
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AİR FRYER (ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİ) 

KULLANMA KILAVUZU 
 

 
MARKA: XIAOMI 
MODELLER: MAF08 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ  

Elektrik Şeması 

 
Özellikler 

 

KURULUM 

 
Ürüne Genel Bakış 

 
Not: Kızartma plakasında kullanılan silikon kauçuk, kızartma plakasının kenarlarının sepet kaplamasını 
çizmesini önlemek ve kızartma plakasının stabilitesini artırmak için yüksek sıcaklığa dayanıklı gıda 
sınıfı malzemelerden yapılmıştır. Silikon kauçuğu kızartma plakasından çıkarmayın. 
Ekran 

 
Nasıl kullanılır 
Güce bağlandıktan sonra fritöz bekleme moduna girecektir. 
Not: Hava fritözün ilk kullanımında boş sepetle maksimum sıcaklıkta (200°C) beş dakika çalışması 
gerekir, bu az miktarda beyaz dumana veya kokuya neden olabilir. Bu normal. 
1. Açma 



Fritözü güce bağlayın, bir kez bip sesi çıkaracak ve ekran bir saniyeliğine açılacaktır. Ardından fritözü 
açmak için açma/kapama düğmesine basın, otomatik olarak ayarlar moduna girecektir. 
2. Kapatma 
Fritöz ayarlar modundayken açma/kapama düğmesine basın, kapanacaktır. 
Fritöz yemek yapıyorsa veya duraklatılmışsa, açma/kapama düğmesine basın ve yaklaşık 20 saniye 
sonra otomatik olarak kapanmadan önce soğuma moduna girecektir. 
Hava fritözü pişirmeyi bitirdikten sonra soğuma moduna girecek ve yaklaşık 20 saniye sonra otomatik 
olarak kapanacaktır. 
Yemek pişirmek 
Hazırlıklar 
Malzemeler pişirmeden önce tatmak için marine edilebilir. 
Bir pişirme programının başlatılması 

1. Hava fritözü sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve hava fritözün etrafında hava sirkülasyonu 

olduğundan emin olun. 

2. Kızartma plakasını sepete yerleştirin ve malzemeleri birer birer ekleyin. 

3 L veya 6 L kapasiteli alternatifleri 
Normal mod (6 L kapasite): Kızartma plakasını sepetin iç yüzeyindeki çıkıntıları önleyecek şekilde eğin 
ve fritözün kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için tabanı düz bir şekilde bırakın. 
Pişirdikten sonra kızartma plakasını çıkarırken, sepetin iç yüzeyinde çıkıntı olmaması için tekrar eğin.  

 
                         Kızartma Tabağının Normal Modda Yerleştirilmesi ve Çıkarılması 
Izgara modu (3 L kapasite): Kızartma plakasını, fritözün yalnızca üst yarısını kullanacak şekilde sepetin 
iç yüzeyindeki çıkıntıların üzerine düz bir şekilde yerleştirin. Bu mod fritözün kapasitesini azaltacaktır, 
ancak dışı çıtır içi yumuşak yiyeceklerin (tavuk butları, biftek ve balık gibi) pişirilmesine yardımcı olur. 
Not: Kek, patates kızartması ve pizza gibi nişastalı yiyecekleri pişirirken normal modu kullanmanız 
önerilir. 
DİKKAT: Yiyecekler Max. işaret. 

 
                     Kızartma Tabağının Izgara Moduna Yerleştirilmesi ve Çıkarılması 
3. Sepet tamamen fritözün içine itildiğinde, açmak için açma/kapama düğmesine dokunun. İlgili 
pişirme programını seçmek için menü düğmesine dokunun, ardından onaylamak için başlat/durdur 
düğmesine dokunun ve fritöz pişirmeye başlayacaktır. 
Not: Gösterge, pişirme sırasında yanık kalacaktır ve kullanıcı tarafından manuel olarak kapatılamaz. 



4. Pişirme sırasında bazı malzemelerin ters çevrilmesi gerekir. Lütfen fritözün talimatlarını takip 

edin ve malzemeleri çevirmek için sepeti dışarı çekin, ardından sepeti tamamen hava fritözün 

içine itin ve hava fritözü otomatik olarak pişirmeye devam edecektir. 

5. Pişirme bittiğinde fritöz pişirmenin tamamlandığını belirtmek için bip sesi çıkarır. Sepeti 

dikkatlice dışarı çekin ve yiyeceği çıkarmak için maşa kullanın. 

