
 

 

Inteligentny Czajnik Viomi 

Model: V-SK152A / V-SK152B 

Instrukcja obsługi 

 
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu przed użyciem i zachowanie jej do użycia w przyszłości.  
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 OSTRZEŻENIE w celu zmniejszenia ryzyka poważnych obrażeń ciała: 

 Przed podłączeniem czajnika do zasilania, upewnij się, że napięcie elektryczne wskazane na 

urządzeniu (spód czajnika i podstawy) odpowiada napięciu w twoim domu. 

 Nie pozwól, aby kabel zwisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni. 

 Nie umieszczaj na lub w pobliżu rozgrzanej kuchenki gazowej lub elektrycznej, ani 

nagrzanego piekarnika. 

 Dołączona podstawa nie może być używana niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

 Nie przenoś urządzenia, jeśli czajnik jest włączony. 

 Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego 

serwisanta, lub też inną równie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 

 

 UWAGA w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała lub uszkodzeń materialnych produktu:  

 Odłącz od gniazdka, jeśli produkt nie jest w użyciu. 
 Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
 Zawsze pilnuj, aby nalewać wrzącą wodę powoli i ostrożnie, nie przechylając czajnika zbyt szybko. 
 Zawsze upewniaj się, że pokrywa jest zamknięta i nie podnoś jej, kiedy woda się gotuje. Zdjęcie pokrywy 

podczas cyklu podgrzewania może spowodować poparzenia. 
 Bądź ostrożny podczas podnoszenia pokrywy w celu napełnienia, jeśli czajnik jest gorący. 
 Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie będą się bawić czajnikiem.  

 

 

VIOMI zapewnia konsumentowi gwarancję przez OKRES 1 ROKU od daty zakupu. 

Podczas tego rocznego okresu, jeśli odkryjesz, że jakiekolwiek części elektrycznego czajnika VIOMI 

są uszkodzone lub zepsute z powodu jakichkolwiek usterek produkcyjnych, wymienimy dane części 

bezpłatnie. 

Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub innym dystrybutorem VIOMI, jeśli potrzebujesz jakie jkolwiek innej 
pomocy lub serwisu. 

 

 

Jeśli używasz czajnika po raz pierwszy, rekomendujemy wyczyszczenie czajnika przed 

użyciem poprzez dwukrotne zagotowanie w nim maksymalnej ilości wody, a następnie 

wylanie jej.  

Środki ostrożności 

Gwarancja 

Przed pierwszym użyciem 



2 

 

 

 
 

 
 

Nazwa Inteligentny 
Czajnik Viomi 

Moc 1800W Pojemność 1,5L 

Model V-SK152A Napięcie 220-240V~ Waga 1,3kg 

Model V-SK152B Częstotliwość 50/60Hz Rozmiar 21,6x14,5x23,5cm 

Produkt 

Pokrywa 

Gotowanie 

Ciepło 

Rączka 

Wtyczka 

 zasilania 

Podstawa zasilająca 

Korpus 
Przycisk  

gotowania 

Przycisk 

utrzymania ciepła 

Wskaźnik  

cyfrowy 

Wewnętrzny zbiornik 

Przycisk  
otwierania pokrywy 

Produkt 
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 1   Aby wlać wodę do czajnika, zdejmij go z podstawy 

zasilającej i otwórz pokrywę poprzez naciśnięcie 

przycisku otwierania. Napełnij pożądaną ilością 

wody. Zawsze nalewaj wodę mieszczącą się 

między oznaczeniem minimum (0,5 L) i maksimum 

(1,5 L). Zbyt mała ilość wody spowoduje 

wyłączenie się czajnika przed jej zagotowaniem. 

 2   Zamknij pokrywę. Ustaw czajnik na podstawie 

zasilającej. Upewnij się, że czajnik w całości 

przylega do podstawy. Następnie zapali się 

światełko wskaźnika, pokazującego obecną 

temperaturę wody. 

 

 
 

  
 3   Wciśnij przycisk „Gotowania” lub „Utrzymania 

ciepła” w zależności od potrzeb. 

 4   W trybie gotowania, liczba na wskaźniku będzie 

wzrastać do momentu osiągnięcia przez wodę 

temperatury 100℃. Wskaźnik wyłączy się po kilku 
minutach bez konieczności wykonywania żadnych 
działań. 

