
Mi Smart Air Fryer (3.5L) Használati Útmutató



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. Köszönjük, hogy a Mi Smart Air Fryer (3,5 literes) készüléket választotta.

Ez a termék csak háztartási használatra készült. A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A

tényleges termék és a funkciók a termék továbbfejlesztései miatt változhatnak.

Biztonsági utasítások
 Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező

személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik a veszélyeket. magában

foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

 Tartsa távol a készüléket és annak vezetékét 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

 Csak háztartási használatra.

 Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, szervizének vagy hasonló képesítésű személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

 A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben. A felületek felforrósodhatnak használat közben.

 A készülékek nem használhatók külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.

 Használat közben ne takarja el a sütő levegő bemeneti és kimeneti nyílásait, sem a hőelvezető nyílásokat, nehogy befolyásolja a normál hőelvezetést.

 A nem szakképzett technikusok nemmódosíthatják a légsütő belső vezetékeit.

 Ne használjon szenet vagy más hasonló üzemanyagforrást a kosár, a sütőlap vagy a grill felmelegítéséhez.

 Ne helyezze a kosarat más hőforrásra, például indukciós tűzhelyre vagy gáztűzhelyre.

 Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne dugja be vagy húzza ki a tápkábelt nedves kézzel.

 Ne használjon laza csatlakozású vagy gyenge érintkezésű tápkábelt.

 A tápkábel károsodásának elkerülése érdekében ne engedje át a tápkábelt éles tárgyakon.

 Ne használja a légsütőt tárgyak tárolására, különösen gyúlékony, robbanásveszélyes vagy korrozív tárgyak tárolására.

 Ne csípje össze, ne hajlítsa meg, csavarja meg túlzottan, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, nehogy feltáruljon vagy eltörjön a mag.

 Azonnal hagyja abba a sütő használatát, és húzza ki az áramforrásból, ha nem működik megfelelően vagy hibásan működik.

 A légsütőt nem lehet elindítani anélkül, hogy a kosár a helyén van.

 Ne engedjen gyermekeket a sütő közelébe használat közben vagy közvetlenül azután, nehogy leforrázza őket.

 A fulladásos balesetek elkerülése érdekében ne engedje a gyerekeket a ragasztófóliához és a csomagoláshoz közel, illetve ne játsszanak vele.

 Ne használjon műanyag edényt vagy papír csomagolóanyagot a főzéshez használt élelmiszerek becsomagolásához.

 Ne ejtse le a légsütőt, és ne üsse kemény tárgyakhoz, hogy elkerülje a károsodást vagy a meghibásodást.

 Az áramütés vagy a sérülés elkerülése érdekében ne dugjon tűket, vezetékeket vagy más tárgyakat a sütő egyik nyílásába.

 Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott.

 Használat közben tartson legalább 30 cm távolságot a levegőkimenetek és más eszközök között.

 Használat közben ne mozgassa vagy rázza a légsütőt.

 A veszély elkerülése érdekében ne helyezzen idegen tárgyat a biztonsági kapcsolóba.

 Ha a légsütőt konyhaszekrénybe, stb. helyezi el, ügyeljen arra, hogy az jól szellőző legyen.

 Tisztítás vagy javítás előtt győződjön meg arról, hogy a légsütő ki van húzva a konnektorból.

 Ezt a terméket vízszintes, hőálló felületen kell használni, hogy elkerüljük a termék károsodását vagy a baleseteket.

 Ügyeljen arra, hogy a légsütő szilikon részei ne érintkezzenek etanollal vagy 50%-nál több alkoholt tartalmazó oldatokkal.

 Ügyeljen arra, hogy a sütő elektromos aljzata megfelelően földelve legyen, hogy elkerülje az áramütést vagy más biztonsági veszélyeket.

A Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusú Air Fryer MAF02 megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.


Termék áttekintés

 Megjegyzések: A légsütőben használt szilikongumi magas hőmérsékletnek ellenálló élelmiszer-minőségű anyagokból készül, hogy a sütőlap szélei ne karcolják

meg a kosár bevonatát, és javítsa a sütőlap stabilitását. Ne távolítsa el a szilikongumit a sütőlapról.

A túl kicsi hozzávalók nem alkalmasak grillezésre. Ügyeljen arra, hogy a hozzávalók ne eshessenek ki a grillrács résén.

