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ZDROWIE DZIĘKI INNOWACJI
Gratulujemy zakupu tego wysokiej jakości produktu. 
Aby ugotować ryż lub warzywa na parze na urządzeniu do gotowania ryżu, należy 
przestrzegać innych zasad niż w przypadku tradycyjnego gotowania ryżu. Ryż lub 
warzywa są specjalnie przygotowane, aby uzyskać intensywny smak. Funkcja 
gotowania na parze pozwala zachować witaminy w rybach i warzywach, zachowując 
ich naturalny smak i wartości odżywcze oraz zapobiegając tworzeniu się szkodliwych 
związków. Jeśli to możliwe, używaj świeżych składników, aby uzyskać zdrowy i 
zbilansowany posiłek.
Elektroniczny system sterowania czuwa nad ciężką pracą, pozwalając cieszyć się 
dobrymi potrawami przy mniejszym wysiłku!
Używana i pielęgnowana zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji 
obsługi powinna zapewnić wieloletnią, bezproblemową obsługę.

Drogi Kliencie!

Twój nowy produkt pomoże Ci przygotować pyszne posiłki w mgnieniu oka.
Produkt jest łatwy w obsłudze i prosty w czyszczeniu dzięki wewnętrznej doniczce z 
nieprzywierającą powłoką.
Ta pozycja ma zintegrowane urządzenia zabezpieczające. Niemniej jednak należy 
uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i używać przedmiotu 
wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji, aby uniknąć przypadkowych 
obrażeń lub szkód.
Zachowaj tę instrukcję do dalszego użytku. W przypadku przekazania przedmiotu 
należy również przekazać niniejszą instrukcję.

Ten znak ostrzega przed ryzykiem obrażeń. 

Ten znak ostrzega przed ryzykiem obrażeń 
ciała spowodowanych prądem elektry
cznym.
Ten znak ostrzega przed ryzykiem 
poparzenia lub poparzenia.

Ten znak oznacza dodatkowe informacje.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
PRZEZNACZENIE

jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do 
celów komercyjnych.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użyt-
kowania spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi.

Aby uniknąć zagrożeń, do wykonywania napraw przedmiotu upoważniony jest 
tylko serwis klienta.

Ważne środki ostrożności opisane w tej sekcji 
muszą być ściśle przestrzegane, aby zapobiec moż-
liwości pożaru, porażenia prądem elektrycznym, 
obrażeń ciała i / lub uszkodzenia mienia:
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Przeczytaj wszystkie instrukcje.

Nie dotykaj GORĄCYCH powierzchni. Użyj uchwytów lub gałek.

Aby zabezpieczyć się przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i 
obrażeniami ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani urządzenia w wodzie lub 
innym płynie.

Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich 
pobliżu.

Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. 
Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed 
czyszczeniem urządzenia.

Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie 
działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć 
urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regu-
lacji.

Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, nie należy 
wciskać na siłę żadnych ciał obcych, takich jak szpilki i przewody, do żadnych 
otworów.

Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może 
spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie używać na zewnątrz.

Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących 
powierzchni.

Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elek-
trycznego ani w rozgrzanym piekarniku.

Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne płyny 
należy zachować szczególną ostrożność.

Nie czyść urządzenia środkami czyszczącymi, ściereczkami z wełny stalowej ani 
innymi materiałami ściernymi.

Zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód 
do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, ustaw przełącznik w pozycji „OFF” , a 
następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Nie używaj urządzenia do celów innych niż przeznaczone. Ten produkt jest 
przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Używaj tylko odpowiedniego prądu elektrycznego V AC.

Zawsze utrzymuj wtyczkę zasilania w czystości.

Podłączaj urządzenie tylko do jednego gniazdka elektrycznego.

Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest mocno włożona do gniazda 
elektrycznego.

Nie próbuj podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami.

Nie dotykaj wylotu pary.

Nie obchodź się z przewodem zasilającym w szorstki sposób.

Odłączając przewód zasilający, chwytaj tylko za wtyczkę.

