
WaterCooker I SmartHome I 

-
the Consumer Product Design Platform. 
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Sterowanie głosem

EN: Touch the temperate pads to boil the water to the selected temperature or to turn it off. 
PL: Dotknij przyciski temperatury, aby zagotować wodę do wybranej temperatury lub wyłączyć 
czajnik.
EN: Touch the HOLD pad to keep the selected temperature for up to 3 hours. 
PL: Dotknij przysick HOLD w celu utrzymania żądanej temperatury przez 3 godziny.

EN: Download and setup the opp of your virtual assistant or virtual assistant-enabled device. 
PL: Pobierz i zainstaluj aplikację Twojego asystenta głosowego.

EN: Go to Settings, select "Assistant" and then "Home Control". 
PL: Idź do ustawień, wybierz "Assistant", a następnie "Home Control".
EN: Search "Smart Life". 

PL: Wyszukaj "Smart Life"

EN: Follow the prompts on the screen to finish setup. 
PL: postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu ukończenia konfiguracji.

Sterowanie aplikacją
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2.4GHz 

EN: Connect to 2.4GHz WiFi 
network. 
PL: Połącz się z istniejącą siecią 
WiFi 2,4 GHz.

� WaterCook:erl SmartHome I 

EN: Touch the "+" on the up-right corner 
and select WaterCooker I SmartHome I 
PL: Dotknij "+" w prawym górnym rogu i 
wybierz WaterCooker I SmartHome I 

EN: Download the Allocacoc Smart App 
Go to the app store from your device and search 
"Allocacoc Smart". Install the app. 
PL:Pobierz i zainstaluj aplikację Allocacoc Smart 
ze swojego sklepu (App Store lub Play Store) 
szukając frazy "Allocacoc Smart". 

EN: Power on the WaterCooker I SmartHome I - 
Touch and hold the HOLD pad for 5 seconds. 
The indicator light starts to blink. 
PL: Włącz WaterCooker ISmartHomeI:
Dotknij i przytrzymaj przycisk HOLD przez 5 sekund.
Lampka kontrolna zacznie migać.

EN: To reset, touch and hold the "HOLD" pad for 5 seconds until the indicator light 
starts to blink. It is ready to pair. 
PL: W celu wyzerowania ustawień naciśnij HOLD przez 5 sekund, aż dioda zacznie 
migać. Urządzenie jest gotowe do sparowania.

Uwagi 
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EN: Set up the Allocacoc Smart App 
Follow the prompts to register or login to your 
account. 
PL: Skonfiguruj aplikację Allocacoc Smart.
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się 
zarejestrować lub zalogować.

EN: Follow the prompts on the screen to finish 
the WaterCooker I SmartHome I setup. 
PL: Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie 
w celu ukończenia konfiguracji.

1. EN: Automatically stop boiling before boil dry. When the temperature returns to normal, unplug and plug in to use WaterCooker. 
PL: Automatycznie zatrzymuje gotowanie przed wysuszeniem. Gdy temperatura wróci do normy, odłącz i podłącz ponownie do prądku, aby ponownie użyć 
WaterCooker.

2. EN: Do not use outdoors. 
PL: Nie używać poza pomieszczeniami.

3. EN: Do not use in bathrooms. 
PL: Nie używać w łazience.

DN vision 

"Becoming the world's first product design platform, to unite the creative ones. Helping with manufacturing, sales and fighting copycats." 
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