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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let pouze pokud jsou 

pod dozorem nebo byly o bezpečném používání spotřebiče poučeny 
a uvědomují si případná rizika. Čištění a údržbu smí provádět pouze děti 
starší 8 let za dozoru dospělé osoby. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte 
z dosahu dětí mladších 8 let.

• Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí 
pouze pokud jsou pod dozorem nebo byly o bezpečném používání produktu 
poučeny a uvědomují si případná rizika.

• Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
• Pokud je konvice prázdná, nepoužíváte ji, přidáváte do ní vodu, přenášíte 

ji, čistíte nebo pokud se vyskytne problém s jejím používáním, je nutné ji 
odpojit ze zásuvky.

• Nepoužívejte konvici na nakloněném nebo nestabilním povrchu a udržujte 
ji z dosahu zdrojů tepla, které by mohly poškodit její plastové části. 
Nepokládejte konvici vedle nebo na vrchní část jiného elektrického 
spotřebiče.

• Konvici je nutné používat pouze s uzemněnou zásuvkou se jmenovitým 
proudem o 10 A nebo více a jmenovitým napětím o 220�240 
V~. Nezapojujte konvici do zásuvky společně s jinými elektrickými spotřebiči.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů 
vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo jinou kvalifikovanou 
osobou.

• Pokud konvice vaří, neotevírejte její víko, nevylévejte ani nepřidávejte vodu.
• Voda v konvici nesmí přesáhnout rysku maximální úrovně hladiny vody. 

V opačném případě horká voda přeteče nebo vyprskne ven. Voda, kterou 
chcete v konvici uvařit, musí přesahovat rysku minimální hladiny vody, aby 
nedošlo k chodu naprázdno.

• Tato konvice je určena pouze pro vaření vody. Neohřívejte v konvici jiné věci, 
jako jsou mořské řasy, vejce, sójové mléko, čajové lístky, mléko, nudle apod. 
V opačném případě nemusí konvice správně fungovat.

• Chcete-li do konvice přidat vodu, vyjměte ji ze základny a předtím, než ji na 
základnu opět postavíte, ze spodní části konvice otřete přebytečnou vodu, 
aby se nenamočily kontakty.

• Neumisťujte konvici do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou sporáky a kamna, 
aby nedošlo k požáru.

• Abyste předešli riziku požáru, nepoužívejte s tímto výrobkem nekvalitní 
prodlužovací kabely.

• Neponořujte konvici do vody ani na ní vodu nestříkejte. Konvici během 
používání nenaklánějte ani s ní netřeste a nemanipulujte.

• Spotřebič po použití vydává zbytkové teplo, nedotýkejte se povrchu 
topného tělesa.

• Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích, 
jako jsou např.:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších 
pracovištích;
– statky;
– pro klienty pro hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních;
– zařízení typu B&B (nocleh se snídaní).

• Konvice se musí používat pouze s dodanou základnou.

POPIS PRODUKTU
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Tento produkt slouží 
k ohřevu či varu vody.
Poznámka: Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského 
rozhraní uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Aktuální 
výrobek a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.

NÁVOD K POUŽITÍ
UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY PO UVAŘENÍ VODY

Poznámky:
• Funkce „Automatically keep warm after boiling“ („Automatické 

udržování teploty po uvaření vody“) je v továrním nastavení 
vypnuta. Pro větší komfort při používání konvice ji 
doporučujeme v aplikaci zapnout.

• Během vaření vody se může zobrazená teplota v důsledku 
rozdílů v nadmořské výšce jednotlivých regionů lišit od skutečné 
teploty.

UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY PO UVAŘENÍ VODY NA NASTAVENOU 
TEPLOTU

Poznámky:
• Pokud používáte funkci Keep Warm, hladina vody by měla 
být mezi ryskami maximální a minimální úrovně hladiny vody. 
Rozsah teplotních výkyvů pro tuto funkci je ± 2 °C a zvýší se, 
pokud je hladina vody pod minimální úrovní hladiny vody.
• V továrním nastavení konvice je k dispozici 5 přednastavených 
teplotních úrovní funkce Keep Warm: 40 °C, 50 °C, 70 °C, 80 °C 
a 90 °C. Nastavené hodnoty teplot lze změnit v aplikaci.

• Výchozí doba udržování teploty na určitou úroveň je 12 hodin. 
Tuto dobu lze v aplikaci změnit.
• Zapnutí prázdné konvice aktivuje funkci ochrany proti chodu 
naprázdno a vypne se displej. Počkejte, než teplota konvice 
klesne na pokojovou teplotu, a poté do ní nalijte vodu.

