič už nepoužíva, je dôležité vypnúť napájanie. Aby ste predišli popáleninám, prístroj 
pred vykonaním nasledujúcich operácií nechajte vychladnúť.

1. ROZLOŽENIE PRÍSTROJA
Vytiahnite silikónové tesnenie po obvode indukčného 
variča.

2. ZLOŽENIE PRÍSTROJA
Silikónové tesnenie zarovnajte s drážkou pod 
varnou doskou a vložte ho do nej.

3. ČISTENIE VARNEJ DOSKY
Ak chcete zaistiť lepšie varenie a čistejšiu varnú 
dosku, odporúčame použiť jemnú mokrú tkaninu 
s jemným čistiacim prípravkom, aby ste očistili varnú 
dosku po varení.

4. ČISTENIE VSTUPU / VÝSTUPU VZDUCHU
Použite mäkkú kefu alebo mini vysávač, aby ste 
odstránili prach zo vstupného a výstupného 
otvoru, alebo jemne utrite mäkkou handričkou. 
Odporúčame čistiť každých 6 mesiacov.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Aby sa zaistila vaša bezpečnosť a minimalizovalo sa riziko zranenia a škodách na majetku, dodržujte 
nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

OPATRENIA
• Tento prístroj nie je určený pre deti.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im neasistuje osoba 
zodpovedná za ich bezpečnosť.

• Čistenie a údržbu nesmú robiť deti.
• Spotrebič a jeho kábel udržujte mimo dosahu detí.

OBMEDZENIA VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA
• Výrobok nepokladajte na nestabilný alebo mokrý povrch.
• Chráňte pred ohňom a zdrojmi tepla, najlepšie vo vzdialenosti 30 cm a viac. Prístroj neumiestňujte do 

blízkosti zariadení, ktoré sú citlivé na elektromagnetické žiarenie.
• Ak používate iné príslušenstvo, ubezpečte sa, že je vyrobené zo železného kovu, že dno je rovné 

a priemer je väčší ako 12 cm bez toho, aby došlo k prekročeniu veľkosti povrchu varnej dosky.
• Pred varením sa ubezpečte, že v panvici je jedlo, inak by sa mohla poškodiť.
• Pri používaní riadu s kovovou rukoväťou buďte veľmi opatrní, aby ste sa nepopálili.

POZORNENIE
• Nepoužívajte iné napájacie napätie ako ~220 – 240 V. Nesprávne napájacie napätie môže spôsobiť požiar 

alebo úraz elektrickým prúdom. Indukčný varič odpojte vždy tak, že pridržíte sieťovú zástrčku, nie kábel.
• Nepripájajte ani neodpájajte napájací kábel, ak je mokrý alebo vlhký. Používajte iba sieťové zásuvky 

s minimálnou hodnotou 10 A.
• Prístroje nie sú určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového 

ovládania. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený originálnym káblom v autorizovanom servise.

VPLYV NA OKOLIE
• Para a teplo môžu poškodiť, zafarbiť alebo zdeformovať nábytok.
• Zariadenie udržujte v minimálnej vzdialenosti 10 cm od najbližších predmetov. Zariadenie nikdy nepoužívajte 

na kovovom povrchu. Mohlo by to spôsobiť zahriatie povrchu a vznik bezpečnostných rizík.
• Používajte v dobre vetranom priestore, aby ste zaistili rozptýlenie tepla.

PRI POUŽÍVANÍ
• Na zariadenie neumiestňujte uzavreté nádoby ani predmety (napríklad plechovky alebo tlakové hrnce), aby 

nevznikli nehody spôsobené tepelnou rozťažnosťou.
• Nedovoľte, aby cudzí predmet upchal vstup a výstup vzduchu, aby nedošlo k prehriatiu a ďalším škodám.
• Kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a viečka, by nemali byť umiestnené na varnej doske, pretože sa 

môžu prudko ohriať a spôsobiť popáleniny.
• Na hornú varnú dosku nepokladajte žiadne predmety ako  papier, hliníková fólia a handrička, aby nedošlo 

k nehodám.

PO POUŽITÍ
• Prívod a vývod vzduchu treba pravidelne kontrolovať, aby nedošlo k ich zablokovaniu. Aby ste sa vyhli 

popáleniu, nedotýkajte sa varnej dosky hneď po použití.
• Ak zistíte nejaké príznaky poruchy, zariadenie okamžite prestaňte používať a vyhľadajte profesionálnu pomoc.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Aby sa zaistila vaša bezpečnosť a minimalizovalo sa riziko zranenia a škodách na majetku, dodržujte 
nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Pred čistením je dôležité odpojiť napájanie a varnú dosku nechať vychladnúť.
• Indukčný varič neponárajte do vody. Po náhodnom poliatí ihneď odpojte napájanie a po vychladnutí 

osušte. Na opláchnutie prívodu a vývodu vzduchu nepoužívajte vodu.
• Do otvorov nevkladajte cudzie predmety a ubezpečte sa, že varič je čistý.
• Na čistenie variča nepoužívajte agresívne predmety, ako sú parné čističe a oceľová vata.
• Na čistenie varnej dosky používajte mäkkú utierku navlhčenú jemným čistiacim prípravkom. 