Nie potrząsaj urządzeniem za uchwyt.

Nie dotykaj metalowej części wewnętrznej strony wieczka lub wewnętrznej 
pokrywy podczas pracy lub bezpośrednio po niej.

Nie używaj urządzenia w pobliżu płomieni lub mokrych obszarów.

Nie używaj urządzenia na niestabilnej powierzchni lub innej powierzchni nieod-
pornej na głowę.

Nie dotykaj przycisku zwalniania pokrywy podczas przenoszenia urządzenia.

Nie używaj innego pojemnika wewnętrznego niż dostarczony.

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu ścian lub mebli (w promieniu 12 "/ 30 cm).
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Uwaga
Ryzyko porażenia prądem.
Używać tylko uziemionych gniazd.
Nie usuwać połączenia uziemienia.
Nie używaj żadnych adapterów.
Nie używaj żadnych kabli naprężających.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować
śmiertelne obrażenia, pożar lub porażenie prądem

Nie uszkadzaj przewodu zasilającego.
Nie obrabiać, nie zginać na siłę, ciągnąć na siłę, skręcać ani wiązać przewodu 
zasilającego.
Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym ani nie przykładaj 
do niego zbyt dużej siły.
Nie uszkodzić przewodu zasilającego podczas przenoszenia urządzenia.
(W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.)

Nie podłączaj / odłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami.
(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.)
Nie podłączaj urządzenia za pomocą przedłużacza lub przewodów połączeniowych z 
innymi urządzeniami elektronicznymi.
(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru lub nagrzania.)
Nie używaj innego napięcia niż znamionowe (220-240 V ~).
Nie włączaj ani nie zatrzymuj urządzenia za pomocą wtyczki.
(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru).
Upewnij się, że na wtyczce nie ma kurzu i włóż ją całkowicie do gniazdka.
Kurz wokół wtyczki należy okresowo wycierać suchą szmatką.
(Nagromadzony kurz może spowodować słabą izolację od wilgoci itp., Powodując 
pożar lub porażenie prądem.)Dostępny jest krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się 

lub potknięcia o dłuższy przewód.

Przedłużacze są dostępne i mogą być używane pod warunkiem zachowania 
ostrożności podczas ich używania.

Jeśli używany jest przedłużacz:

Oznaczona wartość elektryczna przedłużacza powinna być co najmniej tak 
duża, jak elektryczna wartość znamionowa urządzenia.

Dłuższy sznurek należy ułożyć tak, aby nie układał się na blacie lub blacie, gdzie 
mogą go ciągnąć dzieci lub się o niego potknąć.

Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, w których gorący olej kuchenny może 
pryskać na urządzenie lub gdzie jest narażone na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych.

Nie należy kłaść ściereczki ani ręczników na urządzeniu podczas pracy.

Usuń wszystkie obce substancje przed użyciem urządzenia.

Instrukcje dotyczące specjalnego zestawu przewodów
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Przed pierwszym użyciem

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wyjmij urządzenie z opakowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA DZIECI - ryzyko śmierci w wyniku zadławienia / połknięcia 
opakowania.

Trzymaj opakowanie z dala od dzieci.

Natychmiast go wyrzucić.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Przed pierwszym użyciem umyć pojemnik gorącą wodą z odrobiną detergentu. 
Wytrzyj garnek do sucha szmatką.

Nie zanurzaj elementów elektrycznych pod wodą!

Pokrywę należy przetrzeć tylko wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia.

Nie zastępuj naczynia wewnętrznego innym pojemnikiem.
(W przeciwnym razie może dojść do wyższej temperatury i poparzeń.)
Nie umieszczaj jednostki w pobliżu urządzeń grzewczych.
(W przeciwnym razie części plastikowe stopią się i może dojść do zapłonu.)

W przypadku wyjątku (np. Zapach spalenizny).
Pamiętaj, aby natychmiast wyłączyć produkt, wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontak-
tować się z centrum obsługi klienta w celu naprawy.
(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru).

W celu naprawy prosimy o kontakt z najbliższym centrum obsługi klienta.

