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Lugege see kasutusjuhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi ja säilitage edaspidiseks 
kasutamiseks. 
Täname, et valisite Mi Smart õhufritüüri (3,5L). See toode on ainult koduseks kasutamiseks. Toote, 
tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid kasutusjuhendis on ainult viitamiseks. Tegelik toode ja  
funktsioonid võivad toote täiustuste tõttu erineda. 

 
Ohutusjuhised 

 Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või 
vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid on juhendatud või juhendatud seadme ohutul 
kasutamisel ja nad mõistavad ohte kaasatud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastada ega 
hooldada seadet ilma järelevalveta.Hoidke seade ja selle juhe alla 8 -aastastele lastele kättesaamatus kohas. 

 Ainult koduseks kasutamiseks. 
 Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja, selle hooldusagendi või sarnase 

kvalifikatsiooniga isiku poolt. 
 Ligipääsetavate pindade temperatuur võib seadme töötamise ajal olla kõrge. 

Pinnad võivad kasutamise ajal kuumeneda. 
 Seadmed ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga. 
 Ärge blokeerige õhufritüüri õhu sisse- ja väljalaskeavasid ega soojuse hajumise ventilatsiooniavasid, et vältida selle 

normaalset soojuseraldust. 
 Mitteprofessionaalselt koolitatud tehnikud ei tohiks muuta fritüüri sisejuhtmeid. 
 Ärge kasutage korvi, praeplaadi või grilli soojendamiseks sütt ega muid sarnaseid kütuseid. 
 Ärge asetage korvi mõnele muule soojusallikale, näiteks induktsioonpliidile või gaasipliidile. 
 Elektrilöögi vältimiseks, ärge ühendage ega eemaldage toitejuhet vooluvõrgust märgade kätega. 
 Ärge kasutage lahtiühendatud või halva kontaktiga toitejuhet. 
 Ärge laske toitejuhtmel üle teravate esemete minna, et vältida toitejuhtme kahjustamist. 
 Ärge kasutage õhufritüüri esemete, eriti tuleohtlike, plahvatusohtlike või söövitavate esemete hoidmiseks. 
 Ärge pigistage, painutage, väänake ega asetage toitejuhtmele raskeid esemeid, et vältida selle südamiku 

paljastamist või purunemist. 
 Lõpetage koheselt õhufritüüri kasutamine ja eemaldage see vooluvõrgust, kui see ei tööta normaalselt või on 

talitlushäireid. 
 Fritüüri ei saa käivitada, kui korv pole paigas. 
 Ärge laske lastel olla fritüüri läheduses selle kasutamise ajal ega vahetult pärast seda, et mitte tekitada põletusi. 
 Ärge lubage lapsi pakkekile ja pakendiga mängida, et vältida surmajuhtumeid. Ärge kasutage toiduvalmistamiseks 

toidu pakkimiseks plastnõusid ega paberist pakkematerjale. 
Kahjustuste või talitlushäirete vältimiseks ärge kukutage seda fritüüri maha ega lööge seda kõvade esemete vastu. 

 Ärge pange nõelu, juhtmeid ega muid esemeid õhufritüüri avadesse, et vältida elektrilööki või vigastusi. 
 Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita. 
 Kasutamise ajal hoidke õhu väljalaskeavade ja muude seadmete vahel vähemalt 30 cm kaugust. 
 Ärge liigutage ega raputage õhufritüüri kasutamise ajal. 
 Ohu vältimiseks ärge pange kaitselüliti sisse võõrkehi. 
 Fritüüri paigutamisel köögikappi vms veenduge, et see oleks hästi ventileeritav. 
 Veenduge, et õhufritüür oleks enne selle puhastamist või parandamist vooluvõrgust lahti ühendatud. 
 Seda toodet tuleb kasutada tasasel kuumuskindlal pinnal, et vältida toote kahjustamist või õnnetusi. 
 Veenduge, et õhufritüüri silikoonosad ei puutuks kokku etanooli ega lahustega, mis sisaldavad üle 50% alkoholi. 
 Elektrilöögi või muude ohutegurite vältimiseks veenduge, et õhufritüür on ühendatud hästi maandatud pistikusse. 

