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Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Kiitos, kun valitsit Mi Smart Air Fryer -kiertoilmakypsentimen. 
Tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
Käyttöoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä, ja saattavat poiketa tuotteesta tuotekehityksen 
seurauksena.

Käyttöturvallisuus

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. vakuuttaa radiotaajuuslaitteen Air Fryer MAF02 olevan EU-direktiivin 
2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoiteessa:  
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Alkuperäinen käyttöopas on saatavilla digitaalisesti osoitteessa: www.mi.com/global/service/userguide

Laitteen sisäisiin kytkentöihin ei tule tehdä muutoksia valtuuttamattoman henkilön toimesta.

Älä estä ilman kulkua laitteen ilmanotto- tai -poistoaukkoihin, tai lämmönpoistoventtiiliin laitteen ollessa 
käytössä. Tämä voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen.

Älä käytä grillihiiliä tai muita ulkoisia lämmönlähteitä laitteen korin, kypsennystason, tai ritilän kuumentamiseen.
Älä aseta koria kuumenemaan minkään muun lämmönlähteen, kuten lieden tai nuotion ylle.
Älä koske laitteen virtajohtoon märillä käsillä välttääksesi sähköiskun vaaran.
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on löysästi tai huonosti kiinni pistorasiassa.
Älä anna virtajohdon kulkea terävien esineiden läheltä välttääksesi virtajohdon vaurioitumisen.
Älä käytä laitetta minkään asioiden, varsinkaan helposti syttyvien tai syövyttävien, säilyttämiseen.

Laitetta ei voi käynnistää korin ollessa poissa paikoiltaan.
Älä päästä lapsia laitteen lähelle heti käytön jälkeen, sillä osat saattavat olla hyvin kuumia!

Älä käytä laitteessa muovisia tai paperisia välineitä, esim. leivinpaperia ruoan kanssa. 
Muovi voi sulaa ja paperi syttyä tuleen! 

Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja irrota se verkkovirrasta, mikäli havaitset laitteen toimivan 
normaalista poikkeavalla tavalla.

Älä purista, väännä, tai taivuta virtajohtoa turhaan välttääksesi sen johdinten vahingoittumisen. Älä aseta 
painavia esineitä virtajohdon päälle tai vedä johtoa liian kireälle.

Pidä laitteen pakkausmateriaali ja muovikelmu poissa lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran vuoksi!

Yli kahdeksanvuotiaat lapset sekä henkilöt joiden fyysinen, henkinen, tai aistien toimintakyky on 
rajoittunut, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä voivat käyttää laitetta, mikäli heitä 
valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ei ole lelu, 
eikä sillä tule leikkiä. Lapsia tulee valvoa laitteen läheisyydessä. Laitteen huoltoa tai puhdistusta ei tule 
suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.
Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

Mikäli laitteen virtajohto vioittuu, tulee se vaaran välttämiseksi vaihtaa valmistajan valtuuttaman 
huoltohenkilön, tai vastaavan osaamisen omaavan henkilön toimesta.
Laitteen pinta saattaa kuumeta huomattavasti käytettäessä.

Laitteen sisäpinnat voivat kuumeta erittäin kuumiksi käytössä! 

Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Laitetta ei ole tarkoitettu ohjattavaksi ulkoisen ajastimen tai kauko-ohjausjärjestelmän toimesta. 

Pidä laitteen ilma-aukkojen ja muiden laitteiden välillä vähintään 30 cm etäisyys laitteen ollessa käytössä.

Varmista, että pistorasia jossa laitetta käytetään on kunnolla maadoitettu. Käytöstä maadoittamattomassa 
pistorasiassa seuraa sähköiskuvaara!

Älä liikuta tai ravista laitetta sen ollessa käytössä.
Älä aseta turvakytkimeen mitään ulkoisia esineitä vaaran välttämiseksi!
Mikäli laite sĳoitetaan esim. keittiökaappiin, varmista ilmanvaihdon olevan riittävä.
Varmista laitteen olevan irrotettu verkkovirrasta ennen sen puhdistamista tai huoltoa.
Laitetta tulee käyttää vain tasaisella, lämmönkestävällä pinnalla.
Varmista, etteivät laitteen silikoniset osat joudu kosketuksiin etanolin tai yli 50% alkoholia sisältävien 
nesteiden kanssa.

