
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKILLI HAVA FRİTÖZÜ KULLANMA KILAVUZU 
 
 
MARKA: XIAOMI 
MODELLER: MAF02 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI 

 
Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. 
Mi Smart Hava Fritözünü (3,5L) seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün sadece evde kullanım içindir. 
Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı ara yüzü çizimleri referans içindir. 
Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir. 
 
Ürüne Genel Bakış 

 
 
Notlar: 1. Hava fritözünde kullanılan silikon kauçuk, kızartma plakasının kenarlarının sepetin kaplamasını 
çizmesini önlemek ve kızartma plakasının stabilitesini artırmak için yüksek sıcaklığa dayanıklı gıda sınıfı 
malzemelerden yapılmıştır. Silikon kauçuğu kızartma plakasından çıkarmayın. 
             2. Çok küçük malzemeler ızgarada kullanıma uygun değildir. Lütfen malzemelerin ızgaradaki 
boşluklardan düşmediğinden emin olun. 
 
 
Kontrol Düğmesi 
 
 

 



Nasıl kullanılır 
 
Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın. 
Not: Fritözü ilk kez açmak için güç düğmesine basın, 30 saniye boyunca çalıştırmazsanız veya Hayır'ı 
seçerseniz "Wi-Fi Etkinleştir" görüntülenecektir, Wi-Fi devre dışı kalacaktır, Evet'i seçerseniz, Wi-Fi 
göstergesi yanıp sönecek ve Wi-Fi etkinleştirilecektir. 
                                     

1. Açma                                         
  Güç kablosunu bağlayın ve  hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın.                                                                                              
  

2. Kapatma 
• Hangi durumda olursa olsun fritözü kapatmak için güç düğmesine basın. 

                                       

 
3. Wi-Fi'yi Yapılandırma 

 
1. Wifi'yi Sıfırlama 

“Wi-Fi” ekranındayken “Wi-Fi Sıfırla” seçeneğine girmek için kontrol düğmesine basın, 
ardından Wi-Fi'yi sıfırlamak için Evet'i seçmek için kontrol düğmesine basın veya Wi-Fi'yi 
sıfırlamaktan vazgeçmek için kontrol düğmesini Hayır'ı seçmek için çevirin. Wi-Fi. 
 

2. Wi-Fi'yi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakm 
 “Wi-Fi” ekranındayken “Wi-Fi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak”a girmek için kontrol düğmesine 
basın, ardından Wi-Fi'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Evet'i seçmek için 
kontrol düğmesine basın veya kontrol düğmesini Hayır'ı seçmek için çevirin. değişikliği 
bırakın. 

Wi-Fi Durumu 
 
 

 
 
 
 
 



4.Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması ile Bağlanma 
Bu ürün, Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev 
cihazlarıyla etkileşim kurmak için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın. 
 

 
• Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı 

kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya indirmek ve yüklemek için uygulama mağazasında "Mi 
Home/Xiaomi Home" ifadesini arayın. 

• Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve ardından 
cihazınızı eklemek için komutları izleyin. 

                                                  Not: Kullanıcı deneyimini geliştirmek için, cihazın bellenimi ve Mi Home/Xiaomi Home uygulama 
                                                  arayüzü zaman zaman güncellenecektir, bu nedenle bu kılavuzla uyumlu olmayan herhangi bir  
                                                  arayüz deneyimiyle karşılaşırsanız, lütfen asıl ürün uygulasına bakın. 

                                                                 
Hazırlıklar 
Malzemeler, pişirmeden önce tatmak için marine edilebilir. 

        
Bir pişirme programı başlatma 
 
 
1. Hava fritözü sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve hava fritözü çevresinde hava sirkülasyonu     

olduğundan emin olun.                                                                                                                           

 

2. Kızartma tabağını sepete yerleştirin ve malzemeleri tek tek ekleyin. Daha fazla malzeme varsa, 
bunları iki katmana yerleştirmek için ızgarayı kullanın. 

Not: Malzemeleri ızgarayı kullanmadan istiflemek pişirmeyi etkiler. 