Poznámka: Pokud v pohotovostním režimu klesne teplota vody 
pod 45 °C, displej se po 2 minutách nečinnosti vypne. Pokud je 
displej vypnutý, konvici zapnete stisknutím jakéhokoli tlačítka.

UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY PO ZVEDNUTÍ KONVICE

Pokud konvice zvednete a postavíte zpět na základnu, konvice může 
pokračovat v udržování teploty. Kontrolka třikrát zabliká a konvice 
bude nadále udržovat nastavenou teplotu vody. Chcete-li tuto funkci 
použít, musíte nejprve nastavit teplotu a následně povolit možnost 
„Remember keep warm temperature after lifting kettle“ („Udržování 
teploty po zvednutí konvice“) v aplikaci.
Poznámky:
• Funkce „Udržování teploty po zvednutí konvice“ je v továrním 
nastavení vypnuta. Pro větší komfort při používání konvice ji 
doporučujeme v aplikaci zapnout.

• Pokud tuto funkci zapnete, ujistěte se, že hladina vody 
přesahuje rysku minimální úrovně hladiny vody. V opačném 
případě může dojít k chodu naprázdno.
• Poté, co konvici postavíte zpět na základnu, se ujistěte, že rozdíl mezi 
teplotou vody v konvici a nastavenou teplotou je v rozmezí 10 °C.
• Funkce „Udržování teploty po zvednutí konvice“ se po přidání 
studené vody vypne. Chcete-li funkci znovu zapnout, stiskněte 
tlačítko funkce Keep Warm.
• Pokud je chytrá konvice zapnutá, stiskem tlačítka varu ji 
přepnete do pohotovostního režimu.
• Současným podržením tlačítek „Boil“ a „Warm“ po dobu 
3 sekund obnovíte tovární nastavení.
PŘIPOJENÍ K APLIKACI 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 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.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Naplňte konvici bílým octem. Nalijte do konvice 0,5 l 

potravinářského bílého octa a nechte působit alespoň 1 hodinu.
2. Vylijte bílý ocet. Poté, co vylijete bílý ocet, otřete zbytky 

usazenin vlhkým hadříkem.
3. Dejte vařit vodu, aby se konvice vyčistila. Uvařenou vodu 

vylijte a konvici 4-5krát vypláchněte čistou vodou.

4. Otřete ji do sucha a odložte. Vnější části konvice očistěte 
suchým měkkým hadříkem. Uchovávejte konvici na suchém, 
dobře větraném místě a chraňte ji před prachem, vlhkem 
a hmyzem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

• Před čištěním konvici odpojte ze zásuvky a nechte 
vychladnout.

• Pravidelným čištěním a odstraňováním usazenin prodloužíte 
životnost konvice.

• Pokud se v konvici vytvořilo větší množství vodního kamene, 
zopakujte výše uvedené kroky. K čištění konvice nepoužívejte 
ocelovou vlnu ani jiné chemické nebo abrazivní čisticí 
prostředky.

• Konvici ani základnu neponořujte do vody a vnější povrch 
udržujte suchý.

SPECIFIKACE

Víko
Tlačítko pro 
otevření víka
Rukojeť

Displej teploty

Kontrolka 
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Tlačítko 
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Zástrčka

Vnitřní konstrukce

Tělo

Základna

2. Řádně zavřete víko 
a postavte konvici na základnu.
Pokud je kontakt v pořádku, 
kontrolka jednou zabliká a poté 
zhasne.

1. Stisknutím tlačítka otevřete 
víko a nalijte vodu do konvice.
Hladina vody by neměla 
přesáhnout rysku maximální 
úrovně hladiny vody a neměla 
by být nižší než ryska minimální 
úrovně hladiny vody.

Postavte 
konvici 
na základnu

1. Stiskněte tlačítko varu, 
kontrolka varu se rozsvítí 
červeně. Konvice se začne 
zahřívat a zobrazovat teplotu 
v reálném čase.

2. Pokud je funkce 
automatického udržování 
teploty po uvaření vody 
vypnutá, kontrolka varu zhasne, 
jakmile voda dosáhne bodu 
varu. Konvice přestane vařit 
a třikrát zapípá.

