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Tuit

Voedingsschakelaar

Naam onderdeel 
Omhulsel van waterkoker, dekselplaat

Bovenkant deksel  
Onderkant deksel

Nee.
1
2
3

Materiaal 
Roestvrĳ staal 06Cr19Ni10  

Polypropyleen 
Polyfenylether

Let op
SUS304

Onderbroken contact
Onderbroken contact

Productoverzicht

Ontgrendelingsknop 
van deksel

Deksel

HandvatKan

Onderstel

Voedingsstekker
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Neerze�en

De waterkoker gebruiken

Vul de waterkoker zodanig dat de waterlĳn tussen 
het minimale en maximale waterniveau ligt.

1. Druk op de ontgrendelingsknop van het 
deksel om het te openen en vul de water-
koker met water.

2. Sluit het deksel volledig en zet de water-
koker op het onderstel.

3. Druk de aan/uit-schakelaar omlaag. Het 
controlelampje gaat branden en de water-
koker wordt opgewarmd.

4. Nadat het water kookt, gaat het 
controlelampje uit en stopt de waterkoker 
met het verwarmen van het water.
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Gedestilleerd azĳn

0.5L

Voorzorgsmaatregelen:
1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de waterkoker a�oelen voordat u deze 
schoonmaakt.
2. Afze�ingen in de waterkoker moeten regelmatig worden schoongemaakt om de 
levensduur van de elektrische waterkoker te verlengen.
3. Herhaal de bovenstaande reinigingsprocedure bĳ extreme afze�ing. Gebruik geen 
staalwol of een chemisch of schurend schoonmaakmiddel om de waterkoker schoon te 
maken.
4. Dompel geen enkel onderdeel van de waterkoker in water en houd de buitenkant 
droog.

Reiniging en onderhoud

Giet 0,5 liter gedistilleerde 
azĳn bestemd voor con-
sumptie erbĳ en laat het 
minimaal 1 uur inweken.

Giet het water uit de waterkoker 
nadat het hee� gekookt en 
gebruik vervolgens schoon water 
om de waterkoker  4-5 keer om te 
spoelen.

Bewaar de waterkoker op een 
droge, goed geventileerde 
plaats en bescherm deze 
tegen stof, vocht en onge-
dierte.

Veeg na het leeggieten 
van de gedestilleerd azĳn 
eventueel achtergebleven 
vuil weg met een vochtige 
doek.

1. Schoonmaken met 
gedestilleerd azĳn

2. Giet de gedestilleerde 
azĳn eruit

3. Kook water om de water-
koker schoon te maken

4. Veeg de waterkoker droog 
en berg deze op
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Probleem Mogelĳke oorzaak Oplossing

Het controlelampje 
wordt niet ingeschakeld

De waterkoker verwarmt niet.

Beschadigd stopcontact  

De stekker is mogelĳk niet goed geplaatst

De stekker is mogelĳk gesmolten en vervormd

Het gebruikte onderstel is mogelĳk niet correct 

Controle door gebruiker

Controle door gebruiker

Controle door gebruiker

Controle door gebruiker

Controle door gebruiker

Direct schoonmaken

De stroom wordt niet uitgeschakeld 
nadat het water kookt Waterkoker 

warmt op, maar water kookt niet

De aan/uit-schakelaar is niet ingeschakeld of zit vast

Een interne draad zit los of is beschadigd 

Defecte thermostaat

Defecte thermostaat

Controle door gebruiker

Professioneel onderhoud

Professioneel onderhoud

Professioneel onderhoud

Water spat er tĳdens het koken uit

Water in de waterkoker is vuil of verkleurd

Water overschrĳdt het maximale niveau

Het gebruikte water bevat veel mineralen

Het deksel is niet goed bevestigd Controle door gebruiker

Te weinig water onder de waterlĳn Controle door gebruiker

Problemen oplossen

· Kinderen, ouderen of mensen met een beperking 
mogen dit product alleen gebruiken onder toezicht 
en begeleiding.

· Zorg dat kinderen het product onder toezicht van 
volwassenen gebruiken en niet als speelgoed.

· Houd het product uit de buurt van kinderen en 
baby's.

· Koppel de waterkoker los van de voeding in de 
volgende gevallen: geen water in de waterkoker; 
waterkoker vullen; waterkoker niet in gebruik; 
waterkoker reinigen of verplaatsen; de waterkoker is 
defect.

