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Mi Akıllı Hava Fritözü (3,5L) ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ede-
riz. Bu ürün sadece ev kullanımı içindir. Ürünü kullanmadan önce bu 
kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri 
yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nede-
niyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Güvenlik Bilgileri

•Bu cihaz, gözetim altındalarsa ve kendilerine cihazın güvenli bir 
şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik tal-
imatlar verilmişse, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya 
zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik 
ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında 
olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

•Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir 
yerde tutun.

•Sadece evde kullanım için

•Besleme kablosu hasar görürse herhangi bir tehlike durumundan 
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kaçınmak için kablonun; üretici, üreticinin servis temsilcisi veya ben-
zer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.

•Cihaz çalıştığı sırada ulaşılabilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.

•Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir.

•Talimatlarda cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan 
kumanda sistemi ile çalıştırılmasının amaçlanmadığı belirtilecektir.

•Çocukların hava fritözünü kendi başlarına kullanmalarına izin ver-
meyin ve cihazı çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.

•Profesyonel eğitim almamış hiçbir teknisyen, hava fritözünün dahili 
kablolarını değiştirmemelidir.

•Hava fritözünün normal ısı dağılımının etkilenmesinden kaçınmak 
için, kullanım sırasında cihazın hava giriş ve çıkışlarını veya ısı 
dağılım deliklerini engellemeyin.

•Sepeti, indüksiyonlu ocak veya gaz sobası gibi diğer ısı kaynak-
larının üzerine koymayın.

•Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için güç kablosunu ıslak eller-
le takmayın veya çıkarmayın.
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•Gevşek temaslı veya zayıf temaslı bir güç kablosu kullanmayın.
Hava fritözü harici bir zamanlayıcı veya bağımsız uzaktan kumanda 
ile kullanılamaz.

•Güç kablosu hasar görmüşse veya kırılmışsa, güvenlik risklerini ön-
lemek için üretici veya satış sonrası hizmet departmanı tarafından 
değiştirilmelidir.

•Eğer anormal bir şekilde çalışıyorsa veya arızalıysa, hava fritözünü 
kullanmayı hemen bırakın ve güç kaynağından çıkarın.
Sepet yerinde yokken hava fritözü çalıştırılamaz.
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Ürüne Genel Bakış

Notlar:
1.Hava fritözünde kullanılan silikon kauçuk, kızartma tepsisinin kenarlarının 
sepetin kaplamasını çizmesini önlemek ve kızartma tepsisinin sabit durmasını 
güçlendirmek için yüksek sıcaklığa dayanıklı gıdada kullanılabilir malzemelerden 
üretilmiştir. Silikon kauçuğu kızartma tepsisinden çıkarmayın.

2.Çok küçük malzemeler ızgarada kullanıma uygun değildir. Lütfen malzemelerin 
ızgaradaki aralıklardan düşmediğinden emin olun.
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Kurulum
Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğme-
sine basın. 
Not: Hava fritözünü ilk kez açmak için güç düğmesine basın, ekranda “Wi-Fi’yi 
Etkinleştir” yazısı çıkacaktır; eğer 30 saniye çalıştırmazsanız veya Hayır’ı 
seçerseniz Wi-Fi devre dışı kalacaktır, eğer Evet seçeneğini seçerseniz, Wi-Fi 
göstergesi yanıp sönecek ve Wi-Fi etkinleştirilecektir.

1. Açma
Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için 
güç düğmesine basın. Cihaz, açıldıktan sonra 20 dakika 
içinde herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak 
kapanacaktır.
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2. Kapatma
Hangi durumda olursa olsun, hava fritözünü kapatmak 
için güç düğmesine basın.

3. Wi-Fi Yapılandırma
1. Wi-Fi Sıfırlama:
Hava fritözü açıldığında, kontrol düğmesini çevirin ve Ayarlar 
ekranındaki ayarlara girmek için düğmeye basın, ardından kontrol 
düğmesini çevirerek Wi-Fi ayarlarına getirin ve Wi-Fi ayarlarına 
girmek için düğmeye basın.

2. Wi-Fi’yi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma:
“Wi-Fi” ekranındayken “Wi-Fi’yi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak” ayarı-
na girmek için kontrol düğmesine basın, ardından Wi-Fi’yi etkin-
leştirmek veya devre dışı bırakmak için kontrol düğmesine basarak 
Evet’i seçin veya değişiklikten vazgeçmek için kontrol düğmesini 
çevirerek Hayır’ı seçin.
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Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına bağlanılıyor.
Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı 
kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için 
Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın.

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yük-
leyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum 
sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı 
indirip yüklemek için uygulama mağazasında”Mi 
Home/Xiao-mi Home” ifadesini arayın.
Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üst-
teki “+” simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye 
yönelik istemleri izleyin. 