Älä käytä laitteen kanssa muita, kuin valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.

Älä pudota laitetta tai kolauta sitä kovia asioita vasten välttääksesi laitteen vahingoittumisen.
Älä aseta mitään esineitä laitteen ulkoisiin aukkoihin sähköiskuvaaran tai muun vahingon välttämiseksi.
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Säätörulla

Yleistä

Käyttö
Liitä virtajohto ja paina virtapainiketta käynnistääksesi laitteen.

1. Käynnistys

Huom: Paina virtapainiketta käynnistääksesi laitteen, näytöllä näkyy "Enable Wi-Fi". Jos laite on käyttämättä 30 sekunnin ajan 
tai valikosta valitaan “No”, Wi-Fi -yhteys kytketään pois päältä. Jos valitaan “Yes”, Wi-Fi:n merkkivalo vilkkuu ja Wi-Fi kytkeytyy 
päälle.

Huom:

2. Ainesosat, jotka ovat tarpeeksi pieniä pudotakseen ritilän läpi eivät sovellu käytettäväksi ritilän kanssa. Varmista, etteivät 
ainesosat tipu ritilän läpi alla olevan ruoan päälle.

1. Kypsennystason silikonipehmikkeet ovat valmistettu korkeisiin lämpötiloihin soveltuvasta elintarviketurvallisesta 
materiaalista, ja ne estävät tasoa naarmuttamasta korin sisäpinnan pinnoitetta. Älä yritä irrottaa silikonipehmikkeitä 
kypsennystasosta! Älä käytä silikonin puhdistamiseen alkoholipohjaisia nesteitä!

2.  Sammutus

21 43

Liitä virtajohto ja paina virtapainiketta 
käynnistääksesi laitteen. 

Paina virtapainiketta sammuttaaksesi 
laitteen koska tahansa.

Ritilä

Kypsennystaso

Silikonipehmike

Kahva

Kori

Lämmön-
poistoventtiili

Virtajohto

Säätörulla
Virtapainike

Näyttö

Ilmanotto

Turvakytkin

Ilman
ulostulo

Kieroilma-
kypsennin

Paina 
vahvistaaksesi 
valinnan.

Paina yhden 
sekunnin ajan
palataksesi
edelliseen valikkoon.

Käännä vasemmalle 
tai oikealle 
liikkuaksesi 
valikossa.

Paina virta-
painiketta 
sammuttaaksesi 
tai käynnistääksesi 
laitteen.
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3.  Wi-Fi -asetukset

Ainesosat voidaan marinoida maun 
mukaan ennen kypsennystä.

Valmistelu

Käyttö

4. Yhdistäminen Xiaomi Home -sovellukseen

Laite toimii Xiaomi Home -sovelluksen kanssa. Sovelluksesta löydät mm.  useita valmiita 
reseptejä, ja voit asettaa laitteen kypsennysohjelman suoraan puhelimesta.

Päivittää…

Merkkivalo
vilkkuu kahdesti

Yhdistetty
onnistuneesti

Merkkivalo
palaa tasaisena

Wi-Fi:n tila

Odottaa
yhteyttä

Merkkivalo
vilkkuu hitaasti

Yhdistetään
uudelleen

Merkkivalo
vilkkuu nopeasti

Huom: Mikäli yhteyttä ei muodosteta 30 minuuttiin, Wi-Fi -yhteys sammutetaan automaattisesti.

Paina säätörullaa valitaksesi “Reset Wi-Fi” ollessasi “Wi-Fi” -valikossa. Paina säätörullaa 
uudelleen valitaksesi “Yes” nollataksesi Wi-Fi -asetukset, tai “No” peruaksesi muutokset.

1. Wi-Fi:n nollaus

Paina säätörullaa valitaksesi “Enable/Disable Wi-Fi” ollessasi “Wi-Fi” -valikossa. Paina 
säätörullaa uudelleen valitaksesi “Yes” kytkeäksesi WiFi:n päälle tai pois, tai “No” 
peruaksesi muutokset.