20° 

Gotowanie 

Ciepło 

100° 

Gotowanie 

 
Ciepło 

Obsługa 

 

Nie wlewaj wody ponad poziom maksymalny, ponieważ woda może się wylać w trakcie 
gotowania. Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie zamknięta przed podłączeniem kabla zasilania 
do gniazdka. 
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Pomarańczowe światełko będzie się świecić cały czas po wciśnięciu przycisku utrzymania 
ciepła, a czajnik zacznie automatycznie podgrzewać wodę, jeśli jej temperatura jest niższa niż 

zadana. 

 

 

 W czajniku są zaprogramowane 4 tryby (50℃, 70℃, 
80℃, 90℃). Wybierz pożądany tryb poprzez krótkie 
naciskanie przycisku utrzymania ciepła. 

 Po naciśnięciu przycisku utrzymania ciepła, czajnik 
zacznie się nagrzewać. Podgrzewanie zakończy się po 
osiągnięciu 100℃. 

 Następnie temperatura zacznie się powoli obniżać, 
a czajnik zacznie się nagrzewać ponownie, jeśli 
temperatura spadnie poniżej zadanej. 

 
1 

 
 
 

 

Jeśli przez przypadek włączysz czajnik bez napełnienia go wodą, zabezpieczenie przed 

gotowaniem na sucho automatycznie go wyłączy. Jeśli to nastąpi, pozwól czajnikowi ostygnąć 

zanim napełnisz go zimną wodą i zaczniesz gotować ponownie. 

Tryb utrzymania ciepła 

 
• Temperatura domyślna wynosi 50℃, funkcja utrzymywania ciepła potrwa przez 12 

godzin. 

• Po wciśnięciu przycisku utrzymania ciepła, liczba na wskaźniku zacznie migać. 

Przestanie ona migać po 2 sekundach niepodejmowania żadnych operacji, co będzie 

oznaczać, że obecnie wybrany tryb utrzymania ciepła został ustawiony. 

• Wciskaj przycisk utrzymania ciepła przez 3 sekundy, aby zakończyć podgrzewanie. 
 

Zabezpieczenie przed gotowaniem na sucho 
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◆ Przed czyszczeniem, zawsze odłączaj czajnik od zasilania i pozostaw go, aby ostygł.  

◆ Nigdy nie zanurzaj czajnika w wodzie i nie pozwalaj, aby do tych części dostała się 

wilgoć. 

 Usuwanie osadu mineralnego 

 

  
 Wlej 0,5 L białego octu do czajnika i pozwól mu się 

namaczać przez więcej niż 1 godzinę. Nie gotuj. 
 

 Wylej biały ocet i użyj wilgotnej ścierki, aby wytrzeć 
wnętrze. 

 

 

 

 Wlej wodę do zagotowania i wylej ją, wymyj 4-5 razy 
za pomocą wody z kranu. 

 

 Użyj suchej ścierki do wytarcia zewnętrznej strony 
czajnika, przechowuj go w suchym miejscu. 
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Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Wskaźnik nie 
działa 

Niepoprawnie podłączona podstawa zasilająca Sprawdź podstawę 

Niepoprawnie podłączona wtyczka zasilania Sprawdź wtyczkę 

Uszkodzona wtyczka zasilania Skontaktuj się ze 
sprzedawcą, aby 
uzyskać pomoc 

Brak 
podgrzewania 

Niepoprawnie podłączona podstawa zasilająca Sprawdź podstawę 

Uszkodzona podstawa lub czajnik Skontaktuj się ze 
sprzedawcą, aby 
uzyskać pomoc 

 

 
 

Steruj swoim urządzeniem i łącz je z innymi 
inteligentnymi urządzeniami domowymi w 
aplikacji Mi Home. 
 
 Zainstaluj aplikację Mi Home 

Zeskanuj kod QR lub przejdź do sklepu 
z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować 
aplikację Mi Home. 

 

 Dodaj urządzenie 
Otwórz aplikację Mi Home, wciśnij „+” w 
górnym prawym rogu, a następnie postępuj 
zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje 
urządzenie. 
Uwaga: Aplikacja Mi Home mogła zostać 
zaktualizowana, prosimy postępować 
zgodnie z instrukcjami dla aktualnej wersji 
aplikacji. 

 
Ten produkt będzie aktualizowany w celu dodania opcji 
oraz poprawienia doświadczeń użytkownika. Prosimy 
o aktualizowanie go wraz z upływem czasu. 
Uwaga: Wciskaj jednocześnie przyciski „Gotowania” 
i „Utrzymania ciepła” przez 3 sekundy, aby przywrócić 
ustawienia fabryczne. 

Szybka konfiguracja 
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www.viomi.com 

http://www.viomi.com/