DİKKAT: Pişirme tamamlandığında sepet çok sıcaktır, bu nedenle haşlanmamak için sepete 
dokunmayın. 
Diğer İşlemler 

1. Ayarlar 

Fritöz kapalıyken açma/kapama düğmesine dokunun, ayarlar moduna girmeden önce kısa bir bip sesi 
çıkaracaktır. Bu modda, pişirme programını seçmek için menü düğmesine dokunun, sıcaklık veya 
süreyi gerektiği gibi değiştirmek için zaman/sıcaklık, yukarı ve aşağı düğmelerine dokunun ve 
ardından pişirmeyi başlatmak için başlat/durdur düğmesine dokunun. Ayarlar moduna girdikten 
sonra 3 dakika içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa fritöz otomatik olarak kapanacaktır. 
      2. Duraklat/İptal 
Fritöz yemek pişirirken başlat/durdur düğmesine dokunun ve duraklama moduna girmeden önce kısa 
bir bip sesi çıkaracaktır. Bu modda pişirme programı, sıcaklık, süre değiştirilebilir ve pişirmeye devam 
etmek için başlat/durdur düğmesine tekrar dokunun. Pişirme veya duraklatma modunda, 
başlat/durdur düğmesini 2 saniye basılı tutarak mevcut modu iptal edebilir ve ayarlar moduna 
girebilirsiniz. 
Not: Pişirme sırasında fritözün elektrik bağlantısı kesilirse ve ardından iki saat içinde yeniden 
bağlanırsa, bitmemiş pişirme programına devam eder. Fritözün bağlantısı iki saatten uzun süre 
kesilirse, güce yeniden bağlandıktan sonra kapanacaktır. 
       3. Yiyecek devri hatırlatıcısı 
Bazı programlarda, hava fritözü pişirme süresinin ortasında üç uzun bip sesi çıkaracak ve yiyeceği 
çevirmenizi hatırlatmak için ekranda "SHAKE" yanıp sönecektir. Sepeti dışarı çekin, yiyeceği ters 
çevirin ve ardından pişirmeye devam etmek için sepeti fritözün içine geri itin. 
Programlar 

 
Not: Sıcaklık aralığı 40°C ila 200°C'dir ve zaman değeri 1–60 dakika arasında ayarlanabilir. 
 
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 
 
• Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.  
• Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın. 
• Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.  
• Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. 
Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek 
alabilirsiniz. 
Bakım İpuçları 

• Fritözü yalnızca profesyonel olarak eğitilmiş ve kalifiye teknisyenler tamir etmelidir. 

• Diğerleri, ciddi sonuçlardan kaçınmak için hava fritözünü izinsiz olarak tamir etmemelidir. 

• Fritöz anormal şekilde hareket ediyorsa, lütfen satış sonrası servis ekibiyle iletişime 

geçmeden önce Sorun Giderme bölümüne bakın. 

• Sorun çözülemezse, lütfen güç kablosunu prizden çekin ve çıkarın ve satış sonrası servis 

ekibiyle iletişime geçin. 

Fritözü temizlemeden ve bakımını yapmadan önce güç kablosunu fişten çekin ve çalıştırmadan önce 
oda sıcaklığına veya güvenli bir sıcaklığa soğumasını bekleyin. Fritözün içini temizlerken lütfen sepeti 
çıkarın. 
Hava fritöz yüzeyi: Fritözün yüzeyi kuru, yumuşak bir bezle veya nötr temizleme deterjanıyla 
nemlendirilmiş bir süngerle silinebilir. 
 
Boşluk: Fritözün içindeki lekeleri çıkarmak için, yüzeyine sıcak suyla seyreltilmiş uygun miktarda 
deterjan uygulayın ve yaklaşık on dakika bekletin, ardından deterjan kalıntısını silmek için suyla 
nemlendirilmiş yumuşak bir sünger kullanın. 
 
Sepet: Fritözü her kullanımdan sonra temizleyin. Hava fritözün sepeti kaplamalıdır, bu nedenle 
kaplamaya zarar verebileceğinden temizlemek için çelik tel veya diğer aşındırıcı temizlik malzemeleri 
kullanmayın. 
 
Kızartma tabağı: Temizlemek için nötr deterjanla nemlendirilmiş bir pamuklu bez veya sünger 
kullanabilir, ardından deterjan kalıntılarını silmek için suyla nemlendirebilirsiniz. 
Not: Sepet ve kızartma plakası ayrılabilir ve temizlik için bulaşık makinesine yerleştirilebilir, ancak 
fritözün kendisi suda yıkanamaz veya bulaşık makinesinde yıkanamaz. 
 
Temizlik Önlemleri 
1. Hava fritözü kullandıktan sonra, lütfen zamanında elektrik fişini çekin ve hava fritözü ateş 
kaynağının yakınına koymayın veya suya batırmayın. Fişin yüzeyini çizmesini önlemek için elektrik 
fişini doğrudan fritözün üzerine koymayın. 
2. Temizlik ve bakım sadece hava fritözü soğuduktan sonra yapılmalıdır. 
3. Aşındırıcı veya aşındırıcı temizlik malzemeleri veya deterjanlar kullanmayınız. 
Not: Fritözün düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı hizmet ömrünün uzamasına yardımcı olacaktır. 
 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR 
Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. 
Xiaomi Air Fryer 6L'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün sadece evde kullanım içindir. 
Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlıdır. 
Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 
Güvenlik talimatları 

• Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya 

deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde 



kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları takdirde 

kullanılabilir. dahil olmuş. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 

yaşından büyük ve gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 

• Lütfen fritözü ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. 

