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Napájecí
kabel

Odměrka Plochá lžíce Polévková lžíce

Pozor! Horké! Před 
instalací vnitřního víka 
nastavte přepouštěcí 
ventil páry

Senzor teploty
Vypouštěcí ventil páry

Vnitřní západka víka
Odnímatelné vnitřní víko

Ukazatel hladiny vody

Tlačítko pro otevření víka

Pozor! Horké! Po použití 
vyjměte a umyjte.

Ochranný povrch

CZ | Uživatelská příručka
Obrázek je pouze ilustrativní. Přečtěte si pozorně tyto pokyny, abyste zajistili správné a bezpečné používání
tohoto zařízení. Tento produkt je určen pouze pro domácí použití.
Věnujte pozornost části Bezpečnostní opatření.

1. PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU
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1. Digitální LED displej s časem
2. Tlačítka pro nastavení času (hodiny / minuty)
3. Výběr programu
4. Menu
5. Zvolit / Zrušit
6. Digitální časovač
7. Tlačítko start

2. Wi-Fi připojení
Při prvním připojení vařiče rýže k napájení se automaticky 
otevře připojení k síti. Připojte nové zařízení pomocí aplikace 
«Mi Smart Home».
Poznámka: Pokud chcete obnovit nastavení sítě, použijte tenký
předmět (kancelářskou sponku), kterou stisknete tlačítko Reset
po dobu 5 vteřin. Tím se znovu otevře pohotovostní připojení
k síti.

Wi-Fi indikátor

Zadní strana 
vnitřního krytu

Přední strana 
vnitřního krytu

Zpětný ventil Bezpečnostní ventil Regulátor tlaku

Kontrolní panel

1. Napájení
Zapojte jeden konec do vařiče rýže a druhý do napájení.

Wi-Fi otvor pro reset

Wi-Fi Indikátor

Čekání na připojení
Bliká žlutě

Připojování k síti
Bliká modře

Úspěšně připojeno
Svítí modře

2. RYCHLÉ POUŽITÍ
Poznámka: Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte níže uvedená bezpečnostní upozornění
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3. SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / XIAOMI HOME

4. NASTAVENÍ ČASU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU

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 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.

Stisknutím a přidržením tlačítka pro výběr programu po dobu 5 vteřin přejdete do režimu nastavení času.
Varování: Když se připojíte k internetu, čas se automaticky nastaví.

1. Stiskněte a držte 5 vteřin

Zvolit / Zrušit

Zvolit / Zrušit

Volba programu

2. Pro nastavení času použijte tlačítka „Hodina“ a „Minuta“ a pak potvrďte výběr tlačítkem „Start“.

Start

Start

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

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings
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5. PŘEPÍNÁNÍ MENU
Klikněte na „Zvolit / Zrušit“ a zvolte požadovaný režim. Po každém 
stisknutí tlačítka se režim přepne postupně v pořadí: „Vaření / 
Rychlé vaření / Rýžová kaše / Ochrana tepla / Osobní nastavení“. Zvolit / Zrušit

1.Vaření
Zapněte režim „Vaření“. Program automaticky nakonfiguruje dobu 
vaření v závislosti na množství rýže (výchozí doba vaření 1 hodina).

2 . Rychlé vaření
Automatická detekce doby vaření v závislosti na množství rýže 
(výchozí doba vaření 40 minut).

3. Rýžová kaše
Výchozí doba vaření 1:30. Upravte dobu vaření kaše. Nastavte 
požadovaný čas vaření stisknutím tlačítek „Hodina“ a „Minuta“. 
Rozsah ovládání od 40 minut do 4 hodin.

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

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

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

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

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

6. Volba programu
1. Po výběru požadovaného režimu (např. „Vaření“), klikněte 
na „Vybrat program“ a proveďte nastavení.
Poznámka: Při výběru programu nezapomeňte nastavit správný 
aktuální čas na vařiči rýže.
2. Nastavte dobu vaření stisknutím tlačítek „Hodina“ a „Minuta“ 
a poté kliknutím na tlačítko „Start“ zahajte vaření.
Poznámka: Nastavte čas ve 24hodinovém formátu.

4. Udržování tepla
Na konci vaření se vařič rýže automaticky přepne do režimu 
udržování tepla. Udržovací teplota je přibližně 73°C. Režim 
udržování tepla můžete vybrat ručně.
Varování: nedoporučuje se ponechat režim uchování tepla zapnutý 
déle než 12 hodin. Pokud je tento režim aktivován déle než 24 hodin, 
vařič rýže se automaticky přepne do pohotovostního režimu (režim 
uchování tepla je vypnutý).