Vezérlőgomb

Nyomja meg a választás
megerősítéséhez.

Nyomja meg és tartsa
lenyomva egy percig a
visszatéréshez az előző
menübe.

A funkciók megváltoztatásához
forgassa balra/jobbra.

Nyomja meg a
bekapcsoló gombot a
be/kikapcsoláshoz.

Használat (1)

Csatlakoztassa a tápkábelt, és nyomja meg a bekapcsológombot a légsütő bekapcsolásához.
 Megjegyzés: Nyomja meg a bekapcsológombot a sütő első bekapcsolásához, az ,, Enable Wi-Fi” felirat jelenik meg. Ha 30 másodpercig nem működteti, vagy a

‘No’ lehetőséget választja, a Wi-Fi kikapcsolva marad, és ha az ‘Igen’ lehetőséget választja, a Wi-Fi jelzőfény villogni kezd, és a Wi-Fi engedélyezve lesz.

1. Bekapcsolás
 Csatlakoztassa a tápkábelt, és nyomja meg a bekapcsológombot a

légsütő bekapcsolásához.

2. Kikapcsolás
 Nyomja meg a bekapcsológombot a légsütő kikapcsolásához,

függetlenül attól, hogy milyen állapotban van.



3. Wifi Beállítás
(1) A Wi-Fi visszaállítása

Nyomja meg a vezérlőgombot a „Wi-Fi reset” lehetőség kiválasztásához a „Wi-Fi” képernyőn, majd nyomja meg a

vezérlőgombot az Igen kiválasztásához a Wi-Fi visszaállításához, vagy forgassa el a vezérlőgombot a Nem lehetőség

kiválasztásához az újraindítás megszakításához.

(2) A Wi-Fi engedélyezése/letiltása

Nyomja meg a vezérlőgombot a „Enable/Disable Wi-Fi” kifejezéshez a „Wi-Fi” képernyőn, majd nyomja meg a

vezérlőgombot az Igen kiválasztásához a Wi-Fi engedélyezéséhez vagy letiltásához, vagy forgassa el a vezérlőgombot a

Nem kiválasztásához.

Wifi Állapot

Csatlakozásra vár Újracsatlakozás megszakadás után Sikeresen csatlakozott Frissítés

A Wi-Fi jelzőfény villog A Wi-Fi jelző gyorsan villog A Wi-Fi jelző folyamatosan világít A Wi-Fi jelzőfény kétszer felvillan

Megjegyzés: Ha 30 percig nem csatlakozik a Wi-Fi-hez, a Wi-Fi jelzőfény kialszik.

4. Csatlakozás a Mi Home / Xiaomi Home App alkalmazáshoz
Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik.*

Használja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást eszköze vezérléséhez és más intelligens otthoni eszközökkel való interakcióhoz.

* Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már

telepítve van, akkor a kapcsolat beállítása oldalra kerül. Vagy töltse le és telepítse az

alkalmazásboltban a „Mi Home / Xiaomi Home” kifejezést.

* Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban,

majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.
Megjegyzések: A felhasználói élmény javítása érdekében az eszköz firmware-je és a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás

felülete időről időre frissül, ezért ha olyan felhasználói élményt tapasztal, amely nem felel meg a jelen kézikönyvnek, kérjük,

tekintse meg a tényleges terméket.

Használata (2)

Előkészületek

A hozzávalókat főzés előtt ízlés szerint pácolhatjuk.



Főzőprogram indítása

1. Helyezze a sütőt stabil, vízszintes felületre, és biztosítsa a

levegő keringését a sütő körül.

2. Helyezze a serpenyőt a kosárba, és egyenként adja hozzá a

hozzávalókat. Ha több hozzávaló van, a grillező segítségével

két rétegben helyezze el őket.
Megjegyzés: A hozzávalókat a grill használata nélkül egymásra rakva

befolyásolja a főzést.

3. Miután a kosár teljesen be van helyezve a sütőbe, nyomja

meg a bekapcsológombot a bekapcsoláshoz, és forgassa el a

vezérlőgombot a megfelelő sütési program menüjének

kiválasztásához, majd nyomja meg a vezérlőgombot a

megerősítéshez. Ezután nyomja meg a vezérlőgombot az

összetevők mennyiségének (egyrétegű/fél/teli/kétrétegű)

kiválasztásához, végül nyomja meg a vezérlőgombot a

megerősítéshez és a főzés megkezdéséhez.
Megjegyzés:

1. A főzési idő és a hőmérséklet a vezérlőgomb elforgatásával

állítható be főzés közben.