12

Not: Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için, cihazın aygıt yazılımı ve Mi Home/
Xiaomi Home uygulama arabirimi zaman zaman güncellenece-ktir; bu nedenle bu 
kılavuzla tutarlı olmayan herhangi bir arayüz deneyimiyle karşılaşırsanız, lütfen 

üründeki arayüzü referans alın.



13

Kullanım
Hazırlıklar
Malzemeler pişirmeden önce tatlandırmak için marine edilebilir.

Bir pişirme programının başlatılması
1. Hava fritözünü sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve hava fritözü 
çevresinde hava sirkülasyonu olmasını sağlayın.
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2. Kızartma tepsisini sepetin içine koyun ve malzemeleri tek tek 
ekleyin. Daha fazla malzeme varsa, bunları iki katmanlı olarak ye-
rleştirmek 
için ızgarayı kullanın.
Not: Malzemelerin ızgara kullanılmadan istiflenmesi pişirmeyi etkileyecektir.

3. Sepet hava fritözüne tamamen yerleştirildikten sonra, açmak için 
güç düğmesine basın ve kontrol düğmesini çevirerek ilgili pişirme 
programını seçin ve onaylamak için kontrol düğmesine basın. Ar-
dından malzeme miktarını (yarım/dolu kap veya tek/çift katman) 
seçmek için kontrol düğmesine basın ve son olarak onaylamak ve 
pişirmeye başlamak için kontrol düğmesine basın.
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Notlar:
1. Pişirme sırasında kontrol düğmesi çevrilerek pişirme süresi ve sıcaklığı ayar-
lanabilir.
2. Pişirme süresini veya sıcaklığı ayarlamak için kontrol düğmesini çeviriğinizde, 
onaylamak için kontrol düğmesine basmanız gerekir, aksi takdirde beş saniye son-
ra orjinal zaman ve sıcaklıkta pişirmeye devam edecektir.

4. Pişirme sırasında bazı malzemelerin ters çevrilmesi gerekir, 
lütfen hava fritözünün talimatlarını takip edin ve malzemeleri çev-
irmek için sepeti dışarıya çekin, ardından sepeti tamamen hava 
fritözünün içine yerleştirin ve pişirmeye devam etmek için kontrol 
düğmesine basın.
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5. Hava fritözü bipleme sesi çıkaracak ve pişirme programının 
tamamlandığını göstermek için ekranda “Pişirme tamamlandı” me-
sajı görüntülenecektir. Sepeti dikkatlice çıkarın ve yiyeceği çıkar-
mak için kıskaçları kullanın.
Dikkat: Pişirme tamamlandığında sepet çok sıcaktır, bu nedenle haşlanmaktan 
kaçınmak için sepete dokunmayın.
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Diğer İşlemler

1. Dil ayarları
Hava fritözünü açın, ayarlara gidin ve dil seçim 
ekranına girmek için kontrol düğmesine basın. 
Kontrol düğmesini istenen dile çevirin ve onaylam-
ak için basın.

2. Elle modu
Bekleme modundayken, kontrol düğmesini çevirin 
ve manuel modu seçin, sıcaklığı ayarlamak için 
düğmeye basın ve istenen pişirme sıcaklığına ayar-
lamak için çevirin, ardından zamanı ayarlamak için 
düğmeye basın ve istenen pişirme süresine ayar-
lamak için çevirin ve yukarıda ayarlanan programı 
başlatmak için düğmeye basın.



18

3.Sepeti dışarı çekin ve yiyeceği ters
çevirin
Pişirme süresi 8 dakikadan fazlaysa (yoğurt ve kuru 
meyveler hariç), hava fritözü size yemeği ters çevir-
menizi veya sallamanızı hatırlatacaktır.

Ekranda “Lütfen yiyeceği sallayın” uyarısı yanıp    sönecek ve üç kez 
bipleme sesi çıkaracaktır. Lütfen sepeti dışarı çekin, yiyeceği ters 
çevirin veya sallayın ve ardından sepeti tamamen hava fritözüne 
geri yerleştirin.

4.Programlı pişirme
Bekleme modundayken, kontrol düğmesini çevirin 
ve program fonksiyonunu seçin; bitirme süresini, 
pişirme programını, pişirme sıcaklığını ve süresini 
ayarlayın ve programlanan pişirme programını 
onaylamak ve başlatmak için kontrol düğmesine 
basın. Planlanan süre sona erdiğinde, hava fritözü 

programlanan pişirme programını tamamlamış olacaktır.
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Not: Burada planlanan zaman planlanan bitirme süresidir, örneğin altı saat gibi, 
yani pişirme altı saat içinde tamamlanacak demektir ve planlanan zaman pişirme 
süresinden daha kısa olamaz.

5.Duraklat
Pişirme sırasında pişirme programını duraklatmak 
için kontrol düğmesine basın. Duraklatılmış durum-
dayken pişirme programına devam etmek için kon-
trol düğmesine basın.