3. Pokud je funkce automatického udržování 
teploty po uvaření vody zapnutá, stiskněte 
tlačítko funkce Keep Warm, nebo v aplikaci 
nastavte požadovanou teplotu. Jakmile voda 
dosáhne bodu varu, kontrolka varu zhasne 
a kontrolka funkce Keep Warm se rozsvítí 
červeně. Pokud teplota klesne na nastavenou 
teplotu, konvice třikrát zapípá. Kontrolka funkce 
Keep Warm se rozsvítí oranžově a konvice bude 
udržovat nastavenou teplotu vody.

1.Stiskněte tlačítko funkce 
Keep Warm, na displeji zablikají 
číslice. Nyní můžete zvolit 
teploty funkce Keep Warm.

2. Vyberte jednu z pěti možností
během blikání číslice.
Zvolená úroveň se uloží
pokud na zařízení není žádná 
reakce do 2 sekund. Poté začne 
konvice vodu ojřívat 
na nastavenou teplotu.

3. Jakmile konvice dosáhne 
nastavené teploty, třikrát zapípá. 
Kontrolka funkce Keep Warm se 
rozsvítí oranžově a konvice bude 
udržovat nastavenou teplotu vody.

4. Chcete-li funkci vypnout, znovu 
stiskněte tlačítko funkce Keep 
Warm. Kontrolka funkce Keep 
Warm zhasne a konvice vstoupí 
do pohotovostního režimu.

Název modelu Mi Smart Kettle Pro
Model MJHWSH02YM
Bezdrátové připojení Bluetooth Low Energy
Kmitočtové pásmo: Max. 
radiofrekvenční výkon (EIRP): 2 402–2 480 MHz

Maximální výstupní výkon < 13 dBm
Jmenovité napětí 220–240 V
Jmenovitá frekvence 50 –60 Hz
Jmenovitý výkon 1 800 W
Rozměry výrobku 204 × 145 × 235 mm
Objem 1,5 l
Čistá hmotnost 1,3 kg

ZÁRUKA
TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ PRÁVA. DALŠÍ PRÁVA 
MŮŽETE MÍT V ZÁVISLOSTI NA ZÁKONECH VAŠÍ ZEMĚ. VE 
SKUTEČNOSTI VÁM SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO VAŠÍ ZEMĚ MŮŽE 
PRODLOUŽIT MIMNÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBU. JINÉ VÝJIMKY, 
OMEZENÍ NEBO VÝLUKY ZE ZÁRUKY, NEŽ KTERÉ JSOU STANOVENY 
ZÁKONEM, SPOLEČNOST XIAOMI NEBERE V POTAZ: KOMPLETNÍ 
INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH ZJISTÍTE Z MÍSTNÍCH ZÁKONŮ.
OMEZENÍ ZÁRUKY
Společnost XIAOMI ručí za to, že produkty jsou během záruční doby bez 
vad materiálu a zpracování při běžném používání a při používání v souladu 
s příslušným návodem k obsluze.
• Trvání a podmínky týkající se právních záruk jsou stanoveny příslušnými 

místními zákony. Další informace o záručních výhodách pro spotřebitele 

naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi https://
www.mi.com/en/service/warranty/. Společnost Xiaomi zaručuje prvnímu 
kupujícímu, že jeho produkt 
Xiaomi bude ve výše uvedeném období při běžném používání bez vad 
materiálu a zpracování.

• Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřetržitý 
nebo bezchybný.

• Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů 
vztahujících se k používání produktu.

NÁPRAVY
Pokud dojde k závadě hardwaru a společnost Xiaomi obdrží vaši reklamaci 
v záruční době, bude váš produkt (1) zdarma opraven, (2) vyměněn, nebo (3) 
vrácen a vy obdržíte pořizovací cenu bez nákladů na dopravu.

UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍHO SERVISU
Pro uplatnění záručního servisu musíte produkt doručit v původním nebo 
podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany produktu, na 
adresu uvedenou společností Xiaomi. S výjimkou požadavků zakázaných 
platnými právními předpisy může společnost Xiaomi požadovat, abyste před 
obdržením záručního servisu předložili doklady nebo doklady o nákupu 
a/nebo splnili registrační požadavky.