• Sadece evde kullanım içindir. 

• Güç kablosu hasar görmüş veya kırılmışsa, güvenlik tehlikelerini önlemek için üretici veya bir 

satış servis departmanı tarafından değiştirilmelidir. 

• Hava fritözü çalışırken dokunulabilir yüzeyin sıcaklığı yükselebilir. 

• Fritöz kullanımdayken yüzey kolayca ısınacaktır. 

• Hava fritözü harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda ile çalıştırılmamalıdır. 

• Normal ısı dağılımını etkilememek için kullanım sırasında fritözün hava girişini ve çıkışını veya 

ısı dağıtım deliklerini kapatmayın. 

• Profesyonel eğitim almamış teknisyenler fritözün dahili kablo tesisatını değiştirmemelidir. 

• Sepeti, kızartma tepsisini veya ızgarayı ısıtmak için kömür veya benzeri yakıt kaynakları 

kullanmayın. 

• Sepeti indüksiyonlu ocak veya gazlı ocak gibi başka ısı kaynaklarının üzerine koymayın. 

• Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için güç kablosunu ıslak ellerle prize takmayın veya 

çıkarmayın. 

• Bağlantısı gevşek veya teması zayıf olan bir güç kablosu kullanmayın. 

• Güç kablosunun hasar görmesini önlemek için güç kablosunun keskin nesnelerden geçmesine 

izin vermeyin. 

• Hava fritözünü, özellikle yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı öğeler olmak üzere herhangi bir öğeyi 

saklamak için kullanmayın. 

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

sıkıştırmayın, bükmeyin, bükmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın. 

• Normal şekilde çalışmıyorsa veya arızalıysa fritözü kullanmayı hemen bırakın ve fişini güç 

kaynağından çekin. 

• Sepet yerinde olmadan hava fritözü çalıştırılamaz. 

• Haşlanmayı önlemek için kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra sepete doğrudan 

elinizle dokunmayın. 

• Boğulma kazalarını önlemek için çocukların streç film ve ambalaja yaklaşmasına veya bunlarla 

oynamasına izin vermeyin. 

• Yiyecekleri pişirmek üzere sarmak için plastik gereçler veya normal kağıt ambalaj malzemeleri 

kullanmayın. 

• Hasar veya arızayı önlemek için bu fritözü düşürmeyin veya sert nesnelere çarpmayın. 

• Elektrik çarpması veya yaralanmayı önlemek için fritözün açıklıklarından herhangi birine iğne, 

tel veya başka nesneler sokmayın. 

• Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuarı kullanmayın. 

• Bu ürünün normal çalışma yüksekliği aralığı 0–2000 metredir. 

• Kullanım sırasında hava çıkışı ile diğer cihazlar arasında 30 cm veya daha fazla mesafe bırakın. 

• Kullanım sırasında fritözü hareket ettirmeyin veya sallamayın. 

• Herhangi bir tehlikeye yol açmamak için emniyet şalterinin içine herhangi bir yabancı madde 

sokmayın. 

• Fritözü mutfak dolabı vb. içine yerleştirirken, lütfen iyi havalandırıldığından emin olun. 



• Lütfen temizlemeden veya tamir etmeden önce hava fritözün fişini çektiğinizden emin olun. 

• Bu ürün, ürüne zarar gelmesini veya kazaları önlemek için düz, ısıya dayanıklı bir yüzey 

üzerinde kullanılmalıdır. 

• Fritözün silikon parçalarının etanol veya %50'den fazla alkol içeren solüsyonlarla temas 

etmemesine dikkat edin. 

• Elektrik çarpmasını veya diğer güvenlik tehlikelerini önlemek için fritözün fişinin takılı olduğu 

elektrik prizinin iyi bir şekilde topraklandığından lütfen emin olun. 

    DİKKAT: Sıcak yüzeyler. 

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken 
atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, 
atık ekipmanınızı devlet veya yerel makamlar tarafından atanmış, atık elektrikli ve elektronik 
ekipmanın geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve 
çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz 
sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu ve hüküm ve 
koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişi veya yerel yetkililerle iletişime 
geçin. 

SORUN GİDERME 
Aşağıdaki işlemlere rağmen arıza düzelmezse Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata 
geçmelisiniz. 

 



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  
 

Tüm Yetkili servis bilgileri için lütfen https://www.evofone.com/teknik-servis1 ziyaret edin 
 
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.  

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR. 

BU CİHAZ TÜKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR 



 

İthalatçı Firma 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 

0212 245 36 66 

Üretici Firma 

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.  
No.558, Wei'er Road, Andong lndustrial Zone, Hangzhou Bay New Area Ningbo,315327 
Zhejiang,China  
China 

 









 

 

 