2. Miután elfordította a vezérlőgombot a főzési idő vagy hőmérséklet

beállításához, meg kell nyomnia a vezérlőgombot a

megerősítéshez, ellenkező esetben a főzés az eredeti időpontban és

hőmérsékleten folytatódik öt másodperc múlva.

4. Néhány hozzávalót meg kell fordítani sütés közben, kérjük,

kövesse a légsütő utasításait, és húzza ki a kosarat a

hozzávalók megfordításához, majd helyezze vissza a kosarat

teljesen a légsütőbe, és nyomja meg a vezérlőgombot a főzés

folytatásához.



5. A légsütő sípoló hangjelzést ad, és a „Program completed”

felirat jelenik meg a kijelzőn, jelezve, hogy a sütési program

befejeződött. Óvatosan vegye ki a kosarat és használjon

ételfogó csipeszt az étel kivételéhez.
Figyelem: A főzés befejeztével a kosár nagyon forró, ezért ne érintse meg,

hogy elkerülje az égési sérülést.

Egyéb műveletek

1. Nyelvi beállítások
 Forgassa el a sütőt, lépjen a beállításokhoz, és nyomja meg a vezérlőgombot

a nyelvválasztó képernyő megnyitásához.

 Forgassa el a vezérlőgombot a kívánt nyelvre, és nyomja meg a

megerősítéshez.

2. Kézi üzemmód
 Készenléti állapotban forgassa el a vezérlőgombot és válassza ki a kézi

üzemmódot, nyomja meg a hőmérséklet beállításához és forgassa el a

kívánt főzési hőmérséklet beállításához, majd nyomja meg az idő

beállításához és forgassa el a kívánt főzési idő beállításához és nyomja meg

a fent beállított program elindításához.

3. Az étel megforgatása
 Ha a sütési idő több mint 8 perc (kivéve a süteményt és az aszalt

gyümölcsöket), a légsütő emlékezteti, hogy fordítsa meg vagy rázza meg az

ételt.

 A „Please shake the food” felirat villog a kijelzőn, és háromszor sípol. Kérjük,

húzza ki a kosarat, fordítsa meg vagy rázza fel az ételt, majd teljesen

helyezze vissza a kosarat a légsütőbe.

4. Ütemezett főzés
 Készenléti állapotban forgassa el a vezérlőgombot és válassza ki az

ütemezési funkciót, állítsa be a befejezési időt, a főzési programot, a főzési

hőmérsékletet és az időt, majd nyomja meg a vezérlőgombot az ütemezett

főzési program megerősítéséhez és elindításához.

 Amint az ütemezett idő lejár, a légsütő befejezte az ütemezett sütési

programot.
Jegyzet: Az ütemezett időpont itt az ütemezett befejezési idő, plample, hat óra, ami azt jelenti,

hogy hat óra alatt elkészül a főzés, és az ütemezett idő nem lehet rövidebb a főzési időnél.



5. Szüneteltetés
 Nyomja meg a vezérlőgombot a főzési program szüneteltetéséhez főzés

közben.

 Nyomja meg a vezérlőgombot a szüneteltetett sütési program folytatásához.

6. A program leállítása
 Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot 0.5 másodpercig, a

kijelzőn megjelenik az üzenet, hogy hagyja jóvá az aktuális főzési program

törlését, forgassa el a vezérlőgombot, és válassza ki az igent (Yes) vagy a

nemet (No). A törlés után készenléti módba kerül a készülék.

Karbantartási tippek

 A légsütőt csak képzett szakemberek javíthatják.

 Mások ne javítsák meg a légsütőt engedély nélkül a súlyos következmények elkerülése érdekében.

 Ha a légsütő rendellenesen működik, kérjük, olvassa el a Hibaelhárítás című részt, mielőtt kapcsolatba lépne az

ügyfélszolgálattal.

 Ha a probléma nem oldható meg, húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.

Tisztítás és Karbantartás

A légsütő tisztítása és karbantartása előtt húzza ki a tápkábelt, és várja meg, amíg szobahőmérsékletre vagy biztonságos

hőmérsékletre hűl, mielőtt üzembe helyezné. Kérjük, vegye ki a kosarat a légsütő belsejének tisztításakor.