2. Wi-Fi:n kytkeminen päälle/pois

Hae sovelluskaupastasi “Xiaomi Home” 
ladataksesi ja asentaaksesi sen. Sovellus on 
saatavilla iOS- ja Android-laitteille, joissa on 
tarpeeksi uusi ohjelmistoversio. 

Avaa Xiaomi Home app, paina “+” painiketta 
oikeassa yläkulmassa, ja seuraa sovelluksen 
ohjeita laitteen lisäämiseksi.
Huom: Laitteen ja sovelluksen käyttöliittymät saattavat muuttua 
ohjelmistopäivitysten mukana. Noudata sovelluksen tai laitteen 
antamia ajantasaisia ohjeita.



4. Joitakin ruokia on käännettävä kypsen-
nyksen aikana tasaisen kypsentymisen 
takaamiseksi. Laite antaa äänimerkin, kun 
ruoka on käännettävä. Vedä tällöin kori 
kokonaan ulos laitteesta, käännä ruoka, 
aseta kori takaisin laitteeseen, ja paina 
säätörullaa jatkaaksesi kypsennystä.

2. Aseta kypsennysalusta koriin ja lisää 
ainesosat yksitellen. Jos ainesosia on paljon, 
voit käyttää ritilää asettaaksesi ruoan 
kahteen kerrokseen.
Huom: Ainesosien kasaaminen päällekkäin ilman ritilää 
vaikeuttaa ilman kiertoa ja huonontaa kypsennystulosta.

Yksi kerros Kaksi kerrosta
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1.  Aseta laite tasaiselle alustalle, ja varmista 
että ilma pääsee kiertämään laitteen 
ympärillä.

Ohjelman aloitus

3. Kun kori on asetettu kokonaan laitteeseen, 
paina virtapainiketta kytkeäksesi laitteen 
päälle, ja valitse sopiva kypsennysohjelma 
säätörullalla. Valitse säätörullalla oikea 
kypsennysohjelman lisävalinta (yksi kerros 
[single layer], kaksi kerrosta [double layer], 
puolillaan [half], täynnä [full]), ja paina rullaa 
aloittaaksesi.

Huom:

2. Käännettyäsi säätörullaa kypsennysajan tai -lämpötilan 
säätämiseksi, pitää säätörullaa painaa valinnan 
vahvistamiseksi. Muuten laite palaa aiempaan lämpötila- 
ja aika-asetukseen viiden sekunnin kuluttua.

1. Kypsennysaikaa ja -lämpötilaa voidaan säätää 
kypsennyksen aikana kääntämällä säätörullaa.

Half
Full

Quantity
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Muut toiminnot

VAROITUS: Ohjelman päätyttyä ruoka ja kori ovat hyvin 
kuumia! Älä koske korin sisäpintaan tai ruokaan paljain 
käsin palovammojen välttämiseksi.

2. Manuaalitila
Valmiustilassa käännä säätörullaa valitaksesi 
"Manual"-ohjelman kypsennysohjelmien 
valikosta. Paina säätörullaa valitaksesi 
ohjelman ja asettaaksesi haluamasi 
kypsennyslämpötilan ja -ajan. Paina rullaa 
aloittaaksesi.

3. Ruoan kääntäminen
Mikäli kypsennysaika on yli 8 minuuttia (paitsi 
valmistettaessa yogurttia tai kuivatessa 
hedelmiä), laite muistuttaa kääntämään tai 
ravistamaan ruokaa.
Näytöllä näkyy "Please shake the food", ja 
laite antaa äänimerkin. Vedä kori ulos, 
käännä tai ravista ruoka, ja aseta kori takaisin 
laitteeseen.

4. Ajastettu kypsennys
Laitteen ollessa valmiustilassa, käännä 
säätörullaa valitaksesi "Schedule" -valinnan. 
Aseta aika, jolloin kypsennyksen halutaan 
olevan valmis, kypsennysohjelma, -lämpötila, 
ja -aika, ja paina säätörullaa vahvistaaksesi 
valinnan.
Asetetun ajan päätyttyä laite on suorittanut 
asetetun kypsennysohjelman.