 
 
 
 
 

Käesolevaga kinnitab Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd., et raadioseadme tüüp Air Fryer 
MAF02 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel 
internetiaadressil: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 
Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate aadressilt www.mi.com/global/service/userguide 
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1 2 3 4 

Toote ülevaade 
 

Õhu väljalaskeava 

 

Õhufritüür 

Toitepistik 

 

Õhu sisselaskeava 
Toitelüliti Juhtnupp 
Ekraan 

 
Korv 

 
 
 
 

Grill 

 

Soojuse hajumise 

ventilatsiooniava 

Ohutuslüliti 

 
 
 
 

 
Käepide 

 
Silikonkummi 

Fritüüri plaat 

 

Märkused: 1. Fritüüris kasutatav silikoonkumm on valmistatud kõrgtemperatuurilistest toidukvaliteediga materjalidest,et vältida 
praeplaadi servade kriimustamist korvi kattekihil ja parandada praeplaadi stabiilsust. Ärge eemaldage praeplaadilt silikoonkummi. 
2. Liiga väikesed koostisosad ei sobi grillil kasutamiseks. Veenduge, et koostisosad ei kukuks läbi grillivahede. 

 
Juhtnupp 

 
 

 

 

Vajutage valiku 
kinnitamiseks 

Eelmisesse menüüsse 
naasmiseks vajutage ja 
hoidke all üks sekund. 

Funktsioonide 
muutmiseks pöörake 
vasakule/paremale. 

Vajutage toitenuppu 
sisse/välja 
lülitamiseks. 

 

Kuidas kasutada 
Ühendage toitejuhe ja vajutage toitenuppu, et fritüür sisse lülitada. 
Märkus: Fritüüri esmakordseks sisselülitamiseks vajutage toitenuppu, kuvatakse teade „Luba Wi-Fi”, 
kui te ei kasuta seda 30 sekundit või valite Ei, jääb Wi-Fi keelatuks ja kui valite Jah, Wi-Fi indikaator 
vilgub ja Wi-Fi on lubatud. 

 
 

1. Sisse lülitamine  
Ühendage toitejuhe ja vajutage toitenuppu, et 
fritüür sisse lülitada. 

 
2. Väljalülitamine 

Fritüüri väljalülitamiseks vajutage toitenuppu, 
olenemata selle olekust. 
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3. Wi-Fi seadistamine 

1. WiFi lähtestamine 

Wi-Fi-ekraanil olles vajutage juhtnuppu, et sisestada „Lähtesta Wi-Fi”, seejärel vajutage juhtnuppu, 
et valida Jah, et Wi-Fi lähtestada, või keerake juhtnuppu, et valida Ei, et loobuda Wi-Fi 
lähtestamisest. 

2. Wi-Fi lubamine/keelamine 

Vajutage juhtnuppu, et siseneda ekraanile „Wi-Fi”, lubada/keelata Wi-Fi, seejärel vajutage 
juhtnuppu, et valida Jah, et Wi-Fi lubada või keelata, või keerake juhtnuppu, et valida Ei, et loobuda 
muutusest. 

 

Wi-Fi Staatus 
 
 

 
 

Kiire ühenduse 
ootel… 

 
Wi-Fi indikaator 
vilgub aeglaselt 

Uuesti ühendamine 
pärast lahtiühendamist… 

 
Wi-Fi indikaator 

vilgub kiirelt 

Edukalt 
ühendatud 

 
Wi-Fi indikaator 
põleb pidevalt 

Värskendus… 

 
 

Wi-Fi indkaator 
vilgub 2 korda 

 
 

Märkus. Kui Wi-Fi-ga ühendust ei looda 30 minuti jooksul, lülitub Wi-Fi indikaator välja. 
 

4. Mi Home/Xiaomi Home rakendusega ühendamine 

See toode töötab Mi Home/Xiaomi Home rakendusega*. Kasutage Mi Home/Xiaomi Home rakendust 
oma seadme juhtimiseks ja teiste nutikate koduseadmetega suhtlemiseks. 

 
 

 Skannige QR-kood, et rakendus allalaadida ja installida. Teid 
suunatakse ühenduse juurde seadistuslehele, kui rakendus on 
juba installitud. Või otsige rakendusest "Mi Home/Xiaomi Home" 
poest, et see alla laadida ja installida. 