Nie wkładać palców ani ciał obcych (szpilki, igły, patyczka itp.) W szczelinę urządzenia 
(może dojść do obrażeń, porażenia prądem elektrycznym i awarii).

Nie wkładać ryżu ani ciał obcych do szczeliny zamka na klucz i czujnika temperatury 
(może dojść do awarii i pożaru).

Nie wprowadzaj mody�kacji. Demontaż, naprawa, mody�kacje nie mogą być 
dokonywane przez inną osobę niż serwisant.

(W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub 
obrażeń).

Nie umieszczaj puszek z aerozolem w pobliżu jednostki głównej.

Nie używaj łatwopalnych materiałów niebezpiecznych (benzyna, rozcieńczalnik itp.) 
W pobliżu jednostki głównej (w przeciwnym razie może dojść do pożaru, wybuchu).

Upewnij się, że urządzenie ostygnie i odłącz wtyczkę zasilania.
(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała).

Przed konswerwacją

Odłączając urządzenie, zawsze trzymaj za wtyczkę.
(W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, zwar-
cia).
Jeśli planujesz nie używać urządzenia przez dłuższy czas, ze względów bezpieczeńst-
wa wyjmij wtyczkę z gniazdka.
(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, upływu prądu lub pożaru.)

Wtyczka zasilania, przewód zasilający
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Podczas użytkowania

Nie wolno przewracać ani upuszczać jednostki głównej.
Nie przechowywać ani nie przenosić jednostki głównej na boku.
(W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania 
sprzętu, takiego jak wyciek wody / prądu.)
Nie używaj urządzenia w ciasnej, zamkniętej przestrzeni, takiej jak szafa lub 
pomiędzy meblami.
Nie przykrywaj urządzenia szmatką podczas użytkowania.
(W przeciwnym razie może wystąpić awaria, deformacja i zmiana koloru).
Nie myć produktu bezpośrednio wodą.
Tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj urządzenia przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu ani w miejscach narażonych na deszcz i wiatr.
Nie używaj produktu w miejscu, w którym może łatwo ulec zamoczeniu ani w 
łazience.
Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu, w którym może wyciekać olej lub łatwopalny 
gaz.
(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, przegrzania, upływu prądu 
lub pożaru).
Urządzenie należy użytkować tylko na równych, stabilnych powierzchniach.
(W przeciwnym razie może dojść do awarii i pożaru.)
Nie siadaj ani nie opieraj się o produkt.
(W przeciwnym razie może dojść do obrażeń w wyniku ruchu lub upadku.)

Zwróć uwagę, kiedy w pomieszczeniu znajdują się następujące osoby.
(Niemowlęta, dzieci, osoby starsze, które nie mogą obsługiwać tego produktu.)
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 
ograniczonych zdolnościach �zycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby 
bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną 
poinstruowane dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Urządzenie należy użytkować tylko na równych, stabilnych powierzchniach.
Pamiętaj, aby czyścić produkt, podłogę i otoczenie, gdy używasz produkcji w tym 
samym miejscu przez długi czas.
Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
Jeśli występuje szum w telewizorze / radiu lub zegar radiowy nie wyświetla prawidło-
wego czasu, należy odsunąć produkt jak najdalej.
(W przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia radiowe.)
Zawsze należy mieć dużo miejsca wokół jednostki głównej.
(Słaba wentylacja może spowodować przegrzanie, pożar, awarię.)
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Nie podgrzewaj garnka wewnętrznego na innych (np. Kuchenka indukcyjna, 
kuchenka gazowa).
Nie wkładaj niczego do otworu wentylacyjnego.
Unikaj oparzenia parą wydobywającą się z otworu wentylacyjnego, szczególnie 
dzieci.
Nie gotuj potraw, które łatwo blokują otwór wentylacyjny (np. Wodorosty, 
wodorosty itp.).
Nie zakrywaj otworu wentylacyjnego, ponieważ para nie może zostać uwolniona.
Nie trzymaj przez długi czas w cieple, unikaj wpływu na smak ryżu.