Nepoužívajte bieliace ani korozívne kvapaliny. Na čistenie prívodu a vývodu vzduchu používajte mäkkú 
suchú látku. Na odstránenie prachu používajte mäkkú kefu alebo mini vysávač. Po vyčistení prístroj 
utrite mäkkou suchou handričkou.

• Ak sa varič dlhší čas nepoužíva, odpojte napájací kábel a prístroj zaistite pred vlhkosťou, prachom 
a domácimi škodcami.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
• Na prístroj nepokladajte ostré alebo veľmi ťažké predmety, aby nedošlo k jeho poruche.
• Ak je povrch prasknutý, prístroj vypnite, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, a zaneste do 

autorizovaného servisu.
• Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami. Zabránite tak riziku vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom 

a popáleniu. Opravy môže robiť iba autorizovaný servisný technik.
• Prístroj okamžite prestaňte používať, ak zistíte príznaky poruchy. Zabránite tak vzniku požiaru, úrazu 

elektrickým prúdom a iným úrazom.

MOŽNÉ PORUCHY
• Zástrčka alebo napájací kábel sa veľmi zahrievajú.
• Z indukčného variča sa šíri dym alebo zápach. Časť variča je prasknutá, uvoľnená alebo z nej ide 

neobvyklý zvuk.
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PROBLÉM PRÍČINY A RIEŠENIA

Kontrolka napájania nesvieti.

Neodpojila sa zástrčka?

Nie je vypnutá poistka alebo istič?

Má zásuvka napájanie?

Teplotu počas používania nemožno nastaviť.

Dno panvice alebo riadu je nerovnomerné.

Je problém s centrálnym termostatom spôsobujúcim 
poruchový kód E-05?

Po uplynutí 3 sekúnd sa zobrazí chybová 
správa „no cookware“.

Je to vhodný riad?

Je riad v strede varnej dosky?

Skontrolujte, či priemer dna riadu je väčší ako 12 cm.

Ohrev náhle prestal fungovať.

Nie je okolitá teplota veľmi vysoká?

Nie je zablokovaný prívod / vývod vzduchu?
Funguje ventilátor?

Pri zmene teploty sa uvádza, že už sa dosiahla nastavená 
teplota.

Pre bezpečnosť a ochranu indukčného variča 20 sekúnd 
počkajte.

Wi-Fi sa nemôže pripojiť.

Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu Mi Home / Xiaomi 
Home.

Skontrolujte, či na mieste indukčného variča je dostatočne 
silný signál Wi-Fi.

Nedá sa aktualizovať firmware.
Je varič v činnosti?

Wi-Fi funguje normálne?

RIEŠENIE PROBLÉMOV
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CHYBOVÝ KÓD PRÍČINA RIEŠENIE

No cookware Kuchynský riad bol odstránený alebo nie je 
určený pre indukčný varič.

Riad vráťte na varič alebo použite riad 
pre indukčné variče.

E-03
Voltage Error Napätie je vyššie ako 275 V. Pripojte napájanie podľa špecifikácií 

v užívateľskom manuáli.

E-04
Voltage Error Napätie je nižšie ako 130 V. Pripojte napájanie podľa špecifikácií 

v užívateľskom manuáli.

E-05
Temperature
Too Hight

Teplota spodného snímača presiahla 225 °C. Odpojte od el. siete a počkajte, dokým 
teplota neklesne na prevádzkovú úroveň.

E-07
Temperature
Too Hight

Teplota riadiacich tranzistorov presiahla 
105 °C.

Odpojte od el. siete a počkajte, dokým 
teplota neklesne na prevádzkovú úroveň.

E-08
Reapir Required

Snímač má skrat, prerušený obvod alebo 
zlyhal.

Obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný 
servis.

E-10
Reapir Required

Snímač základnej dosky má skrat, 
prerušený obvod alebo zlyhal.

Obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný 
servis.

E-11
Reapir Required

Chyba komunikácie napájacej dosky 
a zobrazovacej dosky

Obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný 
servis.

E-12
Reapir Required

Indukčná cievka nie je pripojená alebo má 
otvorený obvod.

Obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný 
servis.

CHYBOVÉ KÓDY
Ak zariadenie nefunguje správne, na displeji OLED sa zobrazí kód chyby. Použite nasledujúcu tabuľku pre 
nájdenie chyby a vyriešenie problému. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný servis

ŠPECIFIKÁCIE

Indukčný varič
Model DCL01CM
Rozmery zariadenia 280 x 265 x 70 mm
Rozmery balenia 370 x 325 x 130 mm
Príkon 2100 W
Napätie ~ 220 – 240 V
Hmotnosť netto cca. 2,138 kg
Hmotnosť brutto cca. 2,638 kg
Frekvencia el. siete 50 – 60 Hz
Konektivita Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frekvenčné pásmo: 2400 – 2480 MHz
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP) 16,73 dBm



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem 
je nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i 
evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních 
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí 
a lidské zdraví. Další infor-mace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení DCL01CM 
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 
adrese: www.wittytrade.cz/shoda

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

Dovozce: Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha, Česká republika

Vyrobeno v Číně

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických 
a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom 
je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi 
a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa 
miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv 
na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom 
servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DCL01CM 
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese: www.wittytrade.cz/shoda
Výrobce: Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd., Room 01-04, 1/F, No.2 Building, No.60 Naxian 
Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, Čína

Dovozca: Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha, Česká republika

Vyrobené v Číne