5. Osobní nastavení
Aplikace doporučuje vytvoření několika režimů různých chutných jídel. 
Pomocí aplikace můžete spustit vlastní nastavení pro přípravu jídel.
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6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Typ selhání Diagnostika chyb a jejich oprava

Nelze zavřít víko Zkontrolujte nastavení vnitřního krytu.

Tlačítka neodpovídají Vařič je pravděpodobně v režimu „Ready“, zvolte program nebo režim uchování tepla

Únik páry během 
vaření

Únik je možný z důvodů stárnutí silikonových těsnících částí, deformací nebo 
poškození.

Napůl uvařené jídlo Poměr rýže a vody (málo vody).

Datum výroby rýže je více než 6 měsíců.

Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna.

Deformace vnějšího povrchu nádoby.

Vypěnění během 
vaření rýžové kaše

Deformace povrchu spodní misky.

Nesprávný poměr vody a rýže (moc vody / rýže).

Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna.

Deformace vnějšího povrchu nádoby.

Částečně uvařená rýže Deformace povrchu spodní misky.

Nesprávný poměr vody a rýže (moc vody / rýže).

Úsporný režim běžel více jak 12 hodin.

Zvláštní pachy během 
vaření

Přítomnost zbytků jídla na vnitřní straně krytu.

Přítomnost zvláštního zápachu parního ventilu a těsnění vnitřního víka.

Tmavé zbarvení jídla 
u dna

Rýže by měla být před vařením řádně propláchnutá.

Přítomnost cizích předmětů na spodní ploše odnímatelného vnitřního hrnce 
nebo snímače.

Deformace vnějšího povrchu nádoby.

Deformace povrchu dna nádoby.

Ztvrdnutí jídla v režimu 
uchování tepla nebo 
změna vzhledu

Úsporný režim běžel více jak 12 hodin.

Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna.

Deformace vnějšího povrchu šálku.

Deformace povrchu spodní misky.

Problémy s výběrem 
programů

Doba cyklu vybraného programu je kratší, než doba potřebná k vaření.

Po uplynutí doby instalace jste neklikli na „Start“.

Zkontrolujte stabilitu signálu Wi-Fi.

Problémy s připojením Zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi aplikace.

Ujistěte se, že vařič rýže je umístěn v dostatečné vzdálenosti od Wi-Fi.

Zkontrolujte, zda máte dostatečně silný signál.

Problém s aktualizací Vařič se pravděpodobně nachází v přípravném režimu.

Problém s Wi-Fi signálem.

Zařízení zamrzá po 
aktualizaci firmware

Po výpadku napájení klepněte na výběr programu, v kterém chcete pokračovat. 
Můžete vrátit nastavení zpět.
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1. Demontáž
1. Pro odstranění ochranného krytu otočte doleva.
Poznámka: Po každém použití je nutné umýt vnitřní 
kryt a uvolňovací ventil páry.

2. Lehkým tlakem na západku krytu kryt uvolněte 
a vyjměte.

2. MONTÁŽ (Namontujte těsnění, vyrovnejte)

1. Držte těsnění v drážce, vyrovnejte jej a potom 
lehce zatlačte na západku, dokud neuslyšíte 
cvaknutí.

3. Pod vnitřním krytem uvidíte uvolňovací ventil 
páry, který musí být odstraněn.

Otevřete západku a vytáhněte těsnění. Otevřete 
ventil pro uvolnění páry, zatáhněte za západku 
na stranu, otevřete ventil a poté odstraňte těsnění.

4. Vložte podpůrný kroužek vnitřního víka do 
speciální štěrbiny v hrnci na rýži a lehce zatlačte 
vnitřní kryt nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí.

5. Vložte ochranný povrch podél upevňovací desky 
na pravé straně.

Poznámka: Uvolňovací 
ventil páry a vnitřní 
kryt musí být nastaveny 
odlišně, jinak se kryt 
hrnce rýže nezavře 
správně.

7. ČIŠTĚNÍ VAŘIČE

2. Přesně přesuňte dvojici uvolňovacích ventilů 
do otvoru pro výstup páry, poté lehce zatlačte dolů 
a pomalu je vložte na místo.
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8. CHYBOVÉ KÓDY
Chyba indikace LED: Bílá LED indikuje chybu, ostatní indikátory nesvítí.
E-01 Pokud během vaření příliš dlouho necháte otevřené víko, vařič se přepne do pohotovostního režimu.
E-02 Prázdná miska (v hrnci není žádné jídlo)
E-03 Ochrana proti tlaku 265V + 7V
E-04 Ochrana proti nízkému tlaku 265V + 7V
E-05 Oznámení o vysoké teplotě spodní plochy
E-06 Oznámení o vysoké teplotě horní plochy
E-07 Vysoká teplota IGBT tranzistoru
E-08 Poškozený SENZOR IGBT tranzistoru (vč. zásahu elektrickým proudem či zkratu)
E-09 Poškození horního senzoru (vč. zásahu elektrickým proudem či zkratu)
E-10 Poškození spodního senzoru (vč. zásahu elektrickým proudem či zkratu)
E-11 Odesílání špatných či nesprávných informací

9. OPATŘENÍ
Omezení použití:
Pro normální funkci by se produkt měl nacházet v nadmořské výšce 0 až 2 000 m. Neumisťujte tento 
produkt do blízkosti jiných produktů, které jsou citlivé naelektromagnetické rušení. Nepoužívejte zahraniční 
hrnky či misky s deformacemi, abyste předešli přehřívání a tedy i zraněním či popáleninám.
Péče a čištění:
Neponořujte produkt do vody a nestříkejte na něj vodu. K mytí hrnce a misky nepoužívejte tvrdou 
houbičku ani jiné tvrdé předměty. Vařič čistěte měkkým hadříkem.
Napájecí kabel:
Používejte pouze napájecí kabel, který byl dodán s vařičem. Před prováděním údržby či přemístěním vařiče 
odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte jej za stejný originální 
napájecí kabel. Napájecí kabel nekruťte, neohýbejte ani nevystavujte tlaku, jinak mohou být vodiče 
odizolovány nebo přerušeny. Napájecí kabel vařiče nepoužívejte pro jiná zařízení.
Bezpečnost při provozu napájecího zdroje:
Při překročení 220 V AC je používání zařízení zakázáno, aby se předešlo požáru. Důrazně doporučujeme 
odpojit napájecí kabel ze zásuvky, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, zkratu a vznícení. 
Při odpojování kabelu nepoužívejte přílišnou sílu. Nedovolte dětem přístroj používat. Umisťujte vařič mimo 
dosah malých dětí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, opaření nebo jiným nehodám. Nezapojujte 
ani neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem a dalším 
rizikům. Nepoužívejte cizí napájecí kabely.
Prostředí:
V důsledku přítomnosti páry a horkého vzduchu vycházejícího z vařiče se vaše stěny a nábytek mohou 
poškodit, změnit barvu nebo se zdeformovat. Aby se předešlo těmto situacím, umístěte vařič při používání 
do vzdálenosti 30 cm od stěn a nábytku. V případě instalace vařiče do kuchyňské skříňky nebo na jiných 
místech se ujistěte, že je k dispozici odvětrávání.
Používání:
Při používání vařiče je přísně zakázáno otevírat víko. Po automatickém ukončení vaření nebo při pauze 
v průběhu vaření před otevřením počkejte, až po úplném uvolnění tlaku. Neumisťujte vnitřní misku na jiné 
zdroje tepla, abyste ji ohřáli (např. indukční vařič, plynový sporák,...).
Do zásuvky ani do jiných otvorů nevkládejte cizí předměty. Během vaření a po jeho ukončení buďte opatrní 
a dejte pozor na horkou páru. Zejména dohlédněte na děti, abyste zabránili možnému popálení. V žádném 
případě ve vařiči nevařte potraviny, které mohou ucpat výfukový otvor (např. sušené či čerstvé mořské řasy 
či jiné listové produkty. Během vaření je přísně zakázáno do vařiče vkládat jakékoli předměty, protože by to 
mohlo vést k zablokování uvolňovacího ventilu páry.
Dokončení vaření
Po dovaření nezapomeňte vařič vypnout a odpojit od napájení. Pravidelně kontrolujte uvolňovací ventily 
páry, zda nejsou ucpané. Pokud dojde k problému, okamžitě přístroj přestaňte používat a odpojte jej 
od napájení. Počkejte, až vařič vychladne, poté otevřete kryt a vyjměte misku.
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Další zvláštní pokyny:
Chraňte přístroj proti pádu a otřesům, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Pokud je miska 
poškozená, nepoužívejte ji, abyste předešli popálení párou či jinému zranění.
Přístroj neupravujte. Aby se předešlo úrazům elektrickým proudem, požáru či jiným nebezpečím, je 
zakázáno provádět neoprávněnou údržbu či demontáž. Pokud se objeví problém, okamžitě přestaňte 
přístroj používat, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím.
Poruchy:
Přehřívání zásuvky napájecího kabelu během vaření. Únik neznámého kouře / páry nebo zápach 
spáleniny. Rozpadnutí či uvolnění některých částí vařiče. Neznámé zvláštní zvuky, Deformace misky. 
A také další chyby

10. 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 informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu 
nebo u místních úřadů.

11. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Shanghai Chunmi Electronics Technology Co.,Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení IHFB01CM 
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
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Napájací
kábel

Odmerka Plochá lyžice Polievková 
lyžica

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

Senzor teploty
Vypúšťací ventil pary

Vnútorné západka veka
Odnímateľné vnútorné veko

Ukazovateľ hladiny vody

Tlačidlo na otvorenie veka

Pozor! Horúce! 
Po použití vyberte 
a umyte

Ochranný povrch

SK | Užívateľská príručka
Prečítajte si pozorne tieto pokyny, aby ste zaistili správne a bezpečné používanie tohto
zariadenia. Tento produkt je určený iba pre domáce použitie.
Venujte pozornosť časti Bezpečnostné opatrenia.

1. PREDSTAVENIE PRODUKTU
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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

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.

Wi-Fi indikátor

Zadná strana
vnútorného krytu

Predná strana
vnútorného krytu

Spätný ventil Bezpečnostný ventil Regulátor tlaku

Kontrolný panel

1. Napájanie
Zapojte jeden koniec do variča ryže a druhý do napájania.

Wi-Fi otvor pre reset

Wi-Fi Indikátor

Čakanie na pripojenie
Bliká žlto

Pripájanie k sieti
Bliká modro

Úspešne pripojené
Svieti modro

2. RÝCHLE POUŽITIE
Poznámka: Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento manuál.
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3. SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME

4. NASTAVENIE ČASU V POHOTOVOSTNOM REŽIME

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 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.

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.

1. Stlačte a držte 5 sekúnd.

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

Zvoliť / Zrušiť

Zvoliť / Zrušiť

Voľba programu

2. Pre nastavenie času použite tlačidlá „Hodina“ a „Minúta“ a potom potvrďte výber tlačidlom „Štart“.

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

Štart

Štart
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5. PREPÍNANIE MENU
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“. Zvoliť / Zrušiť

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

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

3. Ryžová kaša
Východisková doba varenia 1:30. Upravte dobu varenia kaše. 
Nastavte požadovaný čas varenia stlačením tlačidiel „Hodina 
 a „Minúta“. Rozsah ovládania od 40 minút do 4 hodín.

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

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

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

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

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.
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.

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).

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

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.
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1. Demontáž
1. Pre odstránenie ochranného krytu otočte doľava.
Poznámka: Po každom použití je nutné umyť
vnútorný kryt a uvoľňovacie ventil pary.

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

2. MONTÁŽ (Namontujte tesnenie, vyrovnajte, zatvorte.)

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

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

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

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

5. 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.

7. ČISTENIE VARIČA

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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8. CHYBOVÉ KÓDY
Chyba indikácie LED: Biela LED indikuje chybu, ostatné indikátory nesvietia.
E-01 Pokiaľ počas varenia príliš dlho necháte otvorené veko, varič sa prepne do pohotovostného režimu.
E-02 Prázdna miska (v hrnci nie je žiadne jedlo)
E-03 Ochrana proti tlaku 265V + 7V
E-04 Ochrana proti nízkemu tlaku 265V + 7V
E-05 Oznámenie o vysokej teplote spodnej plochy
E-06 Oznámenie o vysokej teplote hornej plochy
E-07 Vysoká teplota IGBT tranzistora
E-08 Poškodený SENZOR IGBT tranzistora (vr. zásahu elektrickým prúdom či skratu)
E-09 Poškodenie horného senzora (vr. zásahu elektrickým prúdom či skratu)
E-10 Poškodenie spodného senzora (vr. Zásahu elektrickým prúdom či skratu)

9. 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.
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
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
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.
Ďalšie zvláštne pokyny:
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.
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

10. 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.

11. EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Shanghai Chunmi Electronics Technology Co.,Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu IHFB01CM 
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese www.wittytrade.cz/shoda
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