Prosimy o legalne działanie zgodnie z instrukcją obsługi, gdyż może to 
spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

Instrukcje dotyczące wszystkich urządzeń powinny zawierać:
unikać rozlania na złącze;
po użyciu powierzchnia elementu grzejnego podlega działaniu ciepła resztkowe-
go.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, 
takich jak:

kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;

Zagroda;

przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach mieszkalnych;

środowiska typu bed and breakfast.

z góry 50cm lub więcej

z boku 20cm lub więcej

za 20cm lub więcej

z przodu 50cm lub więcej
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Sensor temperatury  

Panel kontrolny

Dolny sensor temperatury
Przycisk otwierania

wewnętrzny
Uchwyt na pokrywę

Zdejmowana
pokrywa wewnętrzna

Wskaźnik
poziomu wody

Wewnętrzny garnek

1   Wyświetlacz LED

Panel

Akcesoria

2  Przycisk ustawiania czasu

3  Przycisk timera

4  Przycisk MENU

5  

6  

7  

Przycisk Wybierz / Anuluj

Wskaźnik odliczania

Przycisk Start

1

2 4

5

67

3

Łyżka do ryżu ×1 

kubek-miarka ×1 Parowiec ×1 Kabel zasilania ×1

głęboka łyżka ×1 

Produkt
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Wskaźnik Wi-Fi

Przycisk Wi-Fi Reset

Gotowy do połączenia

Migający pomarańczowy

Łączenie

Migający niebieski

Połączony

Ciągły niebieski

1. Podłącz do zasilania 

2. Połącz się z Wi-Fi

skrócona instrukcja obsługi

Status wskaźnika Wi-Fi

3. Dodać ryż i wodę

4. Ustaw menu

5. Jak gotować ryż

×3 3 szklanki ryżu dla 3 osób

Podłącz jeden koniec przewodu zasilające-
go do portu zasilania w podstawie korpusu, 
a drugi koniec do zasilacza.

Podczas gotowania 3 �liżanek ryżu dolej 
wody do poziomu 3. Dostosuj odpow-
iednio ilość wody, aby zapobiec przele-
waniu się i zwarciu.

Po włączeniu urządzenia do gotowania 
ryżu naciśnij przycisk „Wybierz / Anuluj” 
i wybierz „Ryż” , aby uzyskać 60 minut 
dokładnego gotowania i „Szybki ryż” , 
a b y  u z y s k a ć  4 0  m i n u t  s z y b k i e g o  

Produk t będzie w stanie gotowości do 
połączenia Wi-Fi po pierwszym włączeniu. 
P r z e j d ź  d o  a p l i k a c j i  M i  H o m e  w  c e l u  
połączenia i ustawienia.

Włóż wyprostowane narzędzie do otworu 
resetowania Wi-Fi na 5 sekund, aby przy-
wrócić stan gotowości.

Naciśnij „Start”, aby rozpocząć gotowan-
ie ryżu. Wyświetlacz LED wskazuje czas, 
a sekcja 50-0 oddycha, a pozostałe pięć 
sekcji świeci.

Tr y b y  „ R y ż ”  i  „ S z y b k i  r y ż ”  s ł u ż ą  
w y ł ą c z n i e  d o  g o t o w a n i a  r y ż u .  
Gotowanie żywności innej niż ryż może 
pogorszyć wydajność urządzenia do 
gotowania ryżu.

Note: 

Note: 
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Pobierz aplikację

2

Jak ustawić czas

 

1
Naciśnij 
i przytrzymaj
przez 5 sekund

Opis panelu sterowania

1. Zegar LED

2. wskaźnik odliczania

Funkcja Status Wyświetlacz

ryż

Szybki ryż

Congee

Utrzymaj ciepłe

Ulubione

Timer

Czuwanie

Odlicznie w dół

Odlicznie w dół

Odlicznie w dół

odliczanie

Odlicznie w dół

Pozostały czas gotowania

Zachowaj ciepły- czas

Zakończenie gotowania

Obecny czas

Pozostały czas gotowania

Czas zakończenia gotowania

Pozostały czas gotowania

Funkcja Status Wyświetlacz

Więcej niż godzina Stałe sześć sekcji

miganie sześciu sekcji

50-60 minut

Utrzymaj ciepłe

40-50 minut

 