VÝJIMKY A OMEZENÍ
Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka 
pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro ni a opatřený 
ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.
Omezená záruka se nevztahuje na (a) Škody způsobené přírodními úkazy nebo 
vyšší mocí, například údery blesku, tornáda, povodeň, požár, zemětřesení nebo 
jiné vnější příčiny; (b) Nedbalost; c) Komerční použití; (d) Změny nebo úpravy 
kterékoli části produktu; (e) Poškození způsobené použitím neoriginálních 
součástí; f) Škody způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo zneužitím; 
(g) Poškození způsobené používáním produktu k jiným účelům, než pro které je 
určen a které jsou popsány společností Xiaomi nebo používáním s nesprávným 
napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené opravou (včetně 
upgradů a rozšíření) provedenou neoprávněnou osobou.
Jste zodpovědní za zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných 
materiálů, které jste na produktu uložili nebo uchovali. Je pravděpodobné, 
že během servisního procesu dojde ke ztrátě nebo přeformátování dat, 
softwaru nebo jiných materiálů v zařízení, společnost Xiaomi nenese 
odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu.
Žádný prodejce, obchodní zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi 
není oprávněn provádět žádné úpravy, rozšíření nebo dodatky k této 

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Konektor

Termostat

Topné těleso

Relé

Pojistka

Tyristor

Teplotní senzor

Výkonová 
deska

Ovládací panel

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Chyba Možné příčiny Řešení

Displej nesvítí

Poškozená zásuvka nebo špatný kontakt Vyměňte zásuvku
Displej zobrazuje kód chyby Řádně zapojte zástrčku
Konvice neohřívá vodu Obraťte se na poprodejní servis
Voda se nevaří nebo se přestala vařit Použijte základnu, která byla dodána společně s konvicí

Chyba spojení s aplikací
Kód chyby E1: Závada teplotního senzoru Obraťte se na poprodejní servis
Kód chyby E2: Přehřátí Obraťte se na poprodejní servis

Konvice neohřívá vodu
Závada obvodové desky Obraťte se na poprodejní servis
Závada topného tělesa Obraťte se na poprodejní servis
Závada termostatu Obraťte se na poprodejní servis

Voda se nevaří nebo  
se přestala vařit

Závada NTC teplotního senzoru Obraťte se na poprodejní servis
Závada obvodové desky Obraťte se na poprodejní servis

Chyba spojení s aplikací
Funkce Bluetooth na mobilním telefonu je vypnutá Zapněte funkci Bluetooth na mobilním telefonu
Závada kontrolního panelu Obraťte se na poprodejní servis

omezené záruce. Pokud je některý z termínů považován za nezákonný 
nebo nevykonatelný, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo 
vykonatelnost zbývajících podmínek. Pokud to není zakázáno zákony 
nebo jinak přislíbeno společností Xiaomi, budou poprodejní služby 
omezeny na zemi nebo region původního nákupu.
Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně 
vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od 
společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce Xiaomi, se uvedené 
záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využívat záruky 
neoficiálního prodejce, který vám výrobek prodal. Společnost Xiaomi 
vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, 
od kterého jste produkt zakoupili.

IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY
Kromě rozsahu stanoveného platným právním předpisem budou mít 
všechny implikované záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro 
konkrétní účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této 
omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení trvání implikované 
záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech použito.

OMEZENÍ ŠKOD
S výjimkou rozsahu stanoveného platnými právními předpisy není 
společnost Xiaomi odpovědná za jakékoli škody způsobené nehodami, 
nepřímé, speciální nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, 
výnosů nebo dat, škody způsobené jakýmkoli porušením výslovných 
nebo předpokládaných záruk nebo podmínek, nebo na základě 
jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnost Xiaomi informována 
o možnosti takových škod. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení 
nebo omezení speciálních, nepřímých nebo následných škod, takže 
výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

KONTAKTY XIAOMI
Informace pro zákazníky naleznete na webové stránce: https://www.
mi.com/en/service/warranty/. Kontaktní osobou pro poprodejní servis 
může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní 
distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. 
V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu pro informaci, jak 
můžete zodpovědnou osobu Xiaomi identifikovat.

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.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. prohlašuje, 
že typ rádiového zařízení MJHWSH02YM 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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SK | UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov, iba ak 

sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní 
spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká. Čistenie a údržbu 
môžu robiť iba deti staršie ako 8 rokov za dozoru dospelej osoby. 
Spotrebič a jeho kábel uchovávajte z dosahu detí mladších ako 
8 rokov.

• Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom 
skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo boli poučené 
o bezpečnom používaní výrobku a uvedomujú si možné riziká.

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
• Ak je kanvica prázdna, ak ju nepoužívate, dávate do nej vodu, 

prenášate ju, čistíte alebo ak sa vyskytne problém s jej používaním, 
treba ju odpojiť zo zásuvky.