  



3. Sepet fritöze tamamen yerleştirildiğinde,  açmak için güç düğmesine basın ve ilgili pişirme  
programı için menüyü seçmek için kontrol düğmesini çevirin ve onaylamak için kontrol 
düğmesine basın. Ardından, malzeme miktarını (tek kat/yarım/dolu/çift kat) seçmek için kontrol 
düğmesine basın ve son olarak onaylamak ve pişirmeye başlamak için kontrol düğmesine basın.                                                    

                                                  

Notlar: 
• Pişirme sırasında kontrol düğmesi çevrilerek pişirme süresi ve sıcaklık ayarlanabilir. 
• Pişirme süresini veya sıcaklığı ayarlamak için kontrol düğmesini çevirdiğinizde, onaylamak için kontrol 

düğmesine basmanız gerekir, aksi takdirde beş saniye sonra orijinal saat ve sıcaklıkta pişirmeye devam 
eder. 

 
4. Pişirme sırasında bazı malzemelerin ters çevrilmesi gerekir, lütfen fritözün talimatlarına uyun ve 

çevirmek için sepeti dışarı çekin. malzemelerin üzerine koyun, ardından sepeti tamamen fritöze geri 
koyun ve pişirmeye devam etmek için kontrol düğmesine basın. 

     

 
5. Fritöz bip sesi çıkaracak ve pişirme programının tamamlandığını belirtmek için ekranda "Program 

tamamlandı" mesajı görüntülenecektir. Sepeti dikkatlice çıkarın ve yiyecekleri çıkarmak için kıskaçları 
kullanın.  

Dikkat: Pişirme tamamlandığında sepet çok sıcaktır, bu nedenle yanmasını önlemek için 
dokunmayın. 

 

    
 



Diğer İşlemler 
1. Dil ayarları 

• Dil ayarları Fritözü açın, ayarlara gidin ve Dil seçim ekranına girmek için kontrol 
düğmesine basın.                                       
                     

                                                                                 
• Kontrol düğmesini istediğiniz dile çevirin ve onaylamak için basın. 

 
2.  Manuel mod                                                  

Bekleme modundayken,  kontrol düğmesini çevirin ve manuel modu seçin, sıcaklığı 
ayarlamak için basın ve istenen pişirme sıcaklığına ayarlamak için çevirin, ardından 
zamanı ayarlamak için basın ve yukarıdaki ayarlanmış programı başlatmak için, 
istediğiniz pişirme süresine ayarlamak için çevirin ve düğmesine basın. 
 

 

3. Yiyecekleri ters çevirmek 
• Pişirme süresi 8 dakikadan fazlaysa (kek ve kuru meyveler hariç), fritöz size yiyecekleri 

çevirmenizi veya sallamanızı hatırlatacaktır.                                                                
• Ekranda "Lütfen yiyeceği sallayın" yanıp sönecek ve üç kez bip sesi çıkaracaktır.  

Lütfen sepeti dışarı çekin, ters çevirin veya sallayın ve ardından sepeti tamamen hava 
fritözüne geri yerleştirin. 

 
4. Programlı pişirme 
• Bekleme modundayken kontrol düğmesini  çevirin ve program fonksiyonunu seçin, tamamlanma 

süresini, pişirme programını, pişirme sıcaklığını ve süresini ayarlayın ve onaylamak ve planlanan 
pişirme programını  başlatmak için kontrol düğmesine basın.      



                                                         
• Planlanan süre sona erdiğinde, hava fritözü planlanan pişirme programını tamamlamıştır. 

Not: Burada programlanan süre, programlanan tamamlama süresidir, örneğin altı saat, bu da pişirmenin altı saatte 
tamamlanacağı anlamına gelir ve programlanan süre, pişirme süresinden daha kısa olamaz. 
 

5. Duraklatma 
• Pişirmeyi duraklatmak için kontrol düğmesine basın pişirme sırasında programlayın.                            
• Duraklatıldığında pişirme programını sürdürmek için kontrol düğmesine basın.                             