Pobierz aplikację i dodaj 
urządzenia
Zeskanuj kod QR lub przejdź do sklepu 
z aplikacjami, aby pobrać aplikację Mi 

Otwórz aplikację Mi Home i dodaj „Mi Induc-
tion Heating Rice Cooker” w „My devices” , 
a urządzenie zostanie wyświetlone na liście 
Twoich urządzeń.

Po połączeniu z aplikacją Mi Home, 
produkt może być zdalnie sterowany i 
współdziałać z innymi produktami Mi.

Naciśnij i  prz y trz ymaj prz ycisk 
„Timer” przez 5 sekund, aby przejść 
do trybu ustawiania czasu.

Naciśnij przyciski „HRS” i „MIN” , aby 
ustawić c z as ,  i  k l iknij  pr z ycisk 
„Start” , aby potwierdzić.

Po podłączeniu do Wi-Fi czas 
zsynchronizuje się automat y-
cznie.

Zaloguj się do aplikacj i  Mi 
Home, aby sterować urządze-
niem i kupować produkty.

sześć sekcji wskazuje od 0-60 minut. Jedna sekcja to 19 minut

1 sekcja miga, pozostałe 5 sekcji
świeci na stałe

2 sekcje migają, pozostałe 4 sekcje
świecą stałe

Note: 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

How to Cook Rice
Switch Modes

1. Rice

4. Keep Warm

5. Favorite

6. Timer2. Quick Rice

3. Congee
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Press the "Select/Cancel" button to select a 
desired cooking mode. Each press advanc -
es in the following order: "Rice, Quick Rice, 
Congee, Keep Warm, Favorite". 

Rice is set as the default mode. Cooking time 
varies according to rice quantity (the default 
cooking time is one hour). 

Cooking time varies according to rice quanti-
ty (the default cooking time is 40 minutes). 

The default cooking time is 90 minutes. Time 
setting for cooking congee. Press "HRS" and 
"MIN " but tons to set  the cook ing t ime 
between 40 minutes and 4 hours. 

When cooking completes, the rice cooker 
will automatically keep warm at around 
73    . You can manually select the "Keep 
Warm" mode.

For further cooking options, please go to 
the Mi Home app to select your favorite.

Before setting the timer, make sure that 
the current time is correct. Select a cook-
ing mode (take "Rice" for example), and 
press the "Timer" button to set the timer.

 Presetting is not successful unless the duration from the 
current time to the preset time is longer than the 
cooking period; other wise, the cooking wil l s tar t 
immediately.

Press "HRS" and "MIN" buttons to set the 
timer, and click the "Start" button to 
con�rm.

At the time of ex-factory, the "Favorite" mode is the "Cake 
Cooking" by default.

°C

1

2

Note 1: 

Note 2: 

Note 3: 

Note : 

Recommended keep warm time is within 12 hours. After 24 
hours, the rice cooker will enter stand-by mode automati-
cally.

"Keep Warm" mode can be set by the cellphone af ter 
cooking is completed.

Part of functions do not switch to "Keep Warm" mode after 
cooking is completed.

Note : 



3. 4.  

Czyszczenie
1. Rozbieranie 2. Składanie

Otwórz górną klamrę

Zapnij górną klamrę

Otwórz przerywacz piany

Umieść uszczelkę

Wyjmij uszczelkę

Wyrównaj do dołu
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Podnieś wewnętrzny uchwyt pokrywy, 
aby odłączyć wewnętrzną pokrywę.

Przerywacz piany ujawnia się po zdjęciu 
wewnętrznej pokrywy. Przytrzymaj 
uchwyt boczny, aby odłączyć przery-

Wciśnij uszczelkę w rowek w przerywaczu 
pianki i wyrównaj dół, aby prawidłowo 
zapiąć górną klamrę.

Dopasuj przerywacz piany do pozycji 
montażowej i powoli wciśnij łamacz 
piany z powrotem na miejsce.

Uwaga: Po każdym użyciu umyj wewnętrzną pokrywę i 
przerywacz piany.

Przytrzymaj boczny uchwyt obiema 
rękami, aby zdjąć wewnętrzną pokry-

Otwórz górną klamrę i wyjmij uszc-
zelkę.

3. 4.W ł ó ż  p i e r ś c i e ń  p o d t r z y m u j ą c y  
wewnętrzną pokrywę do szczeliny i zam-
knij wewnętrzną pokrywę, aż usłyszysz 
Uwaga: łamacz piany i wewnętrzna pokrywa muszą być prawidłowo zamontowane, aby 
pokrywa się zamknęła.

Montaż kończy się po ponownym 
założeniu pokrywy wewnętrznej.

1. 2. 1. 2.



Problem Przyczyny u rozwiązania Przyczyny u rozwiązaniaProblemy

Zewnętrzna pokrywa się
nie zamyka

Wychodzi para

Ryż na wpół ugotowany

Kipi podczas gotowania

Ryż gotuje się zbyt miękko

Troubleshooting
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Sprawdź czy wewnętrzna pokrywa jest 
prawidłowo zamontowana

Przyciski nie reagują

Woda może nie wystarczyć.

Sprawdź, czy dno doniczki wewnętrznej jest zdefor-
mowane.

Sprawdź, czy dno doniczki wewnętrznej jest zdefor-
mowane.

Mogło dodać zbyt dużo wody.

Sprawdź, czy czas utrzymywania ciepła przekracza 12 
godzin.

Mogło dodać zbyt dużo wody.

Sprawdź, czy ryż jest przechowywany dłużej niż sześć 
miesięcy.

Ryż mógł nie zostać dostatecznie oczyszczony.

Sprawdź, czy dno garnka wewnętrznej jest zdefor-
mowane.

Sprawdź, czy dno doniczki wewnętrznej jest zdefor-
mowane.

Upewnij się, że urządzenie do gotowania ryżu nie gotuje.

Sprawdź, czy Wi-Fi działa poprawnie.

Sprawdź, czy do dolnego garnka lub górnego czujnika 
nie przykleiły się jakieś ciała obce.

Sprawdź, czy aluminiowa powierzchnia dolnego 
czujnika nie jest zdeformowana.

Sprawdź, czy do dolnego garnka lub górnego czujnika 
nie przykleiły się jakieś ciała obce.

Sprawdź, czy aluminiowa powierzchnia dolnego 
czujnika nie jest zdeformowana.

Sprawdź, czy urządzenie do gotowania ryżu jest w trybie 
„Ryż, szybki ryż, minutnik” lub „Utrzymywanie ciepła” i 
naciśnij „Anuluj”, aby wyjść.

Sprawdź, czy łamacz piany lub wewnętrzna pokrywa 
nie zostały dokładnie wyczyszczone od ostatniego 
gotowania.

Sprawdź pierścień uszczelniający łamacza piany i 
pierścień uszczelniający pokrywy wewnętrznej pod 
kątem nietypowego zapachu.

Sprawdź, czy do dolnego garnka lub górnego czujnika 
nie przykleiły się jakieś ciała obce.

Sprawdź, czy aluminiowa powierzchnia dolnego czujnika 
nie jest zdeformowana.

Sprawdź, czy do dolnego garnka lub górnego czujnika 
nie przykleiły się jakieś ciała obce.

Sprawdź, czy tryb „Keep Warm” jest używany dłużej niż 
12 godzin.

Sprawdź, czy aluminiowa powierzchnia dolnego czujnika 
nie jest zdeformowana.

Sprawdź, czy wewnętrzna uszczelka pokrywy jest 
stara, zdeformowana lub uszkodzona.

Ryż jest przypalony 
na dnie

Podczas „Keep Warm” 
ryż wydziela zapach i 
wysycha

Błąd aktualizacji 
oprogramowania

Podczas gotowania 
ma nietypowy 



Sprawdź, czy ustawiony „Timer” przekracza domyślny
czas gotowania.
Pamiętaj, aby podczas ustawiania timera nacisnąć
przycisk „Start”.