• Nepoužívajte kanvicu na naklonenom alebo nestabilnom povrchu 
a udržujte ju mimo dosahu zdrojov tepla, ktoré by mohli poškodiť 
jej plastové časti. Nepokladajte kanvicu vedľa alebo navrch iného 
elektrického spotrebiča.

• Kanvicu treba používať s uzemnenou zásuvkou s menovitým 
prúdom 10 A alebo viac a menovitým napätím 220 - 240 
V~. Nezapájajte kanvicu do zásuvky spolu s inými elektrickými 
spotrebičmi.

• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov 
vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo iná kvalifikovaná osoba.

• Ak kanvica pracuje, neotvárajte jej veko, nevylievajte ani 
nepridávajte vodu.

• Voda v kanvici nesmie presiahnuť rysku maximálnej úrovne hladiny 
vody. V opačnom prípade horúca voda pretečie alebo vyprskne 
von. Voda, ktorú chcete v kanvici uvariť, musí presahovať rysku 
minimálnej hladiny vody, aby nedošlo k chodu naprázdno.

• Táto kanvica je určená iba na varenie vody. Neohrievajte v kanvici 
iné veci, napr. morské riasy, vajcia, sójové mlieko, čajové lístky, 
mlieko, rezance a pod. V opačnom prípade by kanvica nemusela 
správne fungovať.

• Ak chcete do kanvice pridať vodu, vyberte ju zo základne a prv než 
ju do základne vrátite, zo spodnej časti kanvice utrite prebytočnú 
vodu, aby sa nenamočili kontakty.

• Kanvicu neumiestňujte blízko zdrojov tepla, ako sú sporáky a kozuby, 

aby nedošlo k požiaru.
• Aby ste predišli riziku požiaru, nepoužívajte s týmto výrobkom nekvalitné 

predlžovacie káble.
• Kanvicu neponárajte do vody ani na ňu vodu nestriekajte. Kanvicu pri 

používaní nenakláňajte ani s ňou netraste a nemanipulujte.
• Spotrebič po použití vydáva zvyškové teplo, nedotýkajte sa povrchu 

výhrevného telesa.
• Spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobnom prostredí, napr.:

– kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na ďalších 
pracoviskách;
– statky;
– pre klientov v hoteloch, moteloch a ďalších ubytovacích zariadeniach;
– zariadenia typu B&B (nocľah s raňajkami).

• Kanvica sa musí používať iba s dodanou základňou.

POPIS PRODUKTU
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto užívateľskú 
príručku a odložte si ju pre budúce použitie. Tento produkt slúži 
k ohrevu či varu vody.
Poznámka: Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského 
rozhrania uvedené v tomto návode sú iba ilustratívne. Aktuálny 
výrobok a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE
UDRŽIAVANIE TEPLOTY PO UVARENÍ VODY

Poznámky:
Ak je funkcia automatického udržiavania teploty po uvarení 
vody zapnutá, stlačte tlačidlo funkcie Keep Warm, alebo 
v aplikácii nastavte požadovanú teplotu. Keď voda dosiahne 
bod varu, kontrolka varu zhasne a kontrolka funkcie Keep Warm 
sa rozsvieti červeno. Ak teplota klesne na nastavenú teplotu, 
kanvica trikrát zapípa. Kontrolka funkcie Keep Warm sa rozsvieti 
oranžovo a kanvica bude udržiavať nastavenú teplotu vody.
UDRŽIAVANIE TEPLOTY PO UVARENÍ VODY NA NASTAVENÚ 
TEPLOTU

Poznámky:
• Ak používate funkciu Keep Warm, hladina vody by mala byť 
medzi ryskami maximálnej a minimálnej úrovne hladiny vody. 
Rozsah teplotných výkyvov pre túto funkciu je ± 2 °C a zvýši sa, 
ak je hladina vody pod minimálnou úrovňou hladiny vody.
• V továrenskom nastavení kanvice je k dispozícii 
5 prednastavených teplotných úrovní funkcie Keep Warm: 40 
°C, 50 °C, 70 °C, 80 °C a 90 °C. Nastavené hodnoty teplôt možno 
zmeniť v aplikácii.

• Základná doba udržiavania teploty na určitú úroveň je 12 
hodín. Túto dobu možno v aplikácii zmeniť.
• Zapnutie prázdnej kanvice aktivuje funkciu ochrany proti chodu 
naprázdno a vypne sa displej. Počkajte, až teplota kanvice klesne 
na izbovú teplotu, a potom do nej nalejte vodu.