 

 
6. Programı durdurma 
• Kontrol düğmesini 0,5 saniye basılı tutun,  

görüntü ekranında mevcut pişirme programının iptal edildiğinin onaylandığı, kontrol düğmesinin 
çevrildiği ve evet veya hayır seçildiği gösterilir. İptal edildiğinde bekleme moduna girecektir. 

      

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ 

 

 



     

 
TAŞIMA VE NAKLİYE  
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından 
emin olmanız gerekmektedir.  
• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.  
• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan 
zarar görmemesine özen gösteriniz.  
 
 
 
TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ  

NOT: Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım ve dorun giderme seçenekleri aşağıda belirtilmiştir. 
Aşağıda belirtilenleri yapmanıza rağmen ürününüzün arızası devam ederse, Yetkili Servis listesinde 
bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.  
 
Bakım İpuçları 

• Hava fritözünü yalnızca profesyonel olarak eğitilmiş ve kalifiye teknisyenler onarmalıdır. 
• Diğerleri, ciddi sonuçlardan kaçınmak için hava fritözünü izinsiz tamir etmemelidir. 
• Hava fritözü anormal çalıştığında, müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeden önce lütfen Sorun 

Giderme bölümüne bakın. 
• Sorun çözülemezse, lütfen güç kablosunu çıkarın ve bağlantısını kesin ve satış sonrası servis ile 

iletişime geçin. 

Temizlik ve Bakım 
Fritözü temizlemeden ve bakımını yapmadan önce güç kablosunu prizden çekin ve çalıştırmadan önce 
oda sıcaklığına veya güvenli bir sıcaklığa soğumasını bekleyin. Lütfen fritözün içini temizlerken sepeti 
çıkarın. 
 

1. Hava fritöz yüzeyi 
Fritözün yüzeyi kuru bir bezle veya nötr bir temizleme deterjanıyla nemlendirilmiş süngerle 
silinebilir. 
 

2. Boşluk 



Hava fritözün içindeki lekeleri çıkarmak için, yüzeyine sıcak suyla seyreltilmiş uygun miktarda 
deterjan uygulayın ve yaklaşık 10 dakika bekletin, ardından deterjan kalıntısını silmek için suyla 
nemlendirilmiş yumuşak bir sünger kullanın. 

 
 

3.  Sepet 

Hava fritözünü her kullanımdan sonra temizleyin. Hava fritözün sepeti kaplanmıştır, bu nedenle 
kaplamaya zarar verebileceğinden temizlemek için çelik yünü veya diğer aşındırıcı temizlik malzemeleri 
kullanmayın. 
 

4. Kızartma tabağı/Izgara 

Temizlemek için yumuşak, pamuklu bir bez veya nötr deterjanla nemlendirilmiş sünger kullanabilir, 
ardından deterjan kalıntısını silmek için suyla nemlendirebilirsiniz. 
Not: Sepet, kızartma plakası ve ızgara ayrılabilir ve temizlik için bulaşık makinesine yerleştirilebilir, ancak 
hava fritözü suda yıkanamaz veya bulaşık makinesinde yıkanamaz. 
Temizlik Önlemleri 

1. Hava fritözünü kullandıktan sonra, lütfen elektrik fişini zamanında çekin ve fritözü bir ateş 
kaynağının yakınına koymayın veya suya batırmayın. Fişin yüzeyini çizmesini önlemek için 
elektrik fişini doğrudan airfryer'ın üzerine koymayın. 

2.  Temizlik ve bakım, yalnızca fritöz soğuduktan sonra yapılmalıdır. 
3. Aşındırıcı veya aşındırıcı temizlik malzemeleri veya deterjanlar kullanmayın. 

Not: Hava fritözün düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı, hizmet ömrünün uzamasına yardımcı 
olacaktır. 
 
