


Biztonsági óvintézkedések
FIGYELMEZTETÉS a súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:
Mielőtt a vízforralót csatlakoztatná a tápegységhez, ellenőrizze, hogy a feszültséget a 
a készüléken (a vízforraló és a talp alján) feltüntetett feszültség megfelel az Ön otthonában uralkodó
feszültségnek.
Ne hagyja, hogy a vezeték az asztali pult szélén lógjon, vagy forró felülethez érjen.
Ne tegye forró gáz- vagy elektromos égőre vagy annak közelébe, illetve fűtött sütőbe.
A csatlakoztatott talp nem használható rendeltetésszerű használaton kívül másra.
Ne mozgassa a készüléket, amíg a vízforraló be van kapcsolva.
Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak vagy szervizének kell kicserélnie. 
vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
VIGYÁZAT a személyi sérülés vagy a termék vagyoni kárainak kockázatának csökkentése 
érdekében:
Használaton kívül húzza ki a konnektorból.
Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül.
Mindig ügyeljen arra, hogy a forró vizet lassan és óvatosan öntse ki, anélkül, hogy a vízforralót túl 
gyorsan megdöntené.
Mindig ügyeljen arra, hogy a fedél zárva legyen, és ne emelje fel, amíg a víz forr. Leforrázás 
következhet be 
ha a fedelet a főzési ciklusok alatt leveszi.
Legyen óvatos, amikor a fedelet újratöltéshez kinyitja, amikor a vízforraló forró.
A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Az első használathoz
Ha először használja a vízforralót, ajánlott megtisztítani a 
vízforralót használat előtt úgy, hogy kétszer felforral egy teljes vízforralót, majd a vizet kidobja.
Garancia
A VIOMI a vásárlástól számított 1 ÉVES GARANCIAIDŐT vállal a fogyasztónak.
Ezen 1 éves időszak alatt, ha Ön azt tapasztalja, hogy a VIOMI vízforraló bármelyik alkatrésze 
megsérült 
vagy elromlott, bármilyen gyártási hiba miatt, akkor ingyenesen kicseréljük az alkatrészeket.
Kérjük, forduljon az eladóhoz vagy bármely más VIOMI forgalmazóhoz, ha bármilyen más 
szolgáltatásra vagy segítségre van szüksége.



Termék áttekintés



Előírás 

Név Viomi Smart 
Kettle

Teljesítmény 1800W Kapacitás 1.5L

A modell V-SK152A Feszültség 220-240V~ Súly 1.3kg

A modell V-SK152B Frekvencia 50/60Hz Méret 21.6x14.5x23.
5cm 



Művelet

1. A vízforralóba való víz betöltéséhez vegye ki a vízforralót a 
tápegységből, és nyissa ki a fedelet lenyomva 
a fedelet nyitó gombot, töltse fel a kívánt mennyiséget. 
vízzel a vízforralóba. A vízforralót mindig töltse fel a 
a minimális (0,5 l) és a maximális (1,5 l) jelzés között. 
A túl kevés víz a vízforraló átkapcsolását eredményezi 
kikapcsol, mielőtt a víz felforrt volna.

2. Csukja be a fedelet. Helyezze a vízforralót a tápegységre. 
talapzatra a helyére. Győződjön meg róla, hogy a vízforraló érintkezik 
a tápegység talapzatával teljesen. Ezután a 
jelzőfény kigyullad, hogy jelezze az aktuális 
vízhőmérsékletet. 

Ne töltse a vizet a maximális szint fölé, mert forrás közben a víz kifolyhat a kifolyócsőből. 
Győződjön meg róla, hogy a fedél szilárdan a helyén van, mielőtt a tápkábelt a konnektorba 
csatlakoztatja.



3. Nyomja meg a "Forralás" vagy a "Meleg" gombot aszerint. 
az Ön igényeinek megfelelően.

4. Forrás üzemmódban a jelzőszám 
addig növekszik, amíg a víz hőmérséklete fel nem emelkedik 
100 -ra. A kijelző kikapcsol, miután a ℃
néhány perc múlva mindenféle beavatkozás nélkül.



Meleg üzemmód

A narancssárga fény a melegítő gomb megnyomása után folyamatosan világít, a vízforraló a 
vízforraló automatikusan felmelegszik, ha a hőmérséklet alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél.

1. Vannak 4 üzemmódot (50 , 70 , 80 , 90 ) terveztek. ℃ ℃ ℃ ℃
a vízforralóban, válassza ki a szükséges üzemmódot a meleg gomb
megnyomásával. 
gombot szakaszosan.
2. A vízforraló a melegítő gomb megnyomása után elkezd 
melegedni, 100 -ig leáll a fűtés.℃
3. Ezután a hőmérséklet lassan csökkenni kezd, a vízforraló 
újra felmelegszik, amikor a hőmérséklet alacsonyabb lesz a 
beállított értéknél. Hőmérséklet

- Az alapértelmezett hőmérséklet 50 , a melegen tartás funkció 12 órán át tart.℃
- A jelzőszám a meleg gomb megnyomása után villogni fog, majd abbahagyja a villogást. 
2 másodpercen belül, ami azt jelenti, hogy az aktuális meleg üzemmód be lett állítva.
- A felmelegítés leállításához nyomja meg hosszan a meleg gombot 3 másodpercig.



Boil-Dry védelem

- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni. tisztítás előtt teljesen lehűljön.
- Soha ne merítse a vízforralót vízbe, és ne engedje, hogy nedvesség érje ezeket az alkatrészeket.

  Ásványi lerakódások eltávolítása

1. Öntsünk 0,5 liter fehér ecetet a vízforralóba, és 
áztassa több mint 1 órán keresztül. Ne forraljuk fel.

2. Dobja ki a fehér ecetet, és használja a nedveset. 
ruhával tisztítsa meg a belsejét.



3. Töltse fel a vizet forrásig, és dobja el, tisztítsa meg a 
4-5 alkalommal csapvízzel.

4. Száraz ruhával tisztítsa meg a vízforraló külsejét, 
száraz helyen tárolja.



Probléma A betegség Megoldás

A kijelző nem működik A tápbázis nem csatlakozik 
megfelelően

Ellenőrizze a hálózati bázist

A hálózati csatlakozó nem 
megfelelően csatlakozik

Ellenőrizze a hálózati dugót 

A hálózati csatlakozó megsérült Lépjen kapcsolatba az eladóval 
segítségért

Nem fűtés A tápbázis nem csatlakozik 
megfelelően

Ellenőrizze a hálózati bázist

A hálózati bázis vagy a 
vízforraló eltört

Lépjen kapcsolatba az eladóval 
segítségért



Gyors készlet up 

Vezérelje a készüléket és interakcióba lépjen vele 
más intelligens otthoni eszközökkel a Mi Home alkalmazásban.

1. Telepítse a Mi Home alkalmazást
Szkennelje be a QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazásboltba, hogy 
letöltse és telepítse a Mi Home alkalmazást.

2. Eszköz hozzáadása
Nyissa meg a Mi Home alkalmazást, koppintson a "+" gombra az eszközön. 
jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat, hogy 
hozzáadni az eszközt. 
Megjegyzés: A Mi Home alkalmazás verziója 
frissülhetett, kérjük, kövesse a 
az aktuális verzió alapján az utasításokat 
alkalmazás verziója alapján. 

Ez a termék frissíteni fogja verzió hozzá funkciók és
javítja a felhasználói élményt. Kérjük, időben frissítsen.
Megjegyzés: Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a "Forralás" és a "Meleg" gombot. 
gombot 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához. 