1. Légsütő felület

A légsütő felülete száraz, puha ruhával vagy semleges tisztítószerrel megnedvesített szivaccsal törölhető le.

2. Belső rész

A légsütő belsejében lévő foltok eltávolításához vigyen fel megfelelő mennyiségű forró vízzel hígított tisztítószert a

felületére, és hagyja hatni kb. 10 percig, majd egy vízzel megnedvesített puha szivaccsal törölje le a

mosószer-maradványokat.

3. Kosár

Minden használat után tisztítsa meg a légsütőt. A légsütő kosara bevonatos, ezért ne használjon acélgyapotot vagy más

súroló hatású tisztítószert a tisztításához, mert károsíthatják a bevonatot.

4. Sütőlap/Grill

Puha, semleges mosószerrel megnedvesített pamutkendővel vagy szivaccsal törölheti tisztára, majd nedvesítse meg

vízzel, hogy eltávolítsa a mosószer-maradványokat.
Megjegyzés: A kosár, a sütőlap és a grill szétválasztható és mosogatógépbe helyezhető tisztítás céljából, de a légsütő nem mosható vízben és nem tisztítható

mosogatógépben.



Tisztítási óvintézkedések

1. A légsütő használata után időben húzza ki a konnektorból, és ne helyezze a sütőt tűzforrás közelébe, és ne merítse vízbe.

2. Ne helyezze a hálózati csatlakozót közvetlenül a sütőre, nehogy a csatlakozó megkarcolja a felületét.

3. A tisztítást és karbantartást csak a légsütő lehűlése után szabad elvégezni.

4. Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószert vagy tisztítószert.
Jegyzet: A légsütő rendszeres tisztítása és karbantartása segít meghosszabbítani élettartamát.

Hibaelhárítás

Probléma Lehetséges okok Megoldás

A légsütő nem működik.

A légsütő nincs csatlakoztatva az

áramforráshoz.

Dugja be a tápkábelt egy földelt

elektromos aljzatba.

A kosár nincs rendesen behelyezve. Húzza ki a kosarat és nyomja vissza a

helyére.

Az OLED kijelzőn E1 látható. Az érzékelő áramköre megszakadt. Forduljon a vevőszolgálathoz.

Az OLED kijelzőn E2 látható. Az érzékelő rövidzárlatos. Forduljon a vevőszolgálathoz.

A ventilátor nem forog.

A ventilátorlapát beragadt. Forduljon a vevőszolgálathoz.

A motor megsérült, vagy más

alkatrészek áramköre megszakadt.

Forduljon a vevőszolgálathoz.

Fehér füst jön ki.

Olajos összetevők főzése. Ha több zsírt tartalmazó összetevőket

süt, akkor sok füst lesz, ez normális.

A légsütő zsírmaradványokat tartalmaz

az előző főzési programból.

Ügyeljen arra, hogy minden főzés után

tisztítsa meg a légsütőt.

A kosarat nem lehet egyszerűen a

légsütőbe behelyezni.

Túl sok hozzávaló a kosárban. A kosárban lévő összetevők nem

haladhatják meg a maximális jelölést.

A kosár nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be megfelelően a kosarat.

Az ütemezés funkció nem működik.

A tervezett idő túl rövid. Az ütemezett idő rövidebb a főzési

időnél.

Az ütemezett idő nem került mentésre. Az ütemezett idő a vezérlőgomb

megnyomásával kerül elmentésre és

végrehajtásra.

Nem lehet csatlakoztatni a lésütőt.

Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi megfelelően

működik-e.

Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi megfelelően

csatlakozoik-e, vagy állítsa vissza a

Wi-Fi-t az újracsatlakozáshoz.

A Wi-Fi nem csatlakoztatható.

Ellenőrizze, hogy a Mi Home alkalmazás

naprakész-e.

Frissítse a Mi Home alkalmazást a

legújabb verzióra.

Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi jel elég erős-e. Helyezze a légsütőt olyan helyre, ahol a

jel elég erős.



Elektromos ábra

1 OLED kijelző

2 Biztonsági kapcsoló

3 Vezérlő panel

4 Nagy sebességű motor

5 Biztosíték

6 Alacsony fordulatszámú motor

7 Fűtőelem

8 Power Board

9 Biztosíték