Sorun Giderme 

 



İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ ve KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR 
 
Güvenlik Talimatları 

• Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların 
verilmesi ve tehlikeleri anlamaları durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya 
zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. dahil 
olmuş. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve 
gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 

• Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. 
• Sadece ev kullanımı. 
• Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli 

kişiler tarafından değiştirilmelidir. 
• Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir. 
• Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir. 
• Cihazlar, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak 

üzere tasarlanmamıştır. 
• Normal ısı dağılımını etkilememek için kullanım sırasında hava fritözün hava giriş ve çıkışlarını 

veya ısı yayma deliklerini kapatmayın. 
• Hava fritözünün dahili kablolarını değiştirmeyin. 
• Sepeti, kızartma tabağını veya ızgarayı ısıtmak için kömür veya benzeri yakıt kaynakları 

kullanmayın. 
• Sepeti indüksiyonlu ocak veya gazlı ocak gibi başka ısı kaynaklarının üzerine koymayın. 
• Elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunu ıslak ellerle takmayın veya çıkarmayın. 
• Gevşek bağlantısı olan veya teması zayıf olan bir güç kablosu kullanmayın. 
• Güç kablosuna zarar vermemek için güç kablosunun keskin nesnelerden geçmesine izin 

vermeyin. 
• Hava fritözünü herhangi bir öğeyi, özellikle yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı öğeleri saklamak için 

kullanmayın. 
• Çekirdeğinin açığa çıkmasını veya kırılmasını önlemek için güç kablosunu aşırı derecede 

sıkıştırmayın, bükmeyin, bükmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın. 
• Normal çalışmıyorsa veya arızalanırsa fritözü kullanmayı hemen bırakın ve güç kaynağından 

çıkarın. 
• Hava fritözü, sepet yerinde olmadan çalıştırılamaz. 
• Haşlanmalarını önlemek için, kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra çocukların 

fritözün yakınında olmasına izin vermeyin. 
• Boğulma kazalarını önlemek için çocukların plastik ambalaj poşeti ile oynamasına izin vermeyin. 
• Yiyecekleri pişirmek üzere sarmak için yiyecekleri eritebilecek veya 

zehirleyebilecek/etkileyebilecek plastik kaplar veya ambalaj malzemeleri kullanmayın. 
• Hasarı veya arızayı önlemek için bu fritözü düşürmeyin veya sert nesnelere çarpmayın. 
• Elektrik çarpmasını veya yaralanmayı önlemek için fritözün açıklıklarından herhangi birine pim, 

kablo veya başka nesneler sokmayın. 
• Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarları kullanmayınız. 
• Kullanım sırasında hava çıkışları ve diğer cihazlar arasında 30 cm veya daha fazla mesafe bırakın. 
• Kullanım sırasında fritözü hareket ettirmeyin veya sallamayın. 



• Herhangi bir tehlikeyi önlemek için güvenlik anahtarına herhangi bir yabancı cisim sokmayın. 
• Fritözü bir mutfak dolabı vb. içine yerleştirirken lütfen iyi havalandırıldığından emin olun. 
• Temizlemeden veya tamir etmeden önce fritözün fişinin çekili olduğundan emin olun. 
• Ürüne zarar gelmesini veya kazaları önlemek için bu ürün düz, ısıya dayanıklı bir yüzeyde 

kullanılmalıdır. 
• Hava fritözün silikon parçalarının etanol veya %50'den fazla alkol içeren solüsyonlarla temas 

etmemesine dikkat edin. 
• Lütfen fritözün takılı olduğu elektrik prizinin elektrik çarpması veya diğer güvenlik tehlikelerini 

önlemek için iyi topraklanmış olduğundan emin olun. 

YETKİLİ SERVİS 
MERKEZ YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
444 21 18 
 
Servis Bilgi Sistemi 
https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz. 
 

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen 
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak 
veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da 
kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 
 
 

 

 

 



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

Bakanlıkça Belirlenen Kullanım Ömrü 7 Yıldır. 

Bu Ürün Türkiye Alt Yapısına Uygundur. 

 

İthalatçı Firma 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
TEL: 0212 245 36 66 

Üretici Firma 
Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. 
558#, Wei’er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town, Cixi, Ningbo, 
315237, Zhejiang, P.R. China 
China 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