 Avage rakendus Mi Home/Xiaomi Home, puudutage nuppu „+” 
paremas ülanurgas ja seejärel järgige lisamisjuhiseid oma seadme 
lisamiseks. 

Märkus: Kasutajakogemuse parandamiseks uuendatakse aeg -ajalt seadme 
püsivara ja Mi Home/Xiaomi Home rakenduse liidest, nii et kui teil tekib mõni 
kasutusliides, mis ei ole selle kasutusjuhendiga kooskõlas, vaadake palun 
tegelikku toodet. 

 
Kuidas kasutada 

Ettevalmistus 

Koostisaineid võib enne küpsetamist 
vastavalt maitsele marineerida. 
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Qua ntity  

Half 
Full 

Küpsetusprogrammi käivitamine 

1. Asetage fritüür stabiilsele, tasasele pinnale ja 
veenduge, et õhufritüüri ümber oleks õhuringlus. 

 
 
 
 

2. Asetage praeplaat korvi ja lisage ükshaaval 
koostisosad. Kui koostisosi on rohkem, asetage need 
grilli kahte kihti. 
Märkus: Koostisosade virnastamine ilma grilli kasutamata mõjutab 
küpsetamist. 

 
 
 

 
3. Kui korv on täielikult õhufritüüri sisestatud, vajutage 
selle sisselülitamiseks toitenuppu ja keerake 
juhtnuppu, et valida vastava küpsetusprogrammi 
menüü, ning vajutage kinnitamiseks juhtnuppu. 
Seejärel vajutage juhtnuppu, et valida koostisosade 
kogus (üks kiht/pool/täis/kahekihiline), ja lõpuks 
vajutage juhtnuppu kinnitamiseks ja küpsetamise 
alustamiseks. 
Märkused: 

1. Küpsetusaega ja temperatuuri saab reguleerida, keerates 
küpsetamise ajal juhtnuppu. 

2. Kui olete küpsetusaja või temperatuuri reguleerimiseks 
juhtnuppu keeranud, peate kinnitamiseks vajutama juhtnuppu, 
vastasel juhul jätkab küpsetamine viie sekundi pärast algse aja 
ja temperatuuriga. 

 

 
 

 
 

Üks kiht Kaks kihti 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4. Mõned koostisosad tuleb toiduvalmistamise ajal 
ümber pöörata, järgige õhufritüüri juhiseid ja tõmmake 
koostisosade ümberpööramiseks korv välja, seejärel 
asetage korv täielikult õhufritüüri ja vajutage 
küpsetamise jätkamiseks juhtnuppu. 
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5. Fritüür piiksub ja ekraanile ilmub kiri 
"Programm lõpetatud", mis näitab, et 
küpsetusprogramm on lõpetatud. Võtke korv 
ettevaatlikult välja ja kasutage toidu eemaldamiseks 
tange. 
Ettevaatust: Kui toiduvalmistamine on lõpetatud, on korv väga kuum, nii 
et ärge puudutage seda, et mitte põletusi saada. 

 
 

Muud toimingud 

1. Keele seaded 
Lülitage fritüür sisse, minge seadete juurde ja vajutage keele 
valikusse sisenemiseks juhtnuppu. Keerake juhtnupp soovitud 
keelele ja vajutage kinnitamiseks. 

 
2. Manuaalne režiim 

Ooterežiimis keerake juhtnuppu ja valige manuaalne režiim, 
vajutage temperatuuri seadmiseks ja keerake seda soovitud 
küpsetustemperatuuri reguleerimiseks, seejärel vajutage seda 
kellaaja määramiseks ja keerake soovitud küpsetusaja 
reguleerimiseks ning vajutage seda ülaltoodud programmi 
käivitamiseks. 

 
3. Toidu ümberpööramine 

Kui küpsetusaeg on üle 8 minuti (välja arvatud jogurt ja kuivatatud 
puuviljad) tuletab õhufritüür meelde toidu ümberpööramise või 
raputamise vajadust. Ekraanil vilgub "Palun raputage toitu" ja 
piiksub kolm korda. Tõmmake korv välja, keerake toiduained ümber 
või raputage ja sisestage korv õhufritüüri. 