· Gebruik het product niet op een schuine of onsta-
biele ondergrond. Houd het product uit de buurt van 
warmtebronnen, om de plastic onderdelen niet te 
beschadigen. Houd het product uit de buurt van 
andere apparaten en plaats het niet op een ander 
apparaat.

· Gebruik een aparte geaarde aansluiting met een 
nominale stroomsterkte van meer dan 10 A en een 
nominale spanning van 220-240 V. Gebruik het 
product niet tegelĳkertĳd met andere apparaten op 
een universele aansluiting.

· Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze 
worden vervangen door de fabrikant, de onderhoud-
safdeling of professionals in een vergelĳkbare 
afdeling om risico's te vermĳden.

· Dit product mag alleen worden gebruikt om water te 
verwarmen, geen andere stoffen (zoals wiersoorten, 
eieren, sojamelk, thee, melk of noedels). Dit kan 
storingen veroorzaken.

· Zorg dat de hoeveelheid water het maximale 
aanbevolen waterniveau niet overschrĳdt. Anders 
zal het hete water overstromen of over de rand 
spuiten. De waterkoker mag niet worden verwarmd 
wanneer er geen water in zit.

· De waterkoker moet worden gebruikt in combinatie 
met het onderstel. Gebruik geen andere onderstel-
len die niet overeenkomen met de waterkoker.

· Neem de waterkoker uit het onderstel wanneer u 
water in de waterkoker giet. Veeg de onderkant van 
de waterkoker droog voordat u deze op het onders-
tel plaatst.

· Houd het product uit de buurt van het fornuis, om 
brand te voorkomen door ongewenste ontsteking.

· Gebruik geen inferieur stopcontact, om het risico op 
brand te vermĳden.

· Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudeli-
jke en soortgelĳke toepassingen, zoals
- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere 
werkomgevingen;

- boerderĳwoningen en door klanten in hotels, 
motels en andere woonomgevingen;

- omgevingen van het type bed en breakfast;
- catering en soortgelĳke niet-retail toepassingen. 

· Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door 
personen (waaronder kinderen) met een verminderd 
fysiek, zintuiglĳk of mentaal vermogen, of met 
gebrek aan ervaring en kennis, tenzĳ ze onder 
toezicht staan of instructies hebben gekregen over 
het gebruik van een apparaat van iemand die 
verantwoordelĳk is voor hun veiligheid.

· Houd toezicht op kinderen om te controleren dat ze 
niet met dit apparaat spelen.

· Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden 
vervangen door de fabrikant, de onderhoudsdienst 
of  soortgelĳke gekwalificeerde personen om gevaar 
te voorkomen. 

Voorzorgsmaatregel
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Controlelampje
Connector Thermostaat

Diode  
Weerstand

Verw
arm

ingselem
ent
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K1
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S

220-240 V
50/60 Hz

K2
E

Naam 

Afmetingen

Ne�ogewicht

Nominale spanning

Nominale frequentie

Model 

Capaciteit 

Nominaal vermogen 

MJDSH01YM

1,5 l

1800 W

Mi Electric Ke�le

216 x 152 x 252 mm

1,1 kg

220-240 V

50/60 Hz

Specificaties

Schakelschema

· Het apparaat mag niet worden ondergedompeld. 

· Als de waterkoker overvol is, kan het kokende water over de 
rand spe�eren. 

· Het apparaat dient alleen te worden gebruikt met het 
meegeleverde onderstel.

· Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en 
ouder, mits er toezicht wordt gehouden of als ze zĳn 
geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en ze 
de risico’s begrĳpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen 
worden uitgevoerd door kinderen die ouder zĳn dan 8 jaar en 
onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten 
het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Voorzorgsmaatregel

Geproduceerd voor: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Geproduceerd door: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
Adres: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Commi�ee of Lunjiao 
Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China
Ga voor meer informatie naar www.mi.com

Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door. Bewaar hem om te raadplegen

Voer de verpakking op een milieuvriendelĳke manier af. Dit apparaat is gelabeld overeenkomstig de 
Europese Richtlĳn 2012/19/EU met betrekking tot gebruikte elektrische en elektronische apparaten 
(WEEE-richtlĳn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). De richtlĳn bepaalt het kader 
voor het inleveren en de recycling van gebruikte apparatuur zoals van toepassing in de hele EU. Vraag uw 
retailspecialist naar de huidige inzamelvoorzieningen.

EU-verklaring van conformiteit
Wĳ, Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., verklaren hierbĳ dat deze apparatuur voldoet aan de 
geldende richtlĳnen en Europese normen en amendementen. 




