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Sisällysluettelo
Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön, ja sitä vastaaviin ympäristöihin, kuten:

– työntekĳöiden taukohuoneet

– asiakaskäyttö hotelleissa, majataloissa, ja muissa vastaavissa
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Ilman sisäänotto

Ilman ulostulo

Keitto-
taso

Ohjauspaneeli

Irrotettava tiiviste

Keskustermostaatti

1 Säätönuppi / OLED-näyttö

2 Ajastinpainike

3 Valikkopainike

4 Virranilmaisin
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Yleistä Ohjauspaneeli



TIMER MENU

TIMER MENU

Wi-Fi -merkkivalo

Huom: Sovelluksen toiminta on 
saattanut muuttua päivitysten 
mukana. Seuraa sovelluksen antamia 
ohjeita

Huom: Laite ilmestyy sovelluksen aloitusnäkymään 
onnistuneen yhdistämisen jälkeen.

Skannaa viereinen QR-koodi, tai etsi “Xiaomi 
Home” puhelimesi sovelluskaupasta. Sovellus 
on saatavilla iOS- ja Android -laitteille.

Avaa Xiaomi Home app, paina oikean yläkulman 
"+"-painiketta, ja seuraa sovelluksen antamia 
ohjeita.

Wi-Fi -merkkivalo vilkkuu sinisenä laitteen 
muodostaessa yhteyttä. Yhteyden muodos-
tuttua valo palaa yhtäjaksoisesti sinisenä.

Tuote on yhteensopiva Xiaomi Home -sovelluksen kanssa. Hallitse laitettasi, ja ohjaa 
muita yhteensopivia älykotilaitteitasi Xiaomi Home -sovelluksella

Yhdistä Xiaomi Home -sovellukseen

Laitteen yhdistäminen

Odottaa yhdistämistä

Vilkkuva keltainen valo

Yhteyttä muodostetaan

Vilkkuva keltainen valo

Yhdistetty

Sininen valo

Mikäli yhteyden muodostamisessa on 
ongelmia, paina "MENU" ja "TIMER" -painik-
keita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan 
nollataksesi Wi-Fi -asetukset. Valo vilkkuu 
keltaisena, kun laite on valmis muodostamaan 
yhteyden uudelleen.
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Wi-Fi -merkkivalo

Wi-Fi -asetusten nollaus



00 00

1. Teho

3. Ajastin

2. Valikko

Steam 
& boil

1. Kytke laite päälle
Kytkettyäsi laitteen pistorasiaan, paina 
säätönuppia puolen sekunnin ajan kytkeäksesi 
laitteen valmiustilaan.
Huom: Valmiustilassa valikko on oletuksena tehonsäätöti-
lassa, ja laite on heti valmis käytettäväksi.

2. Valitse käyttötila
Paina “Menu” -painiketta, käännä säätönuppia 
kunnes näytöllä näkyy haluamasi käyttötila. 
Paina säätönuppia valitaksesi tilan ja 
aloittaaksesi kokkaamisen
Huom: Voit painaa "Menu" -painiketta uudelleen poistuaksesi 
tilan valinnasta

3. Säädä teho
Kokatessasi käännä säätönuppia säätääksesi 
levyn tehoa.

4. Sammuta, kun valmis
Paina säätönuppia kolmen sekunnin ajan 
siirtyäksesi valmiustilaan.

Huom: Laitteen voi laittaa lepotilaan koska tahansa 
painamalla säätönuppia kolmen sekunnin ajan.

Käytön aloitus OLED-näyttö näyttää laitteen tilan ja nykyiset asetukset

Tehotaso 0 - 99Tehon näyttö

Näyttö Tila Kuvaus

Näyttö Tila Kuvaus

Valittu tila ja
tehotaso

Valittu tila ja
tehotaso

Valittu tila ja
tehotaso

Valittu tila ja
tehotaso

Valittu tila ja
tehotaso

Näyttö Tila Kuvaus

Hotpot (Pataruoka)

Steam & Boil (Höyrytys ja kiehutus)

Simmer (Haudutus)

Ajastus Jäljellä oleva aika
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Pika-opas Ohjauspaneelin ja keittotilojen kuvaus

Stir fry (Pikapaisto)

Deep fry (Friteeraus)



Huom: Voit mukauttaa valikkoa Xiaomi Home 
-sovelluksella.

Tehonsäätö

3. Simmer (Haudutus)

4. Stir fry (Pikapaisto)

Valikko

1. Hotpot (Pataruoka)

2. Steam & boil
(Höyrytys ja kiehutus)

5. Deep fry (Uppopaisto)

Steam 
& boil

Kytkettyäsi laitteen päälle, menee se 
oletuksena tehonsäätötilaan. Käännä 
säätönuppia hitaasti lisätäksesi tai 
vähentääksesi tehoa yksi taso kerrallaan, tai 
käännä nopeasti säätääksesi 10 tasoa 
kerrallaan.

Oletuskokkausaika 2 tuntia. Valitse haluttu 
tehotaso 0 ja 99 väliltä (Oletus 60).

Oletuskokkausaika 1 tunti. Valitse haluttu 
tehotaso 0 ja 99 väliltä (Oletus 99).

Paina "Menu" -painiketta siirtyäksesi 
valikkoon. Käännä säätönuppia selataksesi 
kokkaustilojen välillä, ja paina säätönuppia 
valitaksesi haluamasi tilan.

Oletuskokkausaika 2 tuntia. Valitse haluttu 
tehotaso 0 ja 99 väliltä (Oletus 99).

Oletuskokkausaika 1 tunti. Valitse haluttu 
tehotaso 0 ja 99 väliltä (Oletus 80).

Oletuskokkausaika 2 tuntia. Valitse haluttu 
tehotaso 0 ja 99 väliltä (Oletus 70).
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Käyttö



90

Huom: Ajastitoimintoa voi käyttää myös keittotason ollessa 
pois päältä. Ajan loppuessa merkkiääni soi, ja laite siirtyy 
valmiustilaan. 

Huom: Pisin ajastimen aika on 4 tuntia. Aika näytetään 
näytöillä tunteina ja minuutteina. Ajan loppuessa laite 
kytkee keittotason pois ja siirtyy valmiustilaan.

Huom: Laite siirtyy automaattisesti lepotilaan, mikäli se on 
tauotettuna yli 10 minuutin ajan.

Tehon säätö

1. Irrotus 2. Kasaus

4. Ilma-aukkojen puhdistusTauottaminen

Ajastin

Keittotason ollessa päällä, käännä säätönuppia 
säätääksesi tehotasoa.

Kytke laitteen virta pois, kun laite ei ole käytössä. Varmista, että laite on jäähtynyt 
tarpeeksi ennen siihen koskemista.

Irrota silikonitiiviste vetämällä ylöspäin 
molemmilta puolilta, ja puhdista pinnat.

Paina silikonitiiviste tasaisesti takaisin 
paikoilleen.

3. Keittotason puhdistus
Pyyhi keittotaso puhtaaksi pehmeällä 
liinalla, joka on kostutettu miedolla 
pesuaineella ja vedellä.

Poista irtonainen pöly ilma-aukoista 
esim. pehmeällä harjalla tai imurilla. 
Puhdistusta 6 kk välein suositellaan.

Paina säätönuppia kytkeäksesi keittolevyn 
hetkeksi pois päältä. Paina uudelleen 
jatkaaksesi kokkausta.

 1. Ennen ajastimen käyttöä varmista, että oikea 
tila on valittuna. Paina “Timer” -painiketta 
siirtyäksesi ajastinnäkymään.

2. Käännä säätönuppia myötäpäivään 
säätääksesi ajastimen aikaa, ja paina 
vahvistaaksesi ajan. Käännä nuppia hitaasti 
muuttaaksesi aikaa 1 minuutti kerrallaan, tai 
nopeasti muuttaaksesi 10 minuuttia kerrallaan.
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Säännöllinen ylläpitoKäyttö



Varotoimet

Käyttörajoitukset

Varoitukset

Käyttöympäristö

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön, ja välttyäksesi mahdollisilta henkilö- tai omaisuusvahingoilta.

Laite ei sovellu lasten käytettäväksi.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysinen, henkinen, tai aistien toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole 
tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei heitä valvota tai opasteta laitteen käytöstä heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan 
henkilön toimesta.
Laite ei ole lelu. Valvo lapsia laitteen läheisyydessä, etteivät lapset leiki laitteella.
Laitteen puhdistusta tai ylläpitoa ei tule suorittaa lasten toimesta.
Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.

Älä aseta laitetta epätasaisille tai märille pinnoille. Pidä laite poissa tulesta ja lämmönlähteistä, mieluiten vähintään 30 cm päässä

Älä aseta laitetta sellaisten laitteiden lähelle, jotka ovat alttiita sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamille häiriöille.
Älä käytä laitetta sellaisten esineiden kanssa, joita ei ole tarkoitettu kokkaamiseen. 
Käytä vain induktiotasoille soveltuvia astioita, joissa on tasainen pohja, jonka läpimitta on vähintään 12 cm, mutta ei kuitenkaan suurempi kuin 
laitteen keittotaso.
 Varmista, ettei pannu tai kattila ole tyhjä ennen laitteen käynnistämistä. Tyhjän astian kuumentaminen voi aiheuttaa vaurioita.

Käsittele kuumia astioita ja laitetta varoen! Astioiden metalliset kahva voivat aiheuttaa palovammoja.

Älä käytä laitetta muun kuin 220 - 240 V~ virtalähteen kanssa.
Irrota laite pistorasiasta aina tarttumalla pistokkeeseen, ei johdosta vetämällä.
Älä irrota tai kytke virtajohtoa mikäli kätesi ovat märät.
Käytä vain pistorasioissa jotka on tarkoitettu vähintään 10A virransyöttöön.
Laitetta ei ole tarkoitettu yhdistettäväksi ulkoiseen ajastimeen tai esim. kauko-ohjattavaan pistorasiaan.
Mikäli laitteen virtajohto vaurioituu, on se vaihdettava erityiseen käyttötarkoitukseen soveltuvaan valmistajalta saatavaan johtoon.

Höyry ja lämpö saattavat vahingoittaa, värjätä, tai sulattaa kalusteita. Pidä laite etäällä huonekaluista ja seinistä, mielellään vähintään 10 cm 
päässä.
Älä käytä laitetta metallisilla pinnoilla! Pinta saattaa kuumeta, ja aiheuttaa vahinkoja.
Käytä laitetta hyvin tuuletetussa tilassa varmistaaksesi lämmönvaihtumisen.
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Käyttöturvallisuus



Lisähuomioita

Vikaan viittaavat tekĳät

Käytön jälkeen

Puhdistus ja
ylläpito

Käytettäessä Älä aseta suljettuja astioita, kuten säilykepurkkeja tai paineastioita laitteen päälle välttääksesi niiden kuumenemisesta ja räjähtämisestä aiheutuvat 
vahingot.
Älä päästä vieraita esineitä tukkimaan laitteen ilma-aukkoja välttääksesi laitteen ylikuumenemisen tai muut vahingot.
Metalliset esineet kuten veitset, haarukat, lusikat, ja kattilankannet tulee pitää poissa keittotasolta, sillä ne saattavat kuumentua.
Älä laita kuumalle keittotasolle esineitä, kuten paperia, alumiinifoliota tai kankaita. Tulipalovaara!

Laitteen ilma-aukot on tarkistettava säännöllisesti tukosten varalta.
Älä koske keittotasoon välttääksesi palovammojen syntymisen.
Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli huomaat laitteen vikaan viittaavia tekĳöitä.

Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista.
Älä upota laitetta veteen tai kastele sitä.
Älä huuhtele laitteen ilma-aukkoja vedellä.
Pidä vesi ja vieraat esineet poissa, ja varmista laitteen olevan puhdas.
Älä käytä kovia esineitä kuten höyrypuhdistimia tai teräsvillaa laitten puhdistamiseen.
Käytä miedolla puhdistusaineella kostutettua pehmeää liinaa puhdistaaksesi keittotason. Älä käytä valkaisuainetta tai muita vahvoja kemikaaleja. 
Käytä pehmeää kuivaa liinaa puhdistaaksesi ilma-aukot. Käytä pehmeää harjaa tai imuria poistaaksesi pölyn.
Puhdistamisen jälkeen pyyhi laite pehmeällä kuivalla liinalla.
Mikäli laite on pitkään käyttämättä, irrota virtajohto pistorasiasta ja suojaa laite kosteudelta, pölyltä, ja lemmikeiltä.

Älä murskaa, iske, tai naarmuta laitetta millään terävällä tai painavalla esineellä välttääksesi vikojen syntymisen.
Irrota laite pistorasiasta, mikäli huomaat laitteen osan olevan haljennut.
Älä yritä muokata laitetta. Välttääksesi tulipalon, sähköiskun tai palovammojen vaaran, tulee laite avata tai korjata vain ammattitaitoisen korjaajan 
toimesta.
 Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli huomaat minkä tahansa laitteen vikaan viittaavan tekĳän, joka voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun, tai 
muuhun vaaraan:
Virtajohto kuumenee huomattavasti.
Laite savuaa tai haisee palaneelta.
Laitteen osa on haljennut, löysä, tai pitää epätavallista ääntä.
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Käyttöturvallisuus



Kolmen sekunnin jälkeen 
laite ilmoittaa “no 
cookware”-virheen
(”ei keittoastiaa”)

Ongelma Syyt ja ratkaisut

Virtavalo ei ole päällä

Lämpötilaa ei voida säätää
laitteen ollessa päällä

Onko laite liitetty pistorasiaan?

Tuleeko pistorasiasta virtaa?

Onko sulake palanut?

Käytettävän keittoastian pohja on  liian epätasainen.

Laitteen termostaatissa on ongelma (vikakoodi E-05)

Soveltuuko keittoastia käytettäväksi induktioliedellä?

Onko keittoastia keittotason keskellä?

Onko keittoastian pohjan halkaisĳa vähintään 12 cm? 

Laitteen firmware-
päivitys epäonnistuu

Ongelma         Syyt ja ratkaisut

Laite lopettaa lämmittämisen

WiFi:in yhdistäminen ei
onnistu

Onko ympäristön lämpötila hyvin korkea?

Asetettu lämpötila on jo saavutettu.

Onko ilma-aukko tukkeutunut? Toimiiko puhallin?

Odota 20 sekuntia ennen kuin yrität uudelleen.

Onko Xiaomi Home -sovellus päivitetty? 

Onko WiFi-signaali tarpeeksi vahva laitteen luona?

Onko päivitys jo käynnissä?

Toimiiko laitteen WiFi-yhteys?
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Vianratkaisu



Laite näyttää OLED-näytöllä vikakoodin, mikäli toiminnassa on häiriö. Katso koodin tarkoitus alla olevasta taulukosta.

Ongelma Syy               Ratkaisu

No cookware

E-03 Voltage Error

E-04 Voltage Error

E-05 Temperature Too high

E-07 Temperature Too High

E-08 Repair Required

E-10 Repair Required

E-11 Repair Required

E-12 Repair Required

Keittoastia poistettu tai se ei sovellu induktioliedelle

Jännite yli 275V

Jännite alle 130V

Pohjan lämpötila yli 225 astetta

IGBT-ohjaustransistorin lämpötila yli 105 astetta

Anturissa oikosulku tai muu vika

Pohjan anturissa oikosulku tai muu vika

Emolevyn ja ohjauspaneelin välinen häiriö

Lämmityskäämi irti tai vikaantunut.

Korjaantuu automaattisesti, kun oikea keittoastia asetetaan takaisin.

Korjaantuu automaattisesti jännitten palatessa normaaliksi.

Korjaantuu automaattisesti jännitten palatessa normaaliksi.

Korjaantuu automaattisesti lämpötilan laskiessa.

Korjaantuu automaattisesti lämpötilan laskiessa.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.
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Vikakoodit



DCL01CM

50 - 60 Hz

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Induktiokeittotaso

2100 W

220 - 240 V~ 

Nimi

Nimellisteho

Nimellisjännite

280 x 265 x 70 mm

370 x 325 x 130 mm

2400 - 2480 MHz 

Laitteen paino

Kokonaispaino

Suurin lähetysteho

Mitat

Pakkauksen mitat

Taajuusalue

Malli

Nimellistaajuus

Langaton yhteys

Noin 2.183 kg

Noin 2.683 kg

16.73 dBm

11 [V 1.2] V1.0 20.11.15 P.W

Valmistaja: Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd.
Osoite: Room 01-04, 1/F, No.2 Building, No.60 Naxian Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, P.R. China
Lisätietoja: www.mi.com

Tekniset tiedot

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER, WEEE) asianmukainen hävitys ja kierrätys. Oheinen merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jotta 
vältyttäisiin hallitsemattoman jätteenhävittämisen aiheuttamalta mahdolliselta ympäristön ja ihmisterveyden vahingoittumiselta, tulee tuote kierrättää vastuullisesti kestävää kehitystä
 tukien. Palauta käytetty laite joko paikallisten keräysjärjestelmien avulla tai ota yhtyettä laitteen jälleenmyyjään varmistuaksesi laitteen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä. 

Laitteen kierrätys

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Shanghai Chunmi Electronics Technology Co.,Ltd. vakuuttaa radiotaajuuslaitteen “Induktiokeittotaso”  olevan direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustemukaisuusvakuutus on

luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.