 
4. Ajakava järgi toiduvalmistamine 

Ooterežiimis keerake juhtnuppu ja valige ajakava funktsioon, 
määrake valmimisaeg, küpsetusprogramm, küpsetustemperatuur ja 
-aeg ning vajutage juhtnuppu, et kinnitada ja käivitada ajastatud 
küpsetusprogramm. 
Kui ettenähtud aeg on möödas, on õhufritüür ajastatud 
küpsetusprogrammi lõpetanud. 
Märkus: Planeeritud aeg on siin planeeritud valmimisaeg, näiteks 
kuus tundi, mis tähendab, et toiduvalmistamine lõpeb kuue tunniga ja 
planeeritud aeg ei tohi olla lühem kui küpsetusaeg. 

 
 

5. Seiskamine 
Küpsetusprogrammi seiskamiseks küpsetamise ajal vajutage 
juhtnuppu. Vajutage juhtnuppu, et jätkata seisatud 
küpsetusprogrammi. 

 
 

6. Programmi tühistamine 
Vajutage ja hoidke juhtnuppu 0,5 sekundit all, ekraan näitab, et 
kinnitada praeguse küpsetusprogrammi tühistamist, keerake 
juhtnuppu ja valige jah või ei. Pärast tühistamist lülitub seade 
ooterežiimi. 

 
 
 

Language 

English 

Manual 

Shake 

 
 

 
Schedule 

Paused 
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Hooldusnõuanded 

 Fritüüri tohib remontida ainult professionaalselt koolitatud ja kvalifitseeritud tehnik. 

 Teised ei tohiks tõsiste tagajärgede vältimiseks õhufritüüri ilma loata parandada. 

 Kui õhufritüüri töö on hälbeline, lugege enne klienditeenindusse pöördumist lõiku Tõrkeotsing. 

 Kui probleemi ei õnnestu lahendada, eemaldage toitejuhe ja ühendage see lahti ning võtke 
ühendust müügijärgse teenindusega. 

 
Puhastamine ja hooldus 
Enne õhu fritüüri puhastamist ja hooldamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja oodake, kuni seade 
jahtub toatemperatuurini või ohutu temperatuurini. Eemaldage korv, kui puhastate fritüüri sisepinda. 

1. Õhufritüüri pind 

fritüüri pinda saab pühkida kuiva pehme lapiga või neutraalse puhastusvahendiga niisutatud 

käsnaga. 

2. Õõnsus 

Plekkide eemaldamiseks õhufritüüri sisemusest kandke selle pinnale sobiv kogus kuumas vees 

lahjendatud pesuvahendit ja laske sellel umbes 10 minutit seista, seejärel kasutage pesuainejäägi 

eemaldamiseks pehmet veega niisutatud käsna. 

3. Korv 

Puhastage õhufritüür pärast iga kasutamist. Fritüüri korv on kaetud, seega ärge kasutage selle 

puhastamiseks terasvilla ega muid abrasiivseid puhastusmaterjale, kuna need võivad katet 

kahjustada. 

4. Praeplaat/grill 

Puhastamiseks võite kasutada pehmet puuvillast lappi või käsna, mis on niisutatud neutraalse 

pesuvahendiga, seejärel niisutage seda veega, et eemaldada pesuvahendi jäägid. 

Märkus: korvi, praeplaati ja grilli saab eraldada ja asetada nõudepesumasinasse puhastamiseks, kuid õhufritüüri ei saa 
pesta vees ega nõudepesumasinas. 

 
Ettevaatusabinõud puhastamisel 

1.  Pärast õhufritüüri kasutamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja ärge asetage fritüüri tuleallika lähedusse 
ega kastke seda vette. Ärge asetage toitepistikut otse õhufritüürile, et vältida pistiku pinna kriimustamist. 

2. Puhastamist ja hooldust tuleks teha alles pärast õhufritüüri jahtumist. 

3. Ärge kasutage söövitavaid ega abrasiivseid puhastus- ega pesuvahendeid. 

Märkus: Õhuritüüri regulaarne puhastamine ja hooldus pikendab selle kasutusiga. 
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Tõrkeotsing 
 

Tõrge Võimalikud põhjused Lahendused 
 

 

 
 

Õhufritüür ei tööta. 

 
 
 

OLED -ekraanil kuvatakse E1. 

 
OLED -ekraanil kuvatakse E2. 

 
 

Ventilaator ei pöörle. 

