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Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική 

αναφορά. 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Mi Smart Air Fryer (3.5L). Αυτό το προϊόν προορίζεται 

μόνο για οικιακή χρήση. Οι εικόνες των προϊόντων, των αξεσουάρ και της διεπαφής 

χρήστη στο εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν 

και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος. 

 

Οδηγίες ασφαλείας 
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από 

άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 

συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα 

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν 

πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

• Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 

• Μόνο για οικιακή χρήση. 

• Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

• Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν λειτουργεί 

η συσκευή. 

• Οι επιφάνειες ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. 

• Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή 

ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου. 

• Μη φράζετε την είσοδο και τις εξόδους αέρα της φριτέζας αέρος, ούτε τους αεραγωγούς 

κατά τη χρήση για να αποφύγετε να επηρεάσετε τη φυσιολογική διάχυση θερμότητας. 
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• Μη επαγγελματικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί δεν πρέπει να τροποποιούν την εσωτερική 

καλωδίωση της φριτέζας αέρος. 

• Μη χρησιμοποιείτε κάρβουνο ή άλλες παρόμοιες πηγές καυσίμου για να θερμάνετε το 

καλάθι, την πλάκα τηγανίσματος ή το γκριλ.  

• Μην τοποθετείτε το καλάθι σε άλλες πηγές θερμότητας, όπως επαγωγική κουζίνα ή 

ηλεκτρική κουζίνα. 

• Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε 

τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος με χαλαρή σύνδεση ή κακή επαφή. 

• Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να περνά από αιχμηρά αντικείμενα για να 

αποφύγετε τυχόν ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη φριτέζα αέρος για να αποθηκεύσετε αντικείμενα, ειδικά εύφλεκτα, 

εκρηκτικά ή διαβρωτικά αντικείμενα. 

• Μην πιέζετε, λυγίζετε, στρίβετε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο 

ρεύματος για να αποτρέψετε την έκθεση ή τη θραύση του πυρήνα του. 

• Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη φριτέζα αέρος αμέσως και αποσυνδέστε την από την 

πηγή ρεύματος εάν δε λειτουργεί φυσιολογικά ή υπολειτουργεί. 

• Η φριτέζα αέρος δε μπορεί να ξεκινήσει χωρίς το καλάθι να είναι στη θέση του. 

• Μην αφήνετε τα παιδιά κοντά στη φριτέζα αέρος κατά τη διάρκεια ή μετά από τη χρήση 

για να αποφύγετε να πάθουν έγκαυμα. 

• Μην επιτρέπετε σε παιδιά να βρίσκονται κοντά ή να παίζουν με το περιτύλιγμα και τη 

συσκευασία για να αποφύγετε ατυχήματα ασφυξίας. 

• Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη ή υλικά περιτυλίγματος χαρτιού για να τυλίξετε 

φαγητό για μαγείρεμα. 

• Μη ρίχνετε αυτή τη φριτέζα αέρος και μην τη χτυπάτε σε σκληρά αντικείμενα για να 

αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργίες. 
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• Μην τοποθετείτε καρφίτσες, σύρματα ή άλλα αντικείμενα σε οποιοδήποτε από τα 

ανοίγματα της φριτέζας αέρος για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. 

• Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

• Διατηρήστε απόσταση 30 cm ή μεγαλύτερη μεταξύ των εξόδων αέρα και άλλων 

συσκευών κατά τη χρήση. 

• Μη μετακινείτε και μην ανακινείτε τη φριτέζα αέρος κατά τη χρήση. 

• Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στο διακόπτη ασφαλείας, για να αποφύγετε τυχόν 

κίνδυνο. 

• Όταν τοποθετείτε τη φριτέζα αέρος σε ένα ντουλάπι κουζίνας κ.λπ., παρακαλούμε 

βεβαιωθείτε ότι είναι καλά αεριζόμενο. 

• Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα αέρος είναι αποσυνδεδεμένη πριν την καθαρίσετε ή την 

επισκευάσετε. 

• Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα 

επιφάνεια για να αποφευχθεί ζημιά στο προϊόν ή ατυχήματα. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη σιλικόνης της φριτέζας αέρος δεν έρχονται σε επαφή με 

αιθανόλη ή διαλύματα που περιέχουν περισσότερο από 50% αλκοόλης. 

• Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα της φριτέζας αέρος είναι συνδεδεμένη, 

είναι καλά γειωμένη για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία ή άλλοι κίνδυνοι ασφαλείας. 

 

Με τo παρόν, η Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος 

ραδιοεξοπλισμού Air Fryer MAF02 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το 

πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση 

διαδικτύου:  

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

Για λεπτομερές ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, παρακαλούμε μεταβείτε στη διεύθυνση: 

www.mi.com/global/service/userguide 
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 Επισκόπηση προϊόντος 

Σημειώσεις: 

1. Το λάστιχο σιλικόνης που χρησιμοποιείται στη φριτέζα αέρος είναι κατασκευασμένο 
από υλικά με μεγάλη θερμοανθεκτικότητα για να αποφευχθεί το γδάρσιμο της επικάλυψης 
του καλαθιού από τα άκρα της πλάκας τηγανίσματος και για τη βελτίωση της 
σταθερότητας της πλάκας τηγανίσματος. Μην αφαιρέσετε το λάστιχο σιλικόνης από την 
πλάκα τηγανίσματος. 

2. Τα συστατικά που είναι πολύ μικρά δεν είναι κατάλληλα για χρήση στη σχάρα. 
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν πέφτουν μέσα από τα κενά στη σχάρα. 

 

 
  

Έξοδος αέρα 

Φριτέζα αέρος 

Είσοδος αέρα 

 
Κουμπί Power 
Διακόπτης ελέγχου 
Οθόνη 

 

Φις ρεύματος 

Αεραγωγός διάχυσης 
θερμότητας 

Διακόπτης ασφαλείας 

Λαβή 

Γκριλ 

Λάστιχο σιλικόνης 

Καλάθι 

Πλάκα τηγανίσματος 
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Διακόπτης ελέγχου 

 

 

Τρόπος χρήσης 
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και πατήστε το κουμπί Power για να ενεργοποιήσετε τη 

φριτέζα αέρος. 

Σημείωση: Πατήστε το κουμπί Power για να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα αέρος για πρώτη 

φορά, θα εμφανιστεί η ένδειξη "Ενεργοποίηση Wi-Fi", εάν δεν τη χρησιμοποιήσετε για 30 

δευτερόλεπτα ή επιλέξτε Όχι, το Wi-Fi θα παραμείνει απενεργοποιημένο και αν επιλέξετε 

Ναι, η ένδειξη Wi-Fi θα αναβοσβήνει και το Wi-Fi θα ενεργοποιηθεί. 

 

1. Ενεργοποίηση 
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και πατήστε το κουμπί Power για 

να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα αέρος. 

 

2. Απενεργοποίηση 
Πατήστε το κουμπί Power για να απενεργοποιήσετε τη φριτέζα 

αέρος, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 

 

 

 

Πατήστε για 
επιβεβαίωση επιλογής. 

Πατήστε παρατεταμένα για ένα 
δευτερόλεπτο για να επιστρέψετε 
στο προηγούμενο μενού. 

Στρίψτε αριστερά / δεξιά για 
να αλλάξετε τις λειτουργίες. 

Πατήστε το κουμπί Power για 
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.  
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3. Ρύθμιση Wi-Fi 
 

1. Επαναφορά Wi-Fi 
Πατήστε τον διακόπτη ελέγχου για να εισέλθετε στην "Επαναφορά Wi-Fi" ενώ βρίσκεστε 

στην οθόνη "Wi-Fi" και στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη ελέγχου για να επιλέξετε Ναι 

για να επαναφέρετε το Wi-Fi ή περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου για να επιλέξετε Όχι 

για να εγκαταλείψετε την επαναφορά του Wi-Fi. 

 

2. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Wi-Fi 
Πατήστε τον διακόπτη ελέγχου για να εισέλθετε στην "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 

Wi-Fi" ενώ βρίσκεστε στην οθόνη "Wi-Fi" και στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη ελέγχου 

για να επιλέξετε Ναι για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Wi-Fi ή περιστρέψτε τον 

διακόπτη ελέγχου για να επιλέξετε Όχι ώστε να εγκαταλείψετε την αλλαγή. 

 

Κατάσταση Wi-Fi 

Αναμονή για γρήγορη 
σύνδεση 

Επανασύνδεση μετά από 
αποσύνδεση ... Συνδέθηκε με επιτυχία Γίνεται ενημέρωση... 

Η ένδειξη Wi-Fi 
αναβοσβήνει αργά 

Η ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει 
γρήγορα 

Η ένδειξη Wi-Fi ανάβει 
συνεχώς 

Η ένδειξη Wi-Fi 
αναβοσβήνει δύο φορές 

Σημείωση: Εάν δε συνδεθεί στο Wi-Fi για 30 λεπτά, η ένδειξη Wi-Fi θα σβήσει. 
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4. Σύνδεση με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home 
Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home *. Χρησιμοποιήστε 

την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home για να ελέγξετε τη συσκευή σας και για να 

αλληλεπιδράσετε με άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές. 

Σαρώστε τον κώδικα QR για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Θα 

μεταφερθείτε στη σελίδα ρύθμισης της σύνδεσης εάν η εφαρμογή είναι 

ήδη εγκατεστημένη. Εναλλακτικά, κάντε αναζήτηση στο "Mi Home / 

Xiaomi Home" στο App Store για λήψη και εγκατάσταση. 

Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home, πατήστε "+" επάνω 

δεξιά και στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας. 

Σημείωση: Προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία του χρήστη, το firmware της συσκευής 

και η διεπαφή της εφαρμογής Mi Home / Xiaomi Home θα ενημερώνονται κατά καιρούς, 

οπότε αν συναντήσετε οποιαδήποτε εμπειρία διεπαφής που δεν είναι συμβατή με αυτό 

το εγχειρίδιο, παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν. 

 

Τρόπος χρήσης 
Προετοιμασίες 
Τα συστατικά μπορούν να μαριναριστούν για γεύση πριν το 

μαγείρεμα. 
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Έναρξη προγράμματος μαγειρέματος 
1. Τοποθετήστε τη φριτέζα αέρος σε σταθερή, επίπεδη 
επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία 
αέρα γύρω από τη φριτέζα αέρος. 

 

 

 

 

2. Τοποθετήστε την πλάκα τηγανίσματος στο 
καλάθι και προσθέστε τα συστατικά ένα ένα. Εάν 
υπάρχουν περισσότερα συστατικά, 
χρησιμοποιήστε τη σχάρα για να τα τοποθετήσετε 
σε δύο στρώσεις. 

Σημείωση: Η συσσώρευση συστατικών χωρίς τη 
χρήση της σχάρας θα επηρεάσει το μαγείρεμα. 

 

 

 

 

3. Μόλις το καλάθι εισαχθεί πλήρως στη φριτέζα αέρος, πατήστε 
το κουμπί Power για να την ενεργοποιήσετε και γυρίστε τον 
διακόπτη ελέγχου για να επιλέξετε στο μενού το αντίστοιχο 
πρόγραμμα μαγειρέματος και πατήστε τον διακόπτη ελέγχου για 
επιβεβαίωση. Στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη ελέγχου για 
να επιλέξετε την ποσότητα συστατικών (μονή στρώση / μισή / 
πλήρης / διπλή στρώση) και τέλος πατήστε τον διακόπτη 
ελέγχου για επιβεβαίωση και έναρξη του μαγειρέματος. 

 

 

 

 

 

 

Μονή στρώση Διπλή στρώση  
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Σημειώσεις: 

1. Ο χρόνος και η θερμοκρασία μαγειρέματος μπορούν να ρυθμιστούν περιστρέφοντας 
τον διακόπτη ελέγχου κατά το μαγείρεμα. 

2. Μόλις γυρίσετε τον διακόπτη ελέγχου για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος ή τη 
θερμοκρασία, πρέπει να πατήσετε τον διακόπτη ελέγχου για επιβεβαίωση, διαφορετικά 
θα συνεχίσει να μαγειρεύει στον αρχικό χρόνο και θερμοκρασία μετά από πέντε 
δευτερόλεπτα. 

 

4. Ορισμένα συστατικά πρέπει να γυριστούν κατά 
τη διάρκεια του μαγειρέματος, παρακαλούμε 
ακολουθήστε τις οδηγίες της φριτέζας αέρος και 
βγάλτε το καλάθι για να αναποδογυρίσετε τα υλικά 
και στη συνέχεια, τοποθετήστε το καλάθι πίσω στη 
φριτέζα αέρος και πατήστε τον διακόπτη ελέγχου 
για να συνεχίσετε το μαγείρεμα. 

 

 

5. Η φριτέζα αέρος θα ηχήσει και στην οθόνη 
θα εμφανιστεί "Completed" για να δείξει ότι το 
πρόγραμμα μαγειρέματος έχει ολοκληρωθεί. 
Βγάλτε προσεκτικά το καλάθι και 
χρησιμοποιήστε λαβίδες για να αφαιρέσετε το 
φαγητό. 

Προσοχή: Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, το 
καλάθι είναι πολύ ζεστό, οπότε μην το αγγίζετε 
για να αποφύγετε τυχόν έγκαυμα. 
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Λοιπές λειτουργίες 

 1. Ρυθμίσεις γλώσσας 

• Ενεργοποιήστε τη φριτέζα αέρος, μεταβείτε στις ρυθμίσεις και 
πατήστε τον διακόπτη ελέγχου για να μπείτε στην οθόνη 
επιλογής γλώσσας.  

• Γυρίστε τον διακόπτη στην επιθυμητή γλώσσα και πατήστε τον 
για επιβεβαίωση. 

2. Χειροκίνητη λειτουργία 
Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, γυρίστε τον διακόπτη 
ελέγχου και επιλέξτε τη χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε τον για να 
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και περιστρέψτε τον για να ρυθμίσετε την 
επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος και στη συνέχεια, πατήστε τον 
για να ρυθμίσετε τον χρόνο και γυρίστε τον για να ρυθμίσετε τον 
επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος και πατήστε για να ξεκινήσει το 
παραπάνω πρόγραμμα. 

3. Αναποδογύρισμα φαγητού 
Εάν ο χρόνος μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος από 8 λεπτά (εκτός από 
το γιαούρτι και τους ξηρούς καρπούς), η φριτέζα αέρος θα σας 
υπενθυμίσει να γυρίσετε ή να ανακινήσετε το φαγητό. Η ένδειξη 
"Shake" θα αναβοσβήνει στην οθόνη και θα ηχήσει τρεις φορές. 
Παρακαλούμε τραβήξτε το καλάθι, αναποδογυρίστε ή ανακινήστε το 
φαγητό και στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το καλάθι πίσω στη 
φριτέζα αέρος. 

4. Προγραμματισμένο μαγείρεμα 
Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, γυρίστε τον διακόπτη 
ελέγχου και επιλέξτε τη λειτουργία προγραμματισμού, ορίστε τον 
χρόνο ολοκλήρωσης, το πρόγραμμα μαγειρέματος, τη θερμοκρασία 
και τον χρόνο μαγειρέματος και πατήστε τον διακόπτη ελέγχου για 
επιβεβαίωση και έναρξη του προγραμματισμένου προγράμματος 
μαγειρικής.  
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Μόλις τελειώσει ο προγραμματισμένος χρόνος, η φριτέζα αέρος έχει ολοκληρώσει το 
ορισμένο πρόγραμμα μαγειρέματος. 

Σημείωση: Ο προγραμματισμένος χρόνος,  εδώ είναι ο προγραμματισμένος χρόνος 
ολοκλήρωσης, για παράδειγμα έξι ώρες, που σημαίνει ότι το μαγείρεμα θα ολοκληρωθεί 
σε έξι ώρες και ο προγραμματισμένος χρόνος δε μπορεί να είναι μικρότερος από τον 
χρόνο μαγειρέματος. 

 

5. Παύση 
Πατήστε τον διακόπτη ελέγχου για παύση του προγράμματος κατά 
τη διάρκεια του μαγειρέματος. 

Πατήστε τον διακόπτη ελέγχου για να συνεχίσετε το πρόγραμμα 
μαγειρέματος ενώ βρίσκεται σε παύση. 

6. Διακοπή προγράμματος 
Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη ελέγχου για 0,5 
δευτερόλεπτα, η οθόνη ζητάει επιβεβαίωση ακύρωσης του 
τρέχοντος προγράμματος μαγειρέματος, γυρίστε τον διακόπτη 
ελέγχου και επιλέξτε ναι ή όχι. Μόλις ακυρωθεί, θα εισέλθει σε 
κατάσταση αναμονής. 

 

 

Συμβουλές συντήρησης 
• Μόνο επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι τεχνικοί θα πρέπει να 

επισκευάζουν τη φριτέζα αέρος. 
• Άλλα άτομα δεν πρέπει να επισκευάζουν τη φριτέζα αέρος χωρίς άδεια για να 

αποφευχθούν σοβαρές συνέπειες. 
• Όταν η φριτέζα αέρος λειτουργεί ασυνήθιστα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

Αντιμετώπιση Προβλημάτων πριν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. 
• Εάν το πρόβλημα δε μπορεί να επιλυθεί, παρακαλούμε αφαιρέστε το καλώδιο 

ρεύματος και αποσυνδέστε την και επικοινωνήστε με το service after-sales. 
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Καθαρισμός & συντήρηση 
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση της 
φριτέζας αέρος και περιμένετε να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου ή σε ασφαλή 
θερμοκρασία πριν τη χρησιμοποιήσετε. Παρακαλούμε αφαιρέστε το καλάθι κατά τον 
καθαρισμό του εσωτερικού της φριτέζας αέρος. 

1. Επιφάνεια φριτέζας αέρος 

Η επιφάνεια της φριτέζας αέρος μπορεί να σκουπιστεί με ένα στεγνό, μαλακό πανί ή ένα 
σφουγγάρι βρεγμένο με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό καθαρισμού. 

2. Κοιλότητα 

Για να αφαιρέσετε λεκέδες από το εσωτερικό της φριτέζας, απλώστε κατάλληλη ποσότητα 
απορρυπαντικού αραιωμένου σε ζεστό νερό στην επιφάνειά της και αφήστε το να δράσει 
για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι βρεγμένο 
με νερό για να σκουπίσετε το υπόλειμμα απορρυπαντικού. 

3. Καλάθι 

Καθαρίστε τη φριτέζα αέρος μετά από κάθε χρήση. Το καλάθι της φριτέζας αέρος είναι 
επικαλυμμένο, οπότε μη χρησιμοποιείτε σύρμα ή άλλα λειαντικά καθαριστικά υλικά για να 
το καθαρίσετε, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επίστρωση. 

4. Πλάκα τηγανίσματος / σχάρα 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό βαμβακερό ύφασμα ή ένα σφουγγάρι 
βρεγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό για να τα σκουπίσετε και στη συνέχεια να το 
βρέξετε με νερό για να σκουπίσετε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού. 

Σημείωση: Το καλάθι, η πλάκα τηγανίσματος και η σχάρα μπορούν να διαχωριστούν και 
να τοποθετηθούν στο πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό, αλλά η φριτέζα αέρος δε μπορεί 
να πλυθεί με νερό ή να καθαριστεί στο πλυντήριο πιάτων. 
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Προφυλάξεις καθαρισμού 
1. Μετά τη χρήση της φριτέζας αέρος, παρακαλούμε αποσυνδέστε το φις ρεύματος 
εγκαίρως και μην τοποθετείτε τη φριτέζα αέρος κοντά σε πηγή φωτιάς ούτε να τη βυθίζετε 
σε νερό. Μην τοποθετείτε το φις ρεύματος απευθείας στη φριτέζα αέρος για να 
αποτρέψετε το ξύσιμο του φις στην επιφάνειά της. 

2. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνονται μόνο αφού κρυώσει η φριτέζα 
αέρος. 

3. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά υλικά ή απορρυπαντικά. 

Σημείωση: Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση της φριτέζας αέρος θα συμβάλει στην 
παράταση της διάρκειας ζωής της. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Θέμα Πιθανές αιτίες Λύσεις 

Η φριτέζα αέρος δε 
λειτουργεί. 

Η φριτέζα αέρος δεν είναι συνδεδεμένη 
σε παροχή ρεύματος. 

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε 
γειωμένη πρίζα. 

Το καλάθι δε σπρώχνεται Βγάλτε το καλάθι και σπρώξτε το 
πίσω στη θέση του. 

Η οθόνη OLED 
δείχνει El 

Ο αισθητήρας έχει χαλασμένο 
κύκλωμα. 

Επικοινωνήστε με το service after-
sales 

Η οθόνη OLED 
δείχνει E2 

Ο αισθητήρας έχει βραχυκύκλωμα. Επικοινωνήστε με το service after-
sales 

Το πτερύγιο δεν 
περιστρέφεται 

Το πτερύγιο του ανεμιστήρα έχει 
κολλήσει. 

Επικοινωνήστε με το service after-
sales 

Το μοτέρ είναι κατεστραμμένο ή άλλα 
εξαρτήματα έχουν χαλασμένο κύκλωμα 

Επικοινωνήστε με το service after-
sales 

Βγαίνει λευκός 
καπνός 

Μαγείρεμα λιπαρών συστατικών. 

Όταν τηγανίζετε συστατικά που 
περιέχουν περισσότερο λίπος, θα 
υπάρξει πολύς καπνός, κάτι που είναι 
φυσιολογικό. 

Η φριτέζα περιέχει ακόμα υπολείμματα 
λίπους από το προηγούμενο 
πρόγραμμα μαγειρέματος. 

Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τη φριτέζα 
μετά από κάθε πρόγραμμα 
μαγειρέματος. 

Δε μπορεί να 
τοποθετηθεί το 
καλάθι στη φριτέζα 
ομαλά. 

Πάρα πολλά συστατικά στο καλάθι Τα συστατικά στο καλάθι δε μπορούν 
να υπερβούν το μέγιστο σημάδι. 

Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε σωστά το καλάθι. 

Η 
προγραμματισμένη 
λειτουργία δεν 
αποδίδει όπως 
ζητήθηκε. 

Ο προγραμματισμένος χρόνος είναι 
πολύ σύντομος 

Ο προγραμματισμένος χρόνος είναι 
μικρότερος από τον χρόνο 
μαγειρέματος. 

Ο προγραμματισμένος χρόνος ώρα δεν 
αποθηκεύεται. 

Ο προγραμματισμένος χρόνος 
αποθηκεύεται και εκτελείται πατώντας 
τον διακόπτη ελέγχου. 

Δεν είναι δυνατή η 
σύνδεση WI-FI. 

Ελέγξτε εάν η εφαρμογή Mi Home / 
Xiaomi Home είναι ενημερωμένη. 

Ενημερώστε την εφαρμογή Mi Home / 
Xiaomi Home στην πιο πρόσφατη 
έκδοση. 

Ελέγξτε αν το σήμα του WI-FΙ είναι 
αρκετά ισχυρό. 

Μετακινήστε σε μια θέση όπου το 
σήμα είναι αρκετά ισχυρό. 

Δεν είναι δυνατή η 
σύνδεση της 
φριτέζας. 

Ελέγξτε εάν το WI-FΙ λειτουργεί 
κανονικά. 

Ελέγξτε εάν το WI-FI είναι 
συνδεδεμένο κανονικά ή επαναφέρετε 
το WI-FI για επανασύνδεση. 

 
  



16 17

16 

Ηλεκτρικό  διάγραμμα 

 

 
1. Οθόνη OLED  

2. Διακόπτης ασφαλείας 

3. Πίνακας ελέγχου 

4. Μοτέρ υψηλής ταχύτητας 

5. Ασφάλεια 

6. Μοτέρ χαμηλής ταχύτητας 

7. Θερμαντικό στοιχείο 

8. Πλακέτα τροφοδοσίας 

9. Ασφάλεια 

 

 

Προδιαγραφές 

Όνομα: Air Fryer Ονομαστική Χωρητικότητα: 3.5 L Χρώμα: Λευκό 

Μοντέλο: MAF02 Ονομαστική Συχνότητα: 50-60 Hz Καθαρό βάρος: 3.9 
kg 

Ονομαστική ισχύς: 1500 W Ονομαστική Τάση: 220-240 V ~ Μικρό βάρος: 5.2 kg 

Μέγιστη ισχύς εξόδου: <20 dBm Διαστάσεις συσκευασίας: 370 * 295 *345 mm 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -
10°C έως 40°C 

Συχνότητα λειτουργίας: 2412-2472 MHz 

Ασύρματη συνδεσιμότητα: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

Υπό κανονική χρήση, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση 
τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη. 
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Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗE σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν 
πρέπει να αναμιγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να 
προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον εξοπλισμό σας 
σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή 
απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών 
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον  
εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση 
καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής. 

 

 

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd. 

Κατασκευάζεται από: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. 

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

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα www.mi.com 
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Εγγύηση καλής λειτουργίας

O Mi Smart Air Fryer (3.5L) που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγ-
γύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύ-
ουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική 
υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και δια-
θέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial 
numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info 
Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό 
διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που 
διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με 
βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηρι-
στικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που απο-
δεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση 
ισχύει εφ’ όσον 
1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και 
δεν έχει παραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, 
συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται 
καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή 
της βλάβης.
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Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial 
No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατά-
στασης ή κακής χρήσης. 
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου 
ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλή-
θηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, 
όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συ-
σκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, 
ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμί-
σεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση 
λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέ-
λεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσι-
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οδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για 
επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική
συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη 
κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντί-
θετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες 
της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη 
δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παρα-
πάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγ-
χου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, 
παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής 
βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον 
πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και 
για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που 
προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν 
λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο 
πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
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- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα
δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.

Απόρριψη της συσκευής
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμ-
βολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά 
οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περι-
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η 
ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συ-
νέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών 
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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Απόρριψη της συσκευής  
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το
σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν 
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε 
στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη 
τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για 
το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες 
πληροφορίες 
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Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.
Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν 
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις 
ευρωπαϊκές νόρμες, αλλά και τροπολογίες.

Κανονιστική ειδοποίηση για χρήστες της E.E.
H Xiaomi Inc., δηλώνει ότι ο ασύρματος εξοπλισμός 
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ.
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Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2021.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχο-
μένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.
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www.xiaomi-greece.gr
      @XiaomiGreece

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E.
Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr


