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Επισκόπηση Προϊόντος

Πίνακας Ελέγχου

Αφαιρούμενη σιλικόνη

Επιφάνεια Εστίας
Κεντρικός Θερμοστάτης

Έξοδος Αέρα
Είσοδος Αέρα
Πίνακας Ελέγχου
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1. Διακόπτης / Οθόνη LED
2. Κουμπί Χρονομέτρου

3. Κουμπί Μενού
4. Δείκτης Ισχύος

Σύνδεση στην Εφαρμογή Mi Home

Κατάσταση ένδειξης Wi-Fi

Ελέγξτε τη συσκευή σας και αλληλεπιδράστε με άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές στο Mi Home App.

Έτοιμο για σύνδεση

Συνδέεται

Συνδεδεμένο

Κίτρινη φωτεινή ένδειξη
αναβοσβήνει

Μπλε φωτεινή ένδειξη
αναβοσβήνει

Μπλε φωτεινή ένδειξη

1. Κατεβάστε το Mi Home App
Σκανάρετε τον κωδικό QR ή πηγαίνετε στο Play Store/App Store για να κατεβάσετε
την εφαρμογή Mi Home.
2. Προσθέστε τη συσκευή σας
Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home, πατήστε «+» επάνω δεξιά και ακολουθείστε τις υποδείξεις για να
προσθέσετε τη συσκευή σας.

Επαναφορά Wi-Fi

3. Συνδέστε τη συσκευή σας
Η μπλε φωτεινή ένδειξη του Wi-Fi αναβοσβήνει για να δείξει ότι συνδέεται.
Αφού συνδεθεί, η φωτεινή ένδειξη παραμένει μπλε.

Αν η συσκευή δε μπορεί να συνδεθεί
στο τηλέφωνό σας, πιέστε τα κουμπιά
«MENU» και «TIMER» ταυτόχρονα για 5
δευτερόλεπτα ώστε να γίνει επαναφορά.
Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει για να δείξει ότι το Wi-Fi έχει κάνει
επιτυχώς επαναφορά και μπορείτε να
ξανασυνδεθείτε στο δίκτυο.

Σημείωση: Η συσκευή θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα αφού προστεθεί με επιτυχία.

Ένδειξη Wi-Fi
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Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Περιγραφή Πίνακα Ελέγχου

Ξεκινήστε αφού συνδεθεί η συσκευή με ρεύμα.

Η οθόνη OLED δείχνει την τρέχουσα λειτουργία ή κατάσταση.
1. Λειτουργία Ενεργοποίησης

1. Ενεργοποιείστε τη συσκευή
Αφού τη συνδέσετε στο ρεύμα, πατήστε και κρατήστε τον
διακόπτη για 0,5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή και για να μπει σε κατάσταση αναμονής.
Σημείωση: Όταν είναι σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή
είναι στην προεπιλεγμένη λειτουργία ενεργοποίησης και είναι αμέσως έτοιμη για μαγείρεμα.

Λειτουργία

Κατάσταση

Λειτουργία Ενεργοποίησης

Επίπεδο ισχύος 0-99

Λειτουργία

Κατάσταση

HOTPOT (MΑΓΕΙΡΕΥΤΟ)

Τρέχουσα λειτουργία και
επίπεδο ισχύος

STEAM AND BOIL (ΣΤΟΝ
ΑΤΜΟ)

Τρέχουσα λειτουργία και
επίπεδο ισχύος

SIMMER (ΑΡΓΟ ΒΡΑΣΙΜΟ)

Τρέχουσα λειτουργία και
επίπεδο ισχύος

STIR FRY (ΣΟΤΑΡΙΣΜΑ)

Τρέχουσα λειτουργία και
επίπεδο ισχύος

DEEP FRY (ΤΣΙΓΑΡΙΣΜΑ)

Τρέχουσα λειτουργία και
επίπεδο ισχύος

Λειτουργία

Κατάσταση

Λειτουργία Χρονομέτρου

Αντίστροφη Μέτρηση

2. Λειτουργία Μενού
Οθόνη

2. Επιλέξτε μία λειτουργία
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «HOTPOT» για παράδειγμα, πατήστε το κουμπί «MENU» και γυρίστε τον διακόπτη
μέχρι να βρείτε τη λειτουργία «HOTPOT». Στη συνέχεια
πιέστε για επιβεβαίωση. Η μονάδα θα ξεκινήσει αμέσως το
μαγείρεμα.
Σημείωση: Πατήστε το κουμπί « MENU» ξανά για να εξέλθετε από την επιλογή λειτουργίας.
3. Προσαρμόστε την ένταση ισχύος.
Όταν μαγειρεύετε, γυρίστε τον διακόπτη για να προσαρμόσετε την ένταση της ισχύος.

3. Λειτουργία Χρονομέτρου
Οθόνη

4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά το μαγείρεμα.
Αφού το μαγείρεμα τελειώσει , πιέστε και κρατήστε τον
διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία « SLEEP».
Σημείωση: Πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «SLEEP» υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες.
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Οδηγίες Λειτουργίας

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Ξεκινήστε αφού συνδεθεί η συσκευή με ρεύμα.

Ξεκινήστε αφού συνδεθεί η συσκευή με ρεύμα.

Λειτουργία ενεργοποίησης
Αφού ενεργοποιηθεί, η εστία μένει σε λειτουργία για
μία ώρα. Το επίπεδο ισχύος μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις μαγειρικές σας ανάγκες. Γυρίστε
τον διακόπτη αργά για να προσαρμόσετε το επίπεδο
ισχύος κατά ένα τη φορά. Γυρνώντας το γρήγορα,
σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το επίπεδο ισχύος
κατά δέκα τη φορά.

2. STEAM AND BOIL
Ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος είναι 1
ώρα. Επιλέξτε ένα επιθυμητό επίπεδο ισχύς μεταξύ
0-99 (Η προεπιλογή είναι 80).

3. SIMMER
Ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος είναι 2
ώρες. Επιλέξτε ένα επιθυμητό επίπεδο ισχύς μεταξύ
0-99 (Η προεπιλογή είναι 60).
Λειτουργία Μενού
Πατήστε το κουμπί «MENU» για να μπείτε στη λειτουργία μενού. Γυρίστε τον διακόπτη για να περιηγηθείτε στο μενού και να διαλέξετε την επιθυμητή
λειτουργία μαγειρέματος. Γυρίζοντας τον διακόπτη,
μπορείτε να διαλέξετε με την ακόλουθη σειρά:
«HOTPOT, STEAM AND BOIL, SIMMER, STIR
FRY, DEEP FRY». Πατήστε τον διακόπτη για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα σύμφωνα με την επιλεγμένη
λειτουργία.
Σημείωση: Μπορείτε να επαναρρυθμίσετε τις λειτουργίες του μενού στο Mi Home App.

4. STIR FRY
Ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος είναι 1
ώρα. Επιλέξτε ένα επιθυμητό επίπεδο ισχύς μεταξύ
0-99 (Η προεπιλογή είναι 99).

1. HOTPOT
Ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος είναι 2
ώρες. Επιλέξτε ένα επιθυμητό επίπεδο ισχύος μεταξύ 0-99 (Η προεπιλογή είναι 99).

5. DEEP FRY
Ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος είναι 2
ώρες. Επιλέξτε ένα επιθυμητό επίπεδο ισχύς μεταξύ
0-99 (Η προεπιλογή είναι 70).
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Οδηγίες Λειτουργίας

Συντήρηση
Είναι σημαντικό να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η επαγωγική εστία δεν είναι πλέον σε χρήση.
Για να αποφύγετε το κάψιμο, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν κάνετε τις παρακάτω λειτουργίες.
Λειτουργία Χρονομέτρου
1. Πριν χρησιμοποιήσετε το «TIMER», επιβεβαιώστε ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι σωστή. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, πιέστε το
κουμπί «TIMER» για να μπείτε στη λειτουργία του χρονομέτρου.
Σημείωση: Η λειτουργία του χρονομέτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και όταν η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη. Όταν η
αντίστροφη μέτρηση τελειώσει, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση
και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία αναμονής. Το χρονόμετρο
μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε συγκεκριμένη λειτουργία μαγειρέματος όταν η θερμοκρασία είναι ενεργοποιημένη.
2. Γυρίστε τον διακόπτη με τη φορά του ρολογιού για να προσαρμόσετε τον χρόνο της αντίστροφης μέτρησης και πιέστε για να
επιβεβαιώσετε. Γυρίστε τον διακόπτη αργά για να προσαρμόσετε
τον χρόνο αυξανόμενο κατά 1-λεπτό. Γυρίστε το γρήγορα για να
προσαρμόσετε τον χρόνο αυξανόμενο κατά 10 λεπτά.
Σημείωση: Ο μεγαλύτερος χρόνος αντίστροφης μέτρησης είναι 4
ώρες. Το χρονόμετρο είναι προσαρμοσμένο σε «ώρες» και «λεπτά». Όταν το χρονόμετρο τελειώνει, η συσκευή απενεργοποιεί τη
θέρμανση και μπαίνει σε λειτουργία αναμονής αυτόματα.

1. Αποσυναρμολόγηση
Τραβήξτε έξω το στρογγυλό περίβλημα
σιλικόνης από τις δύο πλευρές της επαγωγικής εστίας.

2 . Εγκατάσταση
Ευθυγραμμίστε το στρογγυλό περίβλημα
σιλικόνης με τη ράβδωση κάτω από την
εστία και εισάγετέ το σε αυτήν.

3. Καθαρισμός της εστίας
Για να εξασφαλίσετε καλύτερο μαγείρεμα
και καθαρότερη εστία, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό βρεγμένο πανί με
ήπιο απορρυπαντικό για να σκουπίσετε
την εστία μετά το μαγείρεμα.

4. Καθαρισμός εισόδου/εξόδου αέρα
Χρησιμοποιείστε μία μαλακή βούρτσα ή
ένα ηλεκτρικό σκουπάκι για να απομακρύνετε τη σκόνη από την είσοδο και έξοδο του
αέρα ή απαλά σκουπίστε με ένα μαλακό
πανί. Συνιστάται να το καθαρίζετε κάθε 6
μήνες.

Προσαρμογή Ισχύος
Όταν είναι ενεργοποιημένη η θέρμανση, γυρίστε τον διακόπτη για
να προσαρμόσετε την ένταση. Το επίπεδο έντασης ισχύος είναι
μεταξύ 0-99.

Παύση λειτουργίας της συσκευής
Όταν είναι ενεργοποιημένη η θέρμανση, πιέστε τον διακόπτη για
να σταματήσετε τη θέρμανση. Πιέστε ξανά για να την επανεκκινήσετε.
Σημείωση: Αφού έχει σταματήσει η συσκευή, θα μπει αυτόματα
σε sleep mode μετά από 10 λεπτά αν δεν ακολουθήσει κάποια
δραστηριότητα.
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Μέτρα Ασφαλείας
Για να εξασφαλίσετε την ασφάλειά σας και για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σωματικού τραυματισμού ή καταστροφής περιουσίας, παρακαλούμε τηρείτε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας.
Προφύλαξη
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν έχουν εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
που να αφορούν τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση της χρήσης δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
• Κρατείστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από τα παιδιά.
Περιορισμοί Χρήσης
• Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθείς ή βρεγμένες επιφάνειες. Κρατήστε το μακριά από φωτιά ή πηγές θερμότητας, κατά προτίμηση σε απόσταση 30 εκατοστά ή περισσότερο.
• Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
• Μη χρησιμοποιείτε μη εξειδικευμένα μαγειρικά σκεύη που μπορεί να υποβαθμίσουν την απόδοση του μαγειρέματος ή να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια.
• Όταν χρησιμοποιείτε άλλα μαγειρικά σκεύη, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι κατασκευασμένα από σιδηρούχα μέταλλα, ότι ο πάτος τους είναι ίσος, και ότι η διάμετρος είναι μεγαλύτερη από 12 εκατοστά χωρίς
να υπερβαίνει το μέγεθος της επιφάνειας της μαγειρικής εστίας.
• Πριν το μαγείρεμα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει φαγητό στο σκεύος αλλιώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
• Προσέξτε μην καείτε όταν χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με μεταλλικό χερούλι.
Προειδοποίηση
• Μη χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό διαφορετικό από 220-240V για να αποφύγετε φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
• Πάντα να βγάζετε από την πρίζα την επαγωγική εστία κρατώντας την πρίζα και όχι το καλώδιο.
• Μη βάζετε στην πρίζα ή μη βγάζετε από την πρίζα το καλώδιο όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
• Χρησιμοποιείστε πρίζες τουλάχιστον 10A.
• Οι συσκευές δεν προορίζονται για να λειτουργούν μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας χαλάσει, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο ή συνδεσμολογία διαθέσιμη από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο service.
Για το Περιβάλλον
• Ο ατμός και η θερμότητα μπορεί να φθείρουν, αποχρωματίσουν ή παραμορφώσουν τα έπιπλά σας, κρατείστε την επαγωγική εστία μακριά από έπιπλα και τοίχους, κατά προτίμηση 10 εκατοστά και περισσότερο.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μεταλλική επιφάνεια, καθώς αυτό θα μπορούσε να κάνει την επιφάνεια να ζεσταθεί και να προκαλέσει κίνδυνους ασφαλείας.
• Χρησιμοποιείστε τη συσκευή σε μία καλά αεριζόμενη περιοχή για να βεβαιωθείτε ότι η θερμότητα είναι κατάλληλα διαχεόμενη.
Κατά τη χρήση
• Μη βάζετε σφραγισμένα δοχεία ή άλλα σφραγισμένα αντικείμενα (όπως κονσέρβες ή χύτρες) στη συσκευή για να αποφύγετε ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από θερμική διαστολή.
• Μην αφήνετε κανένα ξένο αντικείμενο να εμποδίζει την είσοδο και έξοδο του αέρα ώστε να αποτρέψετε υπερθέρμανση και άλλες ζημιές.
• Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στη ζεστή εστία καθώς μπορεί να ζεσταθούν.
• Μη βάζετε αντικείμενα όπως χαρτί, αλουμινόχαρτο ή ύφασμα στη ζεστή εστία, ώστε να μην προκαλέσετε ατυχήματα.
Μετά τη χρήση
• Η είσοδος και έξοδος του αέρα πρέπει να ελέγχεται συχνά ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι μπλοκαρισμένη.
• Για να αποφύγετε το έγκαυμα, μην αγγίζετε την εστία αμέσως μετά τη χρήση.
• Σταματήστε τη χρήση αμέσως αν παρατηρήσετε συμπτώματα που να υποδεικνύουν κακή λειτουργία ή βλάβη. Αναζητήστε επαγγελματική υποστήριξη όταν κρυώσει η συσκευή.
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Καθαρισμός και Συντήρηση
• Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το ρεύμα και να επιτρέψετε στην εστία να κρυώσει πριν το καθάρισμα.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή τη βρέχετε με νερό.
• Μη χρησιμοποιήσετε νερό για να ξεπλύνετε την είσοδο και έξοδο του αέρα.
• Κρατήστε το νερό και τα ξένα υλικά μακριά και βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι καθαρή.
• Μη χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα όπως καθαριστές ατμού ή σύρμα καθαρισμού για να καθαρίσετε την εστία.
• Χρησιμοποιείστε ένα νωπό μαλακό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε την εστία. Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή διαβρωτικά υγρά.
• Χρησιμοποιείστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να καθαρίσετε απαλά την είσοδο και έξοδο του αέρα. Χρησιμοποιείστε μία μαλακή βούρτσα ή ένα μικρό ηλεκτρικό σκουπάκι για να αφαιρέσετε τη σκόνη.
• Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
• Αν η εστία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε τη από το ρεύμα και πάρτε μέτρα προστασίας για υγρασία, σκόνη και οικιακά παράσιτα.
Επιπλέον Μέτρα Προστασίας
• Μη συνθλίβετε, χτυπάτε ή ξύνετε το προϊόν με οτιδήποτε αιχμηρό ή βαρύ αντικείμενο για να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργία.
• Αν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
• Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή εγκαύματος μόνο ένας τεχνικός επισκευών μπορεί να αποσυναρμολογήσει ή να επισκευάσει το προϊόν.
• Σταματήστε τη χρήση αμέσως αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ένδειξη δυσλειτουργίας ή βλάβης ώστε να αποφύγετε φωτιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους τραυματισμούς.
Δυσλειτουργίες ή Βλάβες
• Η πρίζα ή το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ ζεστά.
• Βγαίνει καπνός από την επαγωγική εστία με μυρωδιά καμένου.
• Μέρος της εστίας είναι ραγισμένο, χαλαρωμένο ή κάνει κάποιον ασυνήθιστο ήχο.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Πρόβλημα

Η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας δεν είναι
αναμμένη

Αιτίες και Λύσεις

Μετά από λειτουργία 3 δευτερολέπτων
υπάρχει ένα μήνυμα σφάλματος «Δεν
υπάρχει σκεύος»

Αιτίες και Λύσεις
Μήπως είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία περιβάλλοντος;

Μήπως έχει πέσει κάποια ασφάλεια ή ο
γενικός διακόπτης του ρεύματος;

Μήπως είναι μπλοκαρισμένη η είσοδος/ έξοδος του αέρα; Δουλεύει
ο ανεμιστήρας;

Η πρίζα έχει ρεύμα;

Η θερμοκρασία δε μπορεί να ρυθμιστεί στη
χρήση.

Πρόβλημα

Μήπως έχει βγει από την πρίζα;

Απώλεια θερμότητας

Η βάση του σκεύους που χρησιμοποιείται
είναι άνιση ή έχει βαθούλωμα.
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον κεντρικό
θερμοστάτη που προκαλεί τον κωδικό
βλάβης Ε-05?

Όταν προσαρμόζετε τη θερμοκρασία, λέει ότι η επιθυμητή θερμοκρασία έχει ήδη επιτευχθεί.
Για την προστασία και ασφάλεια της επαγωγικής εστίας, περιμένετε
μέχρι 20 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε ξανά.

Δε συνδέεται το Wi-Fi

Ελέγξτε αν η έκδοση του Mi Home App που έχετε είναι η τελευταία.

Είναι η συσκευή μαγειρέματος κατάλληλη
για χρήση;

Ελέγξτε αν το σήμα του Wi-Fi είναι αρκετά δυνατό στη θέση της
επαγωγικής εστίας.

Είναι το σκεύος στο κέντρο της επιφάνειας
μαγειρέματος;

Είναι στη διαδικασία λειτουργίας;

Ελέγξτε αν η διάμετρος της βάσης είναι μεγα- Δε μπορεί να ενημερώσει το firmware
λύτερη από 12 εκατοστά.
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Το Wi-Fi λειτουργεί κανονικά;

Κωδικός σφάλματος
Αν η συσκευή δε λειτουργεί σωστά, θα εμφανιστεί στην οθόνη OLED ένας κωδικός σφάλματος. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε το σφάλμα και να διορθώσετε το πρόβλημα.
Σφάλμα

Αιτία

Λύση

Δεν υπάρχει σκεύος

Το μαγειρικό σκεύος έχει αφαιρεθεί ή δεν ταιριάζει

Θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν τοποθετηθεί μαγειρικό σκεύος

Ε-03 Σφάλμα Τάσης

Η τάση είναι μεγαλύτερη από 275V

Θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν η τάση επανέλθει στο φυσιολογικό

Ε-04 Σφάλμα Τάσης

Προστασία χαμηλής τάσης, τάση χαμηλότερη από 130V

Θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν η τάση επανέλθει στο φυσιολογικό

E-05 Πολύ υψηλή θερμοκρασία

Η θερμοκρασία του αισθητήρα της βάσης υπερβαίνει τους 225 βαθμούς

Θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν πέσει η θερμοκρασία.

E-07 Πολύ υψηλή θερμοκρασία

IGBT Θερμοκρασία πάνω από 105 βαθμούς.

Θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν πέσει η θερμοκρασία.

E-08 Απαιτείται επισκευή

Ο αισθητήρας έχει βραχυκυκλώσει ή έχει σπασμένο κύκλωμα ή έχει
χαλάσει.

Παρακαλούμε καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών για να προγραμματίσετε συντήρηση.

E-10 Απαιτείται επισκευή

Ο αισθητήρας της βάσης έχει βραχυκυκλώσει ή έχει σπασμένο κύκλωμα
ή έχει χαλάσει.

Παρακαλούμε καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών για να προγραμματίσετε συντήρηση.

E-11 Απαιτείται επισκευή

Σφάλμα επικοινωνίας της πλακέτας τροφοδοσίας με την οθόνη.

Παρακαλούμε καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών για να προγραμματίσετε συντήρηση.

E-12 Απαιτείται επισκευή

Το πηνίο δεν είναι συνδεδεμένο ή έχει ανοιχτό κύκλωμα.

Παρακαλούμε καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών για να προγραμματίσετε συντήρηση.

Προδιαγραφές
Όνομα

Επαγωγική Εστία

Μοντέλο

DCL01CM

Διαστάσεις

280x265x70mm

Καθαρό Βάρος

περίπου 2.183kg

Ονομαστική Ισχύς

2100W

Ονομαστική Συχνότητα

50-60Hz

Διαστάσεις Πακέτου

370x325x130mm

Μεικτό Βάρος

περίπου 2.638kg

Ονομαστική τάση

220 – 240V

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Wi-Fi IEE 802.11b/g/n2.4GHz Εύρος Συχνοτήτων

2400-2480 MHz

Max ισχύς εξόδου RF

16.73 dBm

Δήλωση Συμμόρφωσης
Εμείς, η Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd., με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις εφαρμόσιμες Οδηγίες και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τροποποιήσεις.
WEEE (Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης. Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει
να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανή καταστροφή στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ανακυκλώστε το
υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη σας συσκευή, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής
ή επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντολογικά ασφαλή ανακύκλωση.
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Mi Induction Cooker που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που
συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με
τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
Έναρξη Εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον:
1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη
περιγραφή της βλάβης.
Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν
1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει
1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.
Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.
Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και
τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν
τον χρήστη.
Λοιποί Όροι
- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες
ζημίες, που προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
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Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Collection
Point: Αλ. Πάντου
25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Δήλωση συμμόρφωσης
της Ε.Ε.
Γραμμή
Υποστήριξης:
211 999
Η XiaomiΤεχνικής
Inc., δια του
παρόντος δηλώνουμε
ότι1515
ο παρόν
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις

Το
προϊόν και
η συσκευασία
φέρουν την παρακάτω ένδειξη.
ευρωπαϊκές
νόρμες,
αλλά και τροπολογίες.

Ανατρέξτε
στη
δήλωση συμμόρφωσης
του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα
Κανονιστική
ειδοποίηση
για χρήστες της E.E.
Απόρριψη της συσκευής
http://www.xiaomi-greece.gr
H Xiaomi Inc., δηλώνει ότι ο ασύρματος εξοπλισμός

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το

συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές

σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
Απόρριψη
συσκευής
διατάξεις της της
οδηγίας
1999/5/EΚ.
μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα,
αλλά ναστο
το παραδώσετε
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα,
αλλά να
το παραδώσετε
κατάλληστο κατάλληλο
σημείο
για την
λο σημείο περισυλλογής για την
συνέπειες
γιαπερισυλλογής
το περιβάλλον
καιανακύκλωση
την υγεία των
24 ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές
ηλεκτρικού καιοικιακών
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Η ή
ανεξέλεγκτη
απόρριψη
ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής
απορριμμάτων
το κατάστημα
από
τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
πληροφορίες

25

Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2018.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου
χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.
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www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Εισαγωγή και Υποστήριξη

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
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