6.İşlemi durdur
Kontrol düğmesini 0,5 saniye basılı tutun, ekranda 
mevcut pişirme programının iptalinin onayı gösteri-
lecektir, kontrol düğmesini çevirerek evet veya hayır 
seçeneğini seçin. İşlem iptal edildikten sonra cihaz 
bekleme moduna girecektir.
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Bakım İpuçları
Hava fritözünü yalnızca profesyonel eğitim almış ve kalifiye tekn-
isyenler tamir etmelidir. Ciddi sonuçları önlemek adına diğer kişiler, 
hava fritözünü izin almadan tamir etmemelidir. Hava fritözü anor-
mal bir şekilde çalıştığında, müşteri hizmetlerine başvurmadan önce 
lütfen Sorun Giderme bölümüne bakınız.
Eğer sorun çözülemezse, lütfen güç kablosunu çıkarın, cihazla 
bağlantısını kesin ve satış sonrası hizmet ile iletişime geçin.
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Temizlik ve Bakım
Hava fritözüne temizlik ve bakım yapmadan önce güç kablosunu 
çıkarın ve çalıştırmadan önce oda sıcaklığına veya güvenli bir sıcak-
lığa soğumasını bekleyin. Lütfen hava fritözünün içini temizlerken 
sepeti çıkarın.

1.Hava fritözü yüzeyi: Hava fritözünün yüzeyi kuru, yumuşak bir be-
zle veya yansız temizleme deterjanıyla nemlendirilmiş bir süngerle 
silinebilir.

2.Boşluk: Hava fritözünün içindeki lekeleri çıkarmak için, sıcak suyla 
seyreltilmiş uygun miktarda deterjanı yüzeye uygulayın ve yaklaşık 
10 dakika beklemeye alın, ardından deterjan kalıntısını silmek için 
suyla nemlendirilmiş yumuşak bir sünger kullanın.

3.Sepet: Her kullanımdan sonra hava fritözünü temizleyin. Hava 
fritözünün sepeti kaplamalıdır, bu nedenle kaplamaya zarar vere-
bileceğinden dolayı temizlemek için çelik yün veya diğer aşındırıcı 
temizlik malzemelerini kullanmayın.
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4.Kızartma tepsisi, ızgara: Yumuşak, pamuklu bir bez veya yansız 
deterjanla nemlendirilmiş süngerle silerek temizleyin, ardından de-
terjan kalıntısını silmek için temizlik malzemesini suyla nemlendirin.

Not: Sepet, kızartma tepsisi ve ızgara temizlik için ayrılabilir ve bulaşık makinesine 
yerleştirilebilir; ancak hava fritözü su ile veya bulaşık makinesinde yıkanamaz.

Temizlik Önlemleri
1.Hava fritözünü kullandıktan sonra, lütfen elektrik fişini zamanında 
çıkarın ve hava fritözünü ateş kaynağının yakınına koymayın veya 
suya daldırmayın. Fişin hava fritözünün yüzeyini çizmesini önlemek 
için, elektrik fişini doğrudan hava fritözünün üzerine koymayın.

2.Temizlik ve bakım yalnızca hava fritözü soğuduktan sonra yapıl-
malıdır.

3.Aşındırıcı veya yıpratıcı temizlik malzemelerini veya deterjanları 
kullanmayın.

Not: Hava fritözünün düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı, servis ömrünü uzat-

maya yardımcı olacaktır.
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Sorun Giderme

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan 
noktalardan destek alabilirsiniz. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda 
Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.
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Elektrik Şeması

Teknik Özellik ve Enerji Tüketimi
Teknik Özellikler
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Enerji Tüketimi

• Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri 

bağlantılarını kapatın.

• Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra

kapanacak şekilde ayarlayın.

• Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.
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Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

Adres: 558#, Wei’er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town,

Cixi, Ningbo, Zhejiang, China

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com’u ziyaret edin
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Uygunluk Beyanı

İşbu belge ile Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

radyo ekipmanı tipi  Akıllı Hava Fritözü  ürününün 2014/53/EU sayılı 

Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının 

tam metnine şu adresten ulaşılabilir:  http://www.mi.com/global/

service/support/declaration.html

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/service/userguide 

adresine gidin
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Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel 
atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır 
(2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık 
ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü 
için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama 
noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün 
doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası 
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu 
toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha 
fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.
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Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. 

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su 

buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek 

sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına 

döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak  cihaza zarar verebilir.

• Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle 

açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza  zarar verebilir ve telsiz 

cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili 

düşürmeyin, çarpmayın ya  da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar 

verebilir.

• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve 



33

kuru bir bez kullanın.

• Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.

• Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli 

verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız 

veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir 

yere yazın. Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman 

bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak 

yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve 

gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa 

cihazı en yakın yetkili servise götürün. 
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Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• 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. 
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