 
 
 
 

Väljub valget suitsu. 

Õhufritüür pole 
vooluvõrku ühendatud. 

 
Korv pole kohale lükatud 

 
 

Anduri ahel on katki. 

 
Anduri ahel on katki. 

 

Ventilaatori laba on kinni jäänud. 

 
Mootor on kahjustatud või teiste osade 
ahel on katki 

 
Õliste koostisosade küpsetamine. 

 
 

Fritüüris on endiselt eelmise 
toiduvalmistamise programmi 
rasvajääke. 

Ühendage toitejuhe 
maandatud pistikupessa. 

 
Tõmmake korv välja ja 
lükake see tagasi oma 
kohale. 

 
Võtke ühendust müügijärgse 
teenindusega 

 
Võtke ühendust müügijärgse 
teenindusega 

 
Võtke ühendust müügijärgse 
teenindusega 

Võtke ühendust müügijärgse 
teenindusega 

 
Kui praete rohkem rasva 
sisaldavaid koostisosi, tekib 
palju suitsu, mis on 
normaalne. 

Veenduge, et puhastate 
fritüüri pärast iga 
toiduvalmistamis- 
programmi. 

 
 

 

 
Korvi ei saa sujuvalt 

Korvis on liiga palju koostisosi. Korvis olevad koostisosad ei 
tohi ületada max märki. 

õhufritüüri sisestada. 
Korv ei ole korralikult sisestatud. Paigaldage korv õigesti. 

 
 

 

 
Ajakavafunktsioon ei tööta 
soovitud viisil. 

Planeeritud aeg on liiga lühike. 

Plaanitud aega ei ole salvestatud. 

Planeeritud aeg on lühem kui 
küpsetusaeg. 

 
Plaanitud aeg salvestatakse 
ja vajutatakse juhtnuppu. 

 

 
WiFi-ga ei saa 
ühendada. 

Kontrollige, kas rakendus Mi 
Home /Xiaomi Home on 
ajakohane. 

 
Kontrollige, kas WiFi signaal on 
piisavalt tugev. 

Värskendage Mi Home/ 
Xiaomi Home rakendus 
uusimale versioonile. 

 
Liikuge kohta, kus signaal on 
piisavalt tugev. 

 
 

 

Õhufritüüriga ei saa 
ühendust. 

Kontrollige, kas Wi-Fi töötab 
normaalselt. 

Kontrollige, kas Wi-Fi on 
normaalselt ühendatud või  
lähtestage Wi-Fi uuesti 
ühendamiseks. 
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6 

Elektriskeem 
 

OLED Ekraan Aeglane mootor 

Ohutuslüliti 

Juhtpaneel 

Kiire mootor 

Kaitse 

Kütteelement 

Toiteplaat 

Kaitse 
L 

E 

N 

 
 

Tehnilised andmed 
 
 

Nimetus: Õhufritüür 
Mudel: MAF02 
Nimivõimsus: 1500 
W 

Nimivõimsus: 3.5 L 
Nimisagedus: 50–60 Hz 
Nimipinge: 220–240 V~ 

Värv: Valge 
Netokaal: 3.9 kg 
Brutokaal: 5.2 kg 

Maksimaalne väljundvõimsus: ＜20 dBm Pakendi mõõdud : 370 × 295 × 345 mm 
 

Töötemperatuur: -10℃ to 40℃ Töösagedus: 2412–2472 MHz 
Traadita ühenduvus: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

Normaalsetes kasutustingimustes tuleks hoida seadme ja antenni ning kasutaja keha vahel vähemalt 20 cm vahet. 

 
 
 
 
 

Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed 
(WEEE nagu direktiivis 2012/19/EL), mida ei tohi segada sorteerimata 
olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, andes 
oma seadmed üle valitsuse või kohalike ametiasutuste määratud elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumispunkti. Õige kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab 
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Selliste 
kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust 
paigaldaja või kohalike ametivõimudega. 

 
 
 
 
 
 

Valmistatud: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Tootja: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. 
Aadress: 558#, Wei'er Road, Andongi 
tööstuspiirkond, Andongi linn, 
Cixi, Ningbo, Zhejiang, Hiina 
Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti 
www.mi.com 

Kasutusjuhendi versioon: V1.0 
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