Huom: ajastettu aika on kypsennyksen valmistumisaika, jos 
aika on esim. kuusi tuntia, on ruoka valmista kuuden tunnin 
kuluttua. Ajastettu aika ei siis voi olla lyhyempi, kuin 
kypsennysohjelman kypsennysaika.

5. Ohjelman valmistuttua laite antaa 
äänimerkin ja näyttää näytöllään “Program 
completed” -tekstin. Vedä kori ulos ja 
poista ruoka esim. pihdeillä. 

English

Language

Manual

Shake

Schedule

1. Kieliasetukset
 Käynnistä laite, siirry “Settings” valikkoon, ja 
valitse “Language” vaihtaaksesi laitteen 
kieltä.
Käännä säätörullaa valitaksesi saatavilla 
olevista kielistä.
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Huolto
Laitteen huolto tulee suorittaa ainoastaan ammattitaitoisen huoltohenkilön toimesta.
Muiden ei tule yrittää laitteen korjaamista vahinkojen välttämiseksi.
Laitteen toimiessa epänormaalisti, käy ensin läpi tämän käyttöoppaan vianselvitysosio
ennen huoltopalveluun yhteyttä ottamista.

Mikäli ongelma jatkuu, lopeta laitteen käyttö, irrota se verkkovirrasta, ja ota yhteyttä 
laitteen jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

Puhdistus ja Ylläpito

Pinta voidaan pyyhkiä kuivalla, pehmeällä liinalla, tai hellällä puhdistusaineella kostutetulla 
sienellä. Älä käytä liian karheaa puhdistusvälinettä naarmujen välttämiseksi.

1. Laitteen pinta

Irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista tai ylläpitoa, ja anna laitteen jäähtyä huoneen-
lämpöiseksi ennen toimenpiteitä. Poista kori laitteesta sisustan puhdistamiseksi.

2. Laitteen sisus

Puhdista kori jokaisen käytön jälkeen. Korin materiaali on pinnoitettu, joten älä käytä 
puhdistamiseen mitään liian karheaa tai hankaavaa materiaalia, kuten teräsvillaa- tai harjaa.

3. Kori

Käytä pesuaineella kostutettua pehmeää kangasrättiä tai sientä pyyhkiäksesi osat 
puhtaaksi. Pyyhi uudelleen vedellä kostutetulla sienellä pyyhkiäksesi pesuainejäämät pois.

4. Kypsennystaso/Ritilä

Huom: kori, kypsennystaso, ja ritilä voidaan irrottaa toisistaan ja asettaa pesukoneeseen pestäväksi, mutta itse 
kiertoilmakypsennintä ei saa pestä juoksevalla vedellä.

Irrottaaksesi tahrat laitteen sisästä, kostuta pinta sopivalla määrällä veteen sekoitettua 
pesuainetta ja anna vaikuttaa n. 10 minuuttia. Käytä pehmeää kostutettua sientä 
pyyhkiäksesi pinnan puhtaaksi.

5. Tauottaminen
Paina ohjausrullaa tauottaaksesi 
kypsennyksen.
Paina uudelleen jatkaaksesi kypsennystä.

Paina ohjausrullaa pohjassa 0,5 sekunnin 
ajan, näytölle tulee pyyntö vahvistaa 
kypsennyksen keskeytys. Käännä ohjaus-
rullaa valitaksesi kyllä tai ei, ja paina rullaa 
vahvistaaksesi keskeytys.

6. Keskeytys

Paused
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Laite ei toimi.
Laite ei ole kytketty 
verkkovirtaan.

Kytke virtajohto 
maadoitettuun pistorasiaan.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Mahdollinen syy RatkaisuOngelma

Puhaltimen lapa on jumissa.

Moottori on vahingoittunut, tai
ohjauspiiri on vioittunut.

Anturin virtapiiri on avonainen.

Anturin virtapiiri on oikosulussa.

Näyttö näyttää vikakoodia E1.

Näyttö näyttää vikakoodia E2.

Puhallin ei pyöri.

Vedä kori ulos ja aseta se 
takaisin.

Rasvainen ruoka savuaa 
herkästi, mikä on normaalia.
Varmista hyvä ilmanvaihto.

Puhdista laite jokaisen 
käyttökerran jälkeen.

Laitteeseen on jäänyt 
rasvaa edellisestä 
käyttökerrasta.

Kori ei mene kunnolla 
paikoilleen.

Kypsennettävä ruoka on 
rasvaista.

Laitteesta tulee
valkoista savua.

Ajastettu aika on lyhyempi,
kuin kypsennysaika.Ajastustoiminto ei

toimi oikein.

Noudata korin maksimitäyttö-
tason merkintää.

Varmista korin paikan olevan tyhjä.Korin ja laitteen välissä on este.

Vianselvitys

Puhdistus

Huom: Laitteen säännöllinen hoito ja puhdistus auttaa pidentämään sen käyttöikää.

1. Irrota virtajohto pistorasiasta laitteen käytön jälkeen. Älä aseta laitetta tulenlähteiden 
lähelle tai upota sitä veteen. Älä aseta virtajohtoa suoraan laitteen päälle naarmuuntumisen 
välttämiseksi.
2. Puhdistus ja ylläpito tulee suorittaa vasta laitteen jäähdyttyä.
3. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.

Kori ei ole paikoillaan.

Wi-Fi -yhteyttä ei voida
muodostaa.

Päivitä Xiaomi Home -sovellus
uusimpaan versioon.

Siirry sĳaintiin, jossa Wi-Fi 
-yhteys on vahvempi.

Tarkista, onko Xiaomi Home
-sovellus päivitetty.

Tarkista, onko Wi-Fi -yhteys
tarpeeksi vahva.

Sovellus ei yhdisty
laitteeseen.

Varmista Wi-Fi:n toimivan oikein,
ja nollaa Wi-Fi -yhteys 
tarvittaessa.

Wi-Fi -yhteys ei toimi kunnolla.

Ajastus tallennetaan ja 
aktivoidaan painamalla 
ohjausrullaa.

Ajastettua aikaa ei
tallennettu.

Ajastettu aika on 
liian lyhyt.

Korissa on liikaa 
ainesosia.
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Kytkentäkaavio
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Ohjauspaneeli3

5

1

2

OLED-näyttö1

2

Matalanopeusmoottori6
6

7
8

9

Virranohjain8

Sulake9

Lämmityselementti7

Suurnopeusmoottori4

Sulake5

Turvakytkin

Pakkauksen mitat: 370 × 295 × 345 mm

Nettopaino: 3.9 kg

Bruttopaino: 5.2 kg

Väri: Valkoinen

Nimellisjännite: 220–240 V~

Nimellistaajuus: 50–60 Hz

Nimellistilavuus: 3.5 L

Käyttölämpötila: -10℃ ~ 40℃

 Normaalissa käytössä laitteen antennin ja laitteen käyttäjän välillä tulisi pitää vähintään 20 cm etäisyys.

Tekniset tiedot

Nimi: Air Fryer

Malli: MAF02

Nimellisteho: 1500 W

Langattoman radion standardi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Radion toimintataajuus: 2412–2472  MHzRadion lähetysteho: ＜20 dBm

Valmistuttaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Osoite 558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town,
Cixi, Ningbo, Zhejiang, China

Valmistaja: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

Lisätietoja saatavilla osoitteessa www.mi.com

Käyttöoppaan versio: V1.0
1.0 20211202 PW

Kaikki oheisella merkinnällä varustetut laitteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (SER, WEEE direktiivin 2012/19/EU 
mukaisesti), eikä niitä tule hävittää tavanomaisen kotitalousjätteen seassa. Sen sĳaan suojellaksesi ympäristöä ja 
ihmisterveyttä, tulee laitteet toimittaa niille osoitettuihin paikallisten säännösten mukaisiin sähkö- ja elektroniikkaromun 
keräyspisteisiin. Oikeaoppinen kierrätys ja jätteenhävitys auttaa ehkäisemään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia 
ympäristölle ja ihmisterveydelle. Ota yhteyttä paikallisiin aiheesta vastuussa oleviin viranomaisiin saadaksesi lisätietoa 
jätteenkeräyspaikoista.