Sprawdź, czy Wi-Fi działa poprawnie.
Sprawdź, czy czas pokazany na urządzeniu do gotowania
ryżu jest prawidłowy.

Problemy Przyczyny i rozwiązania Przyczyny i rozwiązaniaProblemy

Kod

E-01

E-02

E-03

Opis błędu Notatka

Sprawdź, czy Twoja aplikacja Mi Home ma najnowszą
wersję.

Pojemnik wewnętrzny nie jest wkładany
z powrotem na miejsce po 30 sekundach

Ochrona przed wysokim napięciem Przywraca się, gdy napięcie spadnie. Naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania.

E-04 Ochrona przed niskim napięciem Przywraca się, gdy napięcie wzrasta. Naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania.

E-05

Naciśnij Anuluj, aby przejść do trybu czuwania.

Błąd połączenia Wi-Fi

Kod błędu

Upewnij się, że sygnał Wi-Fi jest silny i stabilny.

Alarm przekroczenia limitu czasu

Dolny alarm wysokiej temperatury
Temperatura na dnie jest wysoka i zgłaszany jest błąd. Dlatego
naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania.

Wyświetlanie błędów: wyświetlacz LED wyświetla komunikaty o błędach, a inne wskaźniki są wyłączone.
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Odłącz urządzenie do gotowania ryżu i naciśnij 
przycisk „Timer”, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Kuchenka uległa awarii po 
aktualizacji 

„Timer” nie działa 
prawidłowo

Jeśli podczas „utrzymywania ciepła” po zakończeniu gotowania zewnętrzna pokrywa 
otworzy się na dłużej niż 3 minuty i 45 sekund, na panelu sterowania pojawi się 
komunikat błędu. Kuchenka przechodzi w tryb czuwania, gdy czas przekroczy 4 
minuty.



Kod

E-06

E-07

E-08

Opis błędu Notatka

E-09

E-10

E-11

E-12
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Dlatego naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania.

Na panelu wyświetlacza i płycie zasilającej występuje awaria linii komunikacyjnej i 
zgłaszany jest błąd. Dlatego naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania.

Dlatego naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania.
(Odzyskaj, gdy temperatura IGBT powróci do normy.)

Temperatura górnej pokrywy jest wysoka i zgłaszany 
jest błąd

Uszkodzenie czujnika IGBT (w tym zwarcie i przerwan-
ie obwodu)

Awaria obwodu zasilania

Błąd komunikacji

Nie podlega zwrotowi

Nie podlega zwrotowi

Nie podlega zwrotowi

Nie podlega zwrotowi

Uszkodzenie dolnego czujnika (w tym zwarcie i przer-
wanie obwodu)

Uszkodzenie górnego czujnika (w tym zwarcie i przer-
wanie obwodu)

Temperatura czujnika IGBT jest wysoka i zgłaszany jest 
błąd



Speci�cation

Nazwa produltu Model IHFB01CM 1.0LIH Rice Cooker

Metoda ogrzewania Materiał garnka
wewnątrz

Aluminium 220-240V~/50-60HzIndukcyjne

Waga brutto Waga netto 4.4kg 300×215×200mm

Pojemność

Moc znamionowa

Wymiary

Maksymalna moc RF 17.80dBm

5.8kg

Połączenia bezprzewodowe Wi-Fi  IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 
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DOC
Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd oświadcza, że niniejszy model IHFB01CM jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami 
dyrektywy 2014/53 / UE.

Pasmo
częstotliwości 2412-2472MHz



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

Disposal
Produkty oznaczone tym symbolem nadają się do recyklingu, utylizując je należy 
wyrzucić z gospodarstwa domowego. Właściwa obsługa może chronić środow-
isko i korzystnie wpływać na zdrowie ludzi. Lokalne władze lub sprzedawca 
mogą udzielić dalszych informacji w tej sprawie.