Poznámka: Ak v pohotovostnom režime klesne teplota vody pod 
45 °C, displej sa po 2 minútach nečinnosti vypne. Ak je displej 
vypnutý, kanvicu zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.

UDRŽIAVANIE TEPLOTY PO ZDVIHNUTÍ KANVICE

Ak kanvicu zdvihnete a zas vrátite na základňu, kanvica môže 
pokračovať v udržiavaní teploty. Kontrolka trikrát zabliká a kanvica 
bude ďalej udržiavať nastavenú teplotu vody. Ak chcete túto 

funkciu použiť, najprv musíte nastaviť teplotu a potom v aplikácii 
povoliť možnosť „Remember keep warm temperature after lifting 
kettle“ („Udržiavanie teploty po zdvihnutí kanvice“)
Poznámky:
• Funkcia „Udržiavanie teploty po zdvihnutí kanvice“ je 
v továrenskom nastavení vypnutá. Pre väčší komfort pri používaní 
kanvice ju odporúčame zapnúť v aplikácii.
• Ak túto funkciu zapnete, ubezpečte sa, že hladina vody presahuje 
rysku minimálnej úrovne hladiny vody. V opačnom prípade môže 
dôjsť k chodu naprázdno.

• Keď kanvicu vrátite na základňu, ubezpečte sa, že rozdiel medzi 
teplotou vody v kanvici a nastavenou teplotou je v rozmedzí 10 °C.
• Funkcia „Udržiavanie teploty po zdvihnutí kanvice“ sa po 
pridaní studenej vody vypne. Ak chcete funkciu znova zapnúť, 
stlačte tlačidlo funkcie Keep Warm.
• Ak je inteligentná kanvica zapnutá, stlačením tlačidla varu ju 
prepnete do pohotovostného režimu.
• Súčasným podržaním tlačidiel „Boil“ a „Warm“ na 3 sekundy 
obnovíte továrenské nastavenie.
PRIPOJENIE K APLIKÁCII 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 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.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
1. Kanvicu naplňte bielym octom. Do kanvice nalejte 0,5 l 

potravinárskeho bieleho octu a nechajte pôsobiť aspoň 1 hodinu.
2. Biely ocot vylejte. Po vyliatí bieleho octu vytrite zvyšky 

usadenín vlhkou handričkou.
3. Dajte variť vodu, aby sa kanvica vyčistila. Uvarenú vodu vylejte 

a kanvicu 4- až 5-krát vypláchnite čistou vodou.
4. Utrite ju dosucha a odložte. Vonkajšie časti kanvice vyčistite 

suchou mäkkou handričkou. Kanvicu skladujte na suchom, dobre 
vetranom mieste a chráňte ju pred prachom, vlhkom a hmyzom.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
• Před čištěním konvici odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.
• Pravidelným čištěním a odstraňováním usazenin prodloužíte 

životnost konvice.
• Pokud se v konvici vytvořilo větší množství vodního kamene, 

zopakujte výše uvedené kroky. K čištění konvice nepoužívejte 
ocelovou vlnu ani jiné chemické nebo abrazivní čisticí 
prostředky.

• Konvici ani základnu neponořujte do vody a vnější povrch 
udržujte suchý.

SPECIFIKACE

Veko
Tlačidlo funkcie Keep 
Warm
Rukoväť

Displej teploty

Kontrolka 
varu

Tlačítko 
funkce Keep 
Warm

Zástrčka

Vnútorná konštrukcia

Tělo

Základňa

2. Ak je funkcia automatického 
udržiavania teploty po uvarení 
vody vypnutá, keď voda 
dosiahne bod varu, kontrolka 
varu zhasne. Kanvica prestane 
variť a trikrát zapípa.

1. Stlačte tlačidlo varu, 
kontrolka varu sa rozsvieti 
červeno. Kanvica sa začne 
zahrievať a zobrazovať teplotu 
v reálnom čase.

Kanvicu 
postavte 
na základňu

1. Stlačte tlačidlo funkcie 
Keep Warm, na displeji 
zablikajú číslice. Teraz môžete 
zvoliť teploty funkcie Keep 
Warm.

2. Keď na displeji blikajú číslice, 
zvoľte jednu z piatich úrovní 
teploty funkcie Keep Warm. 
Zvolená úroveň sa uloží potom, 
čo tlačidlo po dobu 2 sekúnd 
nezaznamená žiadnu činnosť. 
Kanvica potom začne ohrievať 
vodu na nastavenú teplotu.

3. Keď kanvica dosiahne nastavenú teplotu, 
trikrát zapípa. Kontrolka funkcie Keep Warm 
sa rozsvieti oranžovo a kanvica bude udržiavať 
nastavenú teplotu vody.
4. Ak chcete funkciu vypnúť, znova stlačte 
tlačidlo funkcie Keep Warm. Kontrolka funkcie 
Keep Warm zhasne a kanvica vstúpi do 
pohotovostného režimu.

1. Stlačte tlačidlo funkcie Keep 
Warm, na displeji zablikajú 
číslice. Teraz môžete zvoliť 
teploty funkcie Keep Warm.

2. Vyberte jednu z piatich úrovní
udržujte teplé teploty
počas blikania číslice. the
zvolená úroveň sa prejaví
ak na zariadenie nie je žiadna 
operácia bu do 2 sekúnd. the
potom začne kúriť
na nastavenú teplotu.

3. Keď kanvica dosiahne 
nastavenú teplotu, trikrát 
zapípa. Kontrolka funkcie Keep 
Warm sa rozsvieti oranžovo 
a kanvica bude udržiavať 
nastavenú teplotu vody.

4. Ak chcete funkciu vypnúť, 
znova stlačte tlačidlo funkcie 
Keep Warm. Kontrolka funkcie 
Keep Warm zhasne a kanvica 
vstúpi do pohotovostného 
režimu.

Název modelu Mi Smart Kettle Pro
Model MJHWSH02YM
Bezdrátové připojení Bluetooth Low Energy
Kmitočtové pásmo: Max. 
radiofrekvenční výkon (EIRP): 2 402–2 480 MHz

Maximální výstupní výkon < 13 dBm
Jmenovité napětí 220–240 V
Jmenovitá frekvence 50 –60 Hz
Jmenovitý výkon 1 800 W
Rozměry výrobku 204 × 145 × 235 mm
Objem 1,5 l
Čistá hmotnost 1,3 kg

ZÁRUKA
TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÉ PRÁVA. ĎALŠIE PRÁVA MÔŽETE MAŤ V ZÁVISLOSTI OD ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY. V SKUTOČNOSTI 
VÁM SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO VAŠEJ KRAJINY MÔŽE PREDĹŽIŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. INÉ VÝNIMKY, OBMEDZENIA ALEBO VÝLUKY 
ZO ZÁRUKY, NEŽ KTORÉ SÚ STANOVENÉ ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEBERIE DO ÚVAHY: KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O VAŠICH 
PRÁVACH ZISTÍTE Z MIESTNYCH ZÁKONOV.
OBMEDZENIE ZÁRUKY
Spoločnosť XIAOMI ručí za to, že výrobky sú počas záručnej lehoty pri bežnom používaní a pri používaní v súlade s príslušným návodom na obsluhu bez porúch materiálu 
a spracovania.
• Trvanie a podmienky právnych záruk sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o záručných výhodách pre spotrebiteľa nájdete na 

oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. Spoločnosť Xiaomi zaručuje každému kupujúcemu, že jeho 
výrobok Xiaomi bude vo vyššie uvedenom období pri bežnom používaní bez porúch materiálu a spracovania.

• Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že používanie výrobku bude nepretržité alebo bezchybné.
• Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním pokynov vzťahujúcich sa k používaniu výrobku.

NÁPRAVY
Ak vznikne porucha hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane vašu reklamáciu 
v záručnej lehote, váš výrobok (1) bude zdarma opravený, (2) vymenený, 
alebo (3) vrátený a vy dostanete obstarávaciu cenu bez nákladov na dopravu.

UPLATNENIE ZÁRUČNÉHO SERVISU
Pre uplatnenie záručného servisu musíte výrobok doručiť v pôvodnom alebo 
podobnom obale, ktorý poskytuje rovnaký stupeň ochrany výrobku, na 
adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou požiadaviek zakázaných 
platnými právnymi predpismi môže spoločnosť Xiaomi požadovať, aby 
ste pred poskytnutím záručného servisu predložili doklady alebo doklady 
o nákupe a/alebo splnili registračné požiadavky.

VÝNIMKY A OBMEDZENIA
Ak spoločnosť Xiaomi neurčí inak, táto obmedzená záruka platí iba pre 
výrobok vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu a opatrený ochrannými 
známkami, obchodným názvom alebo logom „Xiaomi“ alebo „Mi“.
Obmedzená záruka neplatí pre (a) Škody spôsobené prírodnými úkazmi 
alebo vyššou mocou, napríklad úderom blesku, tornádom, povodňou, 
požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) Nedbalosťou; 
c) Komerčným použitím; (d) Zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti 
výrobku; (e) Poškodenia spôsobené použitím neoriginálnych súčastí; f) Škody 
spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo zneužitím; (g) Poškodenia 
spôsobené používaním výrobku na iné účely, než na ktoré je určený a ktoré 
sú uvedené spoločnosťou Xiaomi alebo používaním s nesprávnym napätím 
alebo napájaním; alebo (h) Poškodenia spôsobené opravou (vrátane 
upgradovania a rozšírenia) vykonanou neoprávnenou osobou.
Ste zodpovední za zálohovanie všetkých údajov, softvéru a iných materiálov, 
ktoré ste na výrobok uložili. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu 
dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov 
v zariadení, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za takéto poškodenie 
alebo stratu. Žiadny predajca, obchodný zástupca ani zamestnanec 
spoločnosti Xiaomi nemá právo robiť žiadne úpravy, rozšírenie alebo dodatky 
k tejto obmedzenej záruke. Ak sa niektorý z termínov považuje za nezákonný 
alebo nevykonateľný, nie je tým dotknutá ani narušená zákonnosť alebo 
vykonateľnosť ostatných podmienok. Ak to nie je zakázané zákonmi alebo 
inak prisľúbené spoločnosťou Xiaomi, budú popredajné služby obmedzené 
na štát alebo región pôvodného nákupu. Na výrobky, ktoré neboli riadne 
dovezené alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi, alebo neboli 
riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi sa 
uvedené záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete využívať záruky 
neoficiálneho predajcu, ktorý vám výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás 
preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste výrobok kúpili.

SCHÉMA ZAPOJENIA

Konektor

Termostat

Výhrevné teleso

Relé

Poistka

Tyristor

Teplotný senzor

Výkonová 
doska

Ovládací panel

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chyba Možné príčiny Riešenie

Displej nesvieti

Poškodená zásuvka alebo zlý kontakt Vymeňte zásuvku
Zástrčka nie je správne zapojená Riadne zapojte zástrčku
Deformovaná zástrčka Obráťte sa na servisné stredisko
Nie je použitá originálna základňa Použite základňu, ktorá bola dodaná spolu s kanvicou

Chyba spojenia 
s aplikáciou

Kód chyby E1: Chyba teplotného senzora Obráťte sa na servisné stredisko
Kód chyby E2: Prehriatie Obráťte sa na servisné stredisko

Kanvica neohrieva vodu
Chyba obvodovej dosky Obráťte sa na servisné stredisko
Chyba výhrevného telesa Obráťte sa na servisné stredisko
Chyba termostatu Obráťte sa na servisné stredisko

Voda sa nevarí alebo sa 
prestala variť

Chyba NTC teplotného senzora Obráťte sa na servisné stredisko
Chyba obvodovej dosky Obráťte sa na servisné stredisko

Chyba spojenia 
s aplikáciou

Funkcia Bluetooth na mobilnom telefóne je vypnutá Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom telefóne
Chyba kontrolného panela Obráťte sa na servisné stredisko

IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY
Okrem rozsahu určeného platným právnym predpisom budú mať všetky 
implikované záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) 
obmedzenú dobu trvania až do maximálnej doby trvania tejto obmedzenej 
záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie trvania implikovanej záruky, 
takže vyššie uvedené obmedzenia nebudú v týchto prípadoch použité.

OBMEDZENIE ŠKÔD
S výnimkou rozsahu stanoveného platnými právnymi predpismi nie je spoločnosť 
Xiaomi zodpovedná za žiadne škody spôsobené nehodami, nepriame, špeciálne 
alebo následné škody, okrem iného vrátane straty zisku, výnosov alebo údajov, 
škody spôsobené akýmkoľvek porušením výslovných alebo predpokladaných 
záruk alebo podmienok, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, aj 
keď spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré 
jurisdikcie nedovoľujú vylúčiť alebo obmedziť špeciálne, nepriame alebo následné 
škody, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia  pre vás nemusia platiť.

KONTAKTY XIAOMI
Informácie pre zákazníkov nájdete na webovej stránke: https://www.mi.com/en/
service/warranty/. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek 
osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, autorizovaní distribútori Xiaomi 
alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa 
obráťte na príslušnú osobu pre informácie, ako môžete identifikovať zodpovednú 
osobu Xiaomi.

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
Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové 
zariadenie typu MJHWSH02YM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. 
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii 
na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda


