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3 CZ

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím produktu si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí 
použití.
Děkujeme, že jste si zakoupili Mi Smart Air Fryer (3,5 l). Tento produkt je určen pouze pro domácí použití. 
Obrázky produktu, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní uvedené v tomto návodu jsou pouze 
ilustrativní. Aktuální produkt a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod 
dozorem nebo byly o bezpečném používání spotřebiče poučeny a uvědomují si případná rizika. Děti si se 
spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu smí provádět pouze děti starší 8 let za dozoru dospělé osoby.

• Spotřebič a jeho kabel uchovávejte z dosahu dětí mladších 8 let.
• Pouze pro domácí použití.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem, servisním 

pracovníkem nebo jinou kvalifikovanou osobou.
• Teplota přístupných povrchů může být během provozu spotřebiče vysoká.
• Povrchy se během používání zahřívají.
• Spotřebiče nejsou určeny k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
• Během používání horkovzdušné fritézy neblokujte otvory pro vstup a výstup vzduchu ani ventilační 

otvory, abyste neovlivnili normální odvod tepla spotřebiče.
• Neupravujte vnitřní zapojení horkovzdušné fritézy.
• K ohřevu fritovacího koše, fritovací desky nebo grilovací mřížky nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiná 

podobná paliva.
• Nepokládejte fritovací koš na jiné zdroje tepla, jako je indukční vařič nebo plynový sporák.
• Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte napájecí kabel s uvolněným připojením nebo špatným kontaktem.
• Zamezte kontaktu napájecího kabelu s ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
• Horkovzdušnou fritézu nepoužívejte ke skladování jakýchkoli předmětů, zejména hořlavých, výbušných 

nebo žíravých.
• Napájecí kabel nadměrně nemačkejte, neohýbejte, neotáčejte a neumisťujte na něj těžké předměty, aby 

nedošlo k odhalení nebo zlomení jeho jádra.
• Pokud horkovzdušná fritéza nefunguje normálně nebo se porouchá, okamžitě ji přestaňte používat 

a odpojte ji od zdroje napájení.
• Pokud fritovací koš není na svém místě, horkovzdušnou fritézu nelze spustit.
• Během nebo těsně po používání horkovzdušné fritézy nepouštějte do blízkosti spotřebiče děti, aby se 

nepopálily.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s plastovým obalovým sáčkem, aby se nešťastnou náhodou neudusily.
• K balení potravin určených k vaření nepoužívejte plastové nádobí ani žádné obalové materiály, které 

by se mohly roztavit nebo otrávit/ovlivnit potraviny.
• Zamezte, aby horkovzdušná fritéza spadla nebo narazila do jiných předmětů, aby nedošlo k jejímu 

poškození nebo poruše.
• Do žádného z otvorů horkovzdušné fritézy nezasouvejte špendlíky, dráty ani jiné předměty, aby nedošlo 

k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
• Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
• Během používání zajistěte, aby mezi výstupy vzduchu a jinými zařízeními byla vzdálenost nejméně 30 cm.
• Během používání s horkovzdušnou fritézou nehýbejte a netřeste.
• Do bezpečnostního spínače nevkládejte žádné cizí předměty, abyste předešli případnému nebezpečí.
• Při umístění horkovzdušné fritézy do kuchyňské skříňky apod. zajistěte, aby byl prostor dobře větrán.
• Před čištěním nebo opravou horkovzdušné fritézy se ujistěte, že je fritéza odpojena od napájení.
• Tento výrobek musí být používán na rovném, žáruvzdorném povrchu, aby nedošlo k jeho poškození nebo 

případným nehodám.
• Zajistěte, aby silikonové části horkovzdušné fritézy nepřišly do styku s etanolem nebo roztoky, které 

obsahují více než 50 % alkoholu.
• Ujistěte se, že elektrická zásuvka, do které je horkovzdušná fritéza zapojena, je dobře uzemněná, 

aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo jiným bezpečnostním rizikům.
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POPIS PRODUKTU

Poznámky:
1. Silikonová pryž použitá v horkovzdušné fritéze je vyrobena z potravinářských materiálů odolných vůči 
vysokým teplotám, díky kterým je zabráněno poškrábání fritovacího koše a zlepšena stabilita fritovací 
desky. Neodstraňujte silikonovou pryž z fritovací desky.
2. Příliš malé kousky potravin nejsou pro použití na grilovací mřížce vhodné. Dbejte na to, aby ingredience 
nepropadávaly mezerami grilovací mřížky.

❶ Stiskem potvrdíte výběr.
❷ Stiskem a podržením po dobu 0,5 sekund se vrátíte do předchozí nabídky.
❸ Otočením doleva/doprava změníte funkci.
❹ Stiskem tlačítka napájení spotřebič zapnete/vypnete.

Grilovací mřížka

Silikonová pryž

Fritovací deska

Výstup vzduchu

Horkovzdušná 
fritéza

Zástrčka

Ventilační otvor

Bezpečnostní spínač

Vstup vzduchu
Tlačítko napájení
Ovládací knoflík
Displej

Fritovací koš

Rukojeť

OVLÁDACÍ KNOFLÍK

❶ ❷ ❸ ❹
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Připojte napájecí kabel a stisknutím tlačítka napájení zapněte horkovzdušnou fritézu.
Poznámka: Chcete-li horkovzdušnou fritézu poprvé zapnout, stiskněte tlačítko napájení, na displeji se 
zobrazí „Enable Wi-Fi“ („Povolit Wi-Fi síť“). Pokud se spotřebičem nebudete po dobu 30 sekund pracovat 
nebo zvolíte „No“ („Ne“), zůstane Wi-Fi síť vypnutá, a pokud zvolíte „Yes“ („Ano“), kontrolka Wi-Fi sítě 
začne blikat a Wi-Fi síť bude povolena.

1. ZAPNUTÍ
Připojte napájecí kabel a stisknutím tlačítka napájení zapněte horkovzdušnou fritézu.

2. VYPNUTÍ
Stisknutím tlačítka napájení horkovzdušnou fritézu zapnete bez ohledu na to, v jakém 
je stavu.

3. KONFIGURACE WI-FI PŘIPOJENÍ
1. Resetování Wi-Fi sítě
Na obrazovce „Wi-Fi“ vyberte stisknutím ovládacího knoflíku „Reset Wi-Fi“ („Resetování Wi-Fi sítě“), dalším 
stiskem ovládacího knoflíku zvolte „Yes“ („Ano“), nebo knoflíkem otočte a zvolte možnost „No“ („Ne“).
2. Povolení/zakázání Wi-Fi sítě
Na obrazovce „Wi-Fi“ vyberte stisknutím ovládacího knoflíku “Enable/Disable Wi-Fi” („Povolit/Zakázat Wi-
Fi síť“), dalším stiskem ovládacího knoflíku zvolte „Yes“ („Ano“), nebo knoflíkem otočte a zvolte možnost 
„No“ („Ne“).

4. SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME/XIAOMI HOME.
Tento produkt pracuje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Použijte aplikaci Mi Home/Xiaomi Home 
k ovládání vašeho zařízení a interakci s dalšími chytrými zařízeními domácnosti.

• Naskenujte QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci. Máte-li aplikaci již 
nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo si 
můžete aplikaci „Mi Home / Xiaomi Home“ vyhledat v App Store, uložit si ji 
a nainstalovat.

• Otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte na tlačítko „+“ v pravém 
horním rohu a poté postupujte podle pokynů aplikace a přidejte vaše zařízení.

Poznámka: Za účelem zlepšení uživatelských zkušeností budou firmware zařízení a rozhraní aplikace 
Mi Home/Xiaomi Home čas od času aktualizovány. Pokud proto narazíte na části rozhraní, které nejsou 
v souladu s touto příručkou, rozhodující je skutečný produkt.

NÁVOD K POUŽITÍ

Poznámka: Pokud se spotřebič do 30 minut nepřipojí k Wi-Fi síti, kontrolka Wi-Fi sítě zhasne.

STAV WI-FI

Čekání na připojení.. Opětovné připojení 
po odpojení... Úspěšně připojeno Aktualizace...

Kontrolka Wi-Fi sítě 
pomalu bliká

Kontrolka Wi-Fi sítě 
rychle bliká

Kontrolka Wi-Fi sítě 
trvale svítí

Kontrolka Wi-Fi sítě 
dvakrát zablikala
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PŘÍPRAVA

Ingredience lze před vařením marinovat dle chuti.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU VAŘENÍ
1. Postavte horkovzdušnou fritézu na stabilní, rovný povrch 
a zajistěte, aby kolem fritézy mohl cirkulovat vzduch.

2. Vložte fritovací desku do fritovacího koše a postupně 
přidávejte ingredience. Pokud je ingrediencí větší množství, 
použijte grilovací mřížku.
Poznámka: Vrstvení ingrediencí bez použití grilovací mřížky 
ovlivní přípravu potravin.

3. Jakmile je fritovací koš zcela zasunut do horkovzdušné 
fritézy, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení, otáčením 
ovládacího knoflíku vyberte nabídku příslušného programu 
vaření a stisknutím knoflíku výběr potvrďte. Poté stisknutím 
ovládacího knoflíku zvolte množství ingrediencí 
(jedna vrstva / polovina / plná / dvě vrstvy) a nakonec 
stisknutím ovládacího knoflíku potvrďte a spusťte vaření.
Poznámky:
1. Během vaření lze otáčením ovládacího knoflíku upravit dobu 

vaření a teplotu.
2. Poté, co otočíte ovládacím knoflíkem, abyste upravili dobu 

nebo teplotu vaření, je nutné ovládací knoflík znovu stisknout 
a změnu tak potvrdit, v opačném případě bude horkovzdušná 
fritéza po 5 sekundách pokračovat ve vaření za původního 
nastavení.

4. Některé ingredience je během vaření nutné obrátit, 
postupujte podle pokynů horkovzdušné fritézy 
a vytáhněte fritovací koš, abyste ingredience mohli obrátit, 
poté koš vraťte do fritézy a stisknutím ovládacího knoflíku 
pokračujte ve vaření.

5. Horkovzdušná fritéza zapípá a na displeji se zobrazí 
„Program completed“ („Program dokončen“), což znamená, 
že program vaření byl dokončen. Opatrně vyjměte fritovací 
koš a pomocí kleští vyjměte potraviny.
Pozor: Po dokončení vaření je fritovací koš velmi horký, proto 
se ho nedotýkejte, abyste se nespálili.

jedna vrstva dvě vrstvy
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DALŠÍ ÚKONY
1. Nastavení jazyka
Zapněte horkovzdušnou fritézu, přejděte do nastavení 
a stisknutím ovládacího knoflíku přejděte na obrazovku výběru 
jazyka. Pomocí ovládacího knoflíku najeďte na požadovaný 
jazyk a stisknutím výběr potvrďte.

2. Manuální režim
V pohotovostním režimu otočte ovládacím knoflíkem a zvolte 
manuální režim, stisknutím a následným otočením nastavte 
požadovanou teplotu vaření, poté stisknutím a následným 
otočením nastavte požadovanou dobu vaření a stisknutím 
spusťte výše nastavený program.

3. Obrácení potravin
Pokud je doba vaření delší než 8 minut (s výjimkou koláče 
a sušeného ovoce), horkovzdušná fritéza vás upozorní, abyste 
potraviny otočili nebo protřepali. Na displeji bude blikat nápis 
„Please shake the food“ („Protřepejte potraviny“) 
a horkovzdušná fritéza třikrát zapípá.
Vyjměte fritovací koš, obraťte nebo protřepejte potraviny 
a poté koš zcela zasuňte zpět do horkovzdušné fritézy.

4. Plánované vaření
V pohotovostním režimu otočte ovládacím knoflíkem a zvolte 
funkci plánování, nastavte čas dokončení, program vaření, 
teplotu a čas vaření, stisknutím ovládacího knoflíku výběr 
potvrďte a spusťte naplánovaný program vaření. Po uplynutí 
daného času horkovzdušná fritéza naplánovaný program 
vaření dokončí. Poznámka: Naplánovaný čas v tomto případě 
znamená naplánovaný čas dokončení, např. 6 hodin znamená, 
že vaření bude dokončeno za 6 hodin. Naplánovaný čas 
nemůže být kratší než doba vaření.

5. Pozastavení
Stisknutím ovládacího knoflíku během vaření pozastavíte 
program.
Stisknutím ovládacího knoflíku opět spustíte pozastavený 
program vaření.

6. Zastavení programu
Stiskněte a na půl sekundy podržte ovládací knoflík, na displeji 
se zobrazí pokyn k potvrzení zrušení aktuálního programu 
vaření, otočte ovládacím knoflíkem a zvolte ano nebo ne. 
Po zrušení programu spotřebič přejde do pohotovostního 
režimu

Language

Manual

Shake

Schedule

07:58

Cancel?

Paused

Yes
No

English
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TIPY PRO ÚDRŽBU
• Horkovzdušnou fritézu by měli opravovat pouze odborně vyškolení a kvalifikovaní technici.
• Jiné osoby by neměly horkovzdušnou fritézu opravovat bez povolení, aby se předešlo vážným 

následkům.
• Pokud se horkovzdušná fritéza chová nestandardně, přečtěte si sekci Řešení problémů a až poté 

kontaktujte zákaznický servis.
• Pokud se problém nepodaří vyřešit, odpojte napájecí kabel z napájení a od spotřebiče a kontaktujte 

poprodejní servis.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním a údržbou horkovzdušné fritézy odpojte napájecí kabel a počkejte, až fritéza vychladne na 
pokojovou nebo bezpečnou teplotu. Chcete-li vyčistit vnitřní část horkovzdušné fritézy, vyjměte fritovací 
koš.

1. Povrch horkovzdušné fritézy
Povrch horkovzdušné fritézy otřete suchým, měkkým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou ve vodě 
s neutrálním čisticím prostředkem.

2. Vnitřní část
Chcete-li odstranit skvrny z vnitřní části horkovzdušné fritézy, naneste na její povrch přiměřené 
množství čisticího prostředku zředěného horkou vodou a nechte jej působit asi 10 minut, poté zbytky 
čisticího prostředku setřete měkkou houbičkou navlhčenou ve vodě.

3. Fritovací koš
Před každým použitím horkovzdušnou fritézu vyčistěte. Koš horkovzdušné fritézy je potažen, proto 
k jeho čištění nepoužívejte drátěnku ani jiné abrazivní čisticí materiály, které by mohly povlak poškodit.

4. Fritovací deska / grilovací mřížka
K otření desky a mřížky použijte měkký bavlněný hadřík nebo houbičku s neutrálním čisticím 
prostředkem, poté ji namočte ve vodě a setřete zbytky čisticího prostředku.
Poznámka: Fritovací koš, fritovací desku a grilovací mřížku lze oddělit a mýt v myčce na nádobí, 
horkovzdušnou fritézu v myčce na nádobí mýt nelze. 

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ
1. Po použití horkovzdušné fritézy odpojte napájecí kabel a neumisťujte fritézu do blízkosti ohně ani 
ji neponořujte do vody. Nepokládejte zástrčku přímo na horkovzdušnou fritézu, aby nepoškrábala její 
povrch.
2. Před čištěním a prováděním údržby nechte horkovzdušnou fritézu nejprve vychladnout.
3. Nepoužívejte žádné žíravé nebo abrazivní čisticí materiály a čisticí prostředky.
Poznámka: Pravidelným čištěním a údržbou horkovzdušné fritézy prodloužíte její životnost.

manual_Xioami_Mi_Smart_Air_Frayer_3_5_l_2021_A5_148x210_v01.indd   8manual_Xioami_Mi_Smart_Air_Frayer_3_5_l_2021_A5_148x210_v01.indd   8 09.09.2021   11:06:5909.09.2021   11:06:59



9 CZ

Problém Možné příčiny Řešení

Horkovzdušná fritéza nefunguje.

Horkovzdušná fritéza není 
připojena k napájení.

Zapojte napájecí kabel do 
uzemněné elektrické zásuvky.

Fritovací koš není zcela zasunutý. Vytáhněte fritovací koš a zasuňte 
jej zpět na své místo.

OLED displej zobrazuje E1. Přerušený obvod senzoru. Obraťte se na poprodejní servis.

OLED displej zobrazuje E2. Zkrat senzoru. Obraťte se na poprodejní servis.

Ventilátor se neotáčí.
Zaseknutá lopatka ventilátoru. Obraťte se na poprodejní servis.

Motor je poškozený nebo je 
obvod jiné součásti přerušený. Obraťte se na poprodejní servis.

Ze spotřebiče vychází bílý kouř.

Vaření mastných ingrediencí.
Při smažení ingrediencí 
obsahujících větší množství tuku 
vzniká větší množství kouře, to je 
zcela normální. 

V horkovzdušné fritéze 
se stále nachází zbytky tuku 
z předchozího programu vaření.

Horkovzdušnou fritézu po 
každém programu vaření 
vyčistěte.

Fritovací koš nelze hladce 
zasunout do horkovzdušné 
fritézy.

Ve fritovacím koši je příliš velké 
množství ingrediencí.

Množství ingrediencí ve 
fritovacím koši nesmí přesáhnout 
značku maximálního objemu.

Fritovací koš není správně 
zasunut.

Zasuňte fritovací koš správným 
způsobem.

Funkce plánování neproběhla 
podle nastavených požadavků.

Naplánovaná doba je příliš 
krátká.

Naplánovaná doba je kratší než 
doba vaření.

Naplánovaná doba není uložena.
Naplánovaná doba je uložena 
a po stisknutí ovládacího knoflíku 
proběhne naplánované vaření.

Nelze připojit Wi-Fi síť.

Zkontrolujte, zda je verze 
aplikace Mi Home / Xiaomi Home 
aktuální.

Aktualizujte aplikaci Mi Home / 
Xiaomi Home na nejnovější verzi.

Zkontrolujte, zda je signál Wi-Fi 
sítě dostatečně silný.

Přesuňte se na místo s 
dostatečně silným signálem.

Nelze připojit horkovzdušnou 
fritézu.

Zkontrolujte, zda Wi-Fi síť 
funguje normálně.

Zkontrolujte, zda je Wi-Fi síť 
normálně připojena, nebo 
resetujte Wi-Fi síť, aby se znovu 
připojila.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
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SPECIFIKACE

SCHÉMA ZAPOJENÍ
❶ OLED displej
❷ Bezpečnostní spínač
❸ Ovládací panel
❹ Vysokorychlostní motor
❺ Pojistka
❻ Nízkootáčkový motor 
❼ Topné těleso
❽ Výkonová deska
❾ Pojistka

❶

❷
❸❹❺

❻

❼
❽

❾

L

E

N

Název Air Fryer

Model MAF02

Jmenovitý výkon 1 500 W

Maximální výstupní výkon <20 dBm

Provozní teplota 10 °C až 40 °C

Jmenovitá kapacita 3,5 l

Jmenovitá frekvence 50–60 Hz

Jmenovité napětí 220–240 V~

Rozměry balení 370 × 295 × 345 mm

Provozní frekvence 2 412–2 472 MHz

Barva Bílá

Čistá hmotnost 3,9 kg

Hrubá hmotnost 5,2 kg

Bezdrátové připojení Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním 
odpadem je nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi 
místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací 
dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady 
na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu 
nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Ningbo Careline Electric Appliance Co, Ltd., prohlašuje, že typ rádiového zařízení MAF02 je v souladu 
se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda
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SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto používateľskú príručku a odložte si ju pre budúce 
použitie.
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre Mi Smart Air Fryer (3,5 l). Tento výrobok je určený iba na domáce 
použitie. Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a používateľského rozhrania uvedené v tomto návode sú iba 
ilustratívne. Aktuálny výrobok a jeho funkcie sa môžu následkom neustáleho vývoja líšiť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo 
boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká. Deti sa so spotrebičom 
nesmú hrať. Čistenie a údržbu môžu robiť deti od 8 rokov pod dohľadom dospelej osoby.

• Spotrebič a jeho kábel uchovávajte z dosahu detí mladších ako 8 rokov.
• Iba pre použitie v domácnosti.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca, servisný pracovník 

alebo iná kvalifikovaná osoba.
• Teplota prístupného povrchu môže byť počas používania spotrebiča vysoká.
• Povrch sa pri používaní zahrieva.
• Spotrebiče nie sú určené na používanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému 

diaľkového ovládania.
• Pri používaní horúcovzdušnej fritézy neblokujte otvory pre vstup a výstup vzduchu ani ventilačné otvory, 

aby ste neovplyvnili normálne odvádzanie tepla spotrebiča.
• Neupravujte vnútorné zapojenie horúcovzdušnej fritézy.
• Na ohrev fritovacieho koša, fritovacej dosky a grilovacej mriežky nepoužívajte drevné uhlie ani iné podobné palivá.
• Fritovací kôš nepokladajte na iné zdroje tepla, ako je indukčný varič alebo plynový sporák.
• Napájací kábel nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
• Napájací kábel nepoužívajte s uvoľneným pripojením alebo zlým kontaktom.
• Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s ostrými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
• Horúcovzdušnú fritézu nepoužívajte na skladovanie žiadnych predmetov, najmä nie horľavých, výbušných 

alebo žieravých.
• Napájací kábel príliš nekrčte, neohýbajte, neotáčajte a neumiestňujte na neho ťažké predmety, 

aby nedošlo k odhaleniu alebo zlomeniu jadra.
• Ak horúcovzdušná fritéza nefunguje normálne alebo má poruchu, okamžite ju prestaňte používať 

a odpojte ju od zdroja napájania.
• Ak fritovací kôš nie je na svojom mieste, horúcovzdušnú fritézu nemožno spustiť.
• Počas a tesne po používaní horúcovzdušnej fritézy nepúšťajte do blízkosti spotrebiča deti, aby sa nepopálili.
• Nedovoľte deťom, aby sa hrali s plastovým obalovým vrecúškom, mohli by sa udusiť.
• Na balenie potravín určených na varenie nepoužívajte plastový riad ani žiadne obalové materiály, ktoré 

by sa mohli roztaviť alebo otráviť/ovplyvniť potraviny.
• Zabráňte, aby horúcovzdušná fritéza spadla alebo narazila do iných predmetov, aby nedošlo k jej 

poškodeniu alebo poruche.
• Do žiadneho otvoru horúcovzdušnej fritézy nezasúvajte špendlíky, drôty ani iné predmety, aby nedošlo 

k úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
• Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
• Počas používania zaistite, aby medzi výstupmi vzduchu a inými zariadeniami bola vzdialenosť aspoň 30 cm.
• Počas používania s horúcovzdušnou fritézou nehýbte ani netraste.
• Do bezpečnostného spínača nevkladajte žiadne cudzie predmety, aby ste predišli prípadnému 

nebezpečenstvu.
• Pri umiestnení horúcovzdušnej fritézy do kuchynskej skrinky a pod. zaistite, aby priestor bol dobre vetraný.
• Pred čistením a opravou horúcovzdušnej fritézy sa ubezpečte, že fritéza je odpojená od napájania.
• Tento výrobok musí byť používaný na rovnom žiaruvzdornom povrchu, aby nedošlo k jeho poškodeniu 

alebo prípadným nehodám.
• Zabezpečte, aby silikónové časti horúcovzdušnej fritézy neprišli do kontaktu s etanolom alebo roztokmi, 

ktoré obsahujú viac ako 50 % alkoholu.
• Ubezpečte sa, že elektrická zásuvka, do ktorej je horúcovzdušná fritéza zapojená, je dobre uzemnená, 

aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo iným bezpečnostným rizikám.
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POPIS VÝROBKU

Poznámky:
1. Silikónová guma použitá v horúcovzdušnej fritéze je vyrobená z potravinárskych materiálov odolných 
voči vysokým teplotám, čo zabráni poškriabaniu fritovacieho koša a zlepší stabilitu fritovacej dosky. 
Neodstraňujte silikónovú gumu z fritovacej dosky.
2. Príliš malé kúsky potravín nie sú vhodné na grilovaciu mriežku. Dbajte na to, aby ingrediencie 
neprepadávali medzerami grilovacej mriežky.

❶ Stlačením potvrdíte výber.
❷ Stlačením a podržaním na 0,5 sekundy sa vrátite do predošlej ponuky.
❸ Otočením doľava/doprava zmeníte funkciu.
❹ Stlačením tlačidla napájania spotrebič zapnete/vypnete.

Grilovacia mriežka

Silikónová guma

Fritovacia doska

Výstup vzduchu

Horúcovzdušná 
fritéza

Hmoždinka

Ventilačný otvor

Bezpečnostný 
spínač

Vstup vzduchu
Tlačidlo napájania
Ovládací gombík
Displej

Fritovací kôš

Rukoväť

OVLÁDACÍ GOMBÍK

❶ ❷ ❸ ❹
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Pripojte napájací kábel a stlačením tlačidla napájania zapnite horúcovzdušnú fritézu.
Poznámka: Ak chcete horúcovzdušnú fritézu zapnúť prvýkrát, stlačte tlačidlo napájania a na displeji sa 
zobrazí „Enable Wi-Fi“ („Povoliť Wi-Fi sieť“). Ak so spotrebičom nebudete 30 sekúnd pracovať alebo zvolíte 
„No“ („Nie“), Wi-Fi sieť zostane vypnutá, a keď zvolíte „Yes“ („Áno“), kontrolka Wi-Fi siete začne blikať a 
Wi-Fi sieť bude povolená.

1. ZAPNUTIE
Pripojte napájací kábel a stlačením tlačidla napájania zapnite horúcovzdušnú fritézu.

2. VYPNUTIE
Stlačením tlačidla napájania horúcovzdušnú fritézu zapnete bez ohľadu na to, v akom 
je stave.

3. KONFIGURÁCIA WI-FI PRIPOJENIA
1. Resetovanie Wi-Fi siete
Na obrazovke „Wi-Fi“ vyberte stlačením ovládacieho gombíka „Reset Wi-Fi“ 
(„Resetovanie Wi-Fi siete“), ďalším stlačením ovládacieho gombíka zvoľte „Yes“ („Áno“), alebo gombíkom 
otočte a zvoľte možnosť „No“ („Nie“).
2. Povolenie/zakázanie Wi-Fi siete
Na obrazovke „Wi-Fi“ vyberte stlačením ovládacieho gombíka “Enable/Disable Wi-Fi” („Povoliť/Zakázať 
Wi-Fi sieť“), ďalším stlačením ovládacieho gombíka zvoľte „Yes“ („Áno“), alebo gombíkom otočte a zvoľte 
možnosť „No“ („Nie“).

4. SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME.
Tento výrobok pracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home*. Na ovládanie vášho zariadenia a interakciu 
s ďalšími inteligentnými zariadeniami v domácnosti použite aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home.

• Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak máte aplikáciu už 
nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo si 
môžete aplikáciu „Mi Home / Xiaomi Home“ vyhľadať v App Store, uložiť si ju 
a nainštalovať.
• Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, klepnite na tlačidlo „+“ v pravom 
hornom rohu a potom postupujte podľa pokynov aplikácie a pridajte vaše zariadenie.

Poznámka: Za účelom zlepšenia používateľských skúseností budú firmvér zariadenia a rozhranie aplikácie 
Mi Home / Xiaomi Home občas aktualizované. Ak preto narazíte na časti rozhrania, ktoré nie sú v súlade 
s touto príručkou, rozhodujúci je skutočný výrobok.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Poznámka: Ak sa spotrebič do 30 minút nepripojí k Wi-Fi sieti, kontrolka Wi-Fi siete zhasne.

STAV WI-FI

Čakanie na pripojenie... Opätovné pripojenie 
po odpojení... Úspešne pripojené Aktualizácia...

Kontrolka Wi-Fi siete 
pomaly bliká

Kontrolka Wi-Fi siete 
rýchlo bliká

Kontrolka Wi-Fi siete 
trvalo svieti

Kontrolka Wi-Fi siete 
dvakrát blikla
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PRÍPRAVA

IIngrediencie možno pred varením marinovať podľa chuti.

SPUSTENIE PROGRAMU VARENIA
1. Horúcovzdušnú fritézu postavte na stabilný rovný povrch 
a zaistite, aby okolo fritézy mohol cirkulovať vzduch.

2. Fritovaciu dosku vložte do fritovacieho koša a postupne 
pridávajte ingrediencie. Ak je ingrediencií väčšie množstvo, 
použite grilovaciu mriežku.
Poznámka: Vrstvenie ingrediencií bez použitia grilovacej 
mriežky ovplyvní prípravu potravín.

3. Keď je fritovací kôš úplne zasunutý do horúcovzdušnej 
fritézy, zapnite ju stlačením tlačidla napájania, otáčaním 
ovládacieho gombíka vyberte ponuku príslušného programu 
varenia a stlačením gombíka výber potvrďte. Potom stlačením 
ovládacieho gombíka zvoľte množstvo ingrediencií (jedna 
vrstva / polovica / plná / dve vrstvy) a nakoniec stlačením 
ovládacieho gombíka varenie potvrďte a spusťte.
Poznámky:
1. Počas varenia možno otáčaním ovládacieho gombíka 

upraviť dobu varenia a teplotu.
2. Keď otočíte ovládacím gombíkom, aby ste upravili dobu 

alebo teplotu varenia, ovládací gombík treba stlačiť znova 
a tak potvrdiť zmenu, v opačnom prípade bude 
horúcovzdušná fritéza po 5 sekundách pokračovať vo varení 
podľa pôvodného nastavenia.

4. Niektoré ingrediencie treba počas varenia obrátiť, 
postupujte podľa pokynov horúcovzdušnej fritézy a vytiahnite 
fritovací kôš, aby ste ingrediencie mohli obrátiť, potom kôš 
vráťte do fritézy a stlačením ovládacieho gombíka pokračujte 
vo varení.

5. Horúcovzdušná fritéza zapípa a na displeji sa zobrazí 
„Program completed“ („Program dokončený“), čo znamená, 
že program varenia bol dokončený. Opatrne vyberte fritovací 
kôš a pomocou klieští vyberte potraviny.
Pozor: Po dokončení varenia je fritovací kôš veľmi horúci, preto 
sa ho nedotýkajte, aby ste sa nespálili.

jedna vrstva dvě vrstvy
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ĎALŠIE ÚKONY
1. Nastavenie jazyka
Zapnite horúcovzdušnú fritézu, prejdite do nastavenia a 
stlačením ovládacieho gombíka prejdite na obrazovku výberu 
jazyka. Pomocou ovládacieho gombíka choďte na požadovaný 
jazyk a stlačením výber potvrďte.

2. Manuálny režim
V pohotovostnom režime otočte ovládacím gombíkom a zvoľte 
manuálny režim, stlačením a následným otočením nastavte 
požadovanú teplotu varenia, potom stlačením a následným 
otočením nastavte požadovanú dobu varenia a stlačením 
spusťte vyššie nastavený program.

3. Obrátenie potravín
Ak je doba varenia viac ako 8 minút (s výnimkou koláča 
a sušeného ovocia), horúcovzdušná fritéza vás upozorní, 
aby ste potraviny otočili priamo alebo potrasením košom. 
Na displeji bude blikať nápis „Please shake the food“ 
(„Potraste košom“) a horúcovzdušná fritéza trikrát zapípa.
Vyberte fritovací kôš, potraviny obráťte alebo potraste fritézou 
a potom kôš úplne zasuňte do horúcovzdušnej fritézy.

4. Plánované varenie
V pohotovostnom režime otočte ovládacím gombíkom a zvoľte 
funkciu plánovania, nastavte čas dokončenia, program varenia, 
teplotu a čas varenia, stlačením ovládacieho gombíka výber 
potvrďte a spusťte naplánovaný program varenia. Po uplynutí 
daného času horúcovzdušná fritéza dokončí naplánovaný 
program varenia. Poznámka: Naplánovaný čas v tomto 
prípade znamená naplánovaný čas dokončenia, napr. 6 hodín 
znamená, že varenie sa dokončí za 6 hodín. Naplánovaný čas 
nemôže byť kratší ako doba varenia.

5. Zastavenie
Stlačením ovládacieho gombíka počas varenia  program 
zastavíte.
Stlačením ovládacieho gombíka opäť spustíte  zastavený 
program varenia.

6. Zastavenie programu
Stlačte a na 0,5 sekundy podržte ovládací gombík, 
na displeji sa zobrazí pokyn pre potvrdenie zrušenia 
aktuálneho programu varenia, otočte ovládacím gombíkom 
a zvoľte áno alebo nie. Po zrušení programu spotrebič prejde 
do pohotovostného režimu.

Manual

Shake

Schedule

07:58
Paused

Cancel?
Yes
No

Language
English
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TIPY PRE ÚDRŽBU
• Horúcovzdušnú fritézu by mali opravovať iba odborne vyškolení a kvalifikovaní technici.
• Iné osoby by nemali horúcovzdušnú fritézu opravovať bez povolenia, aby sa predišlo vážnym následkom.
• Ak sa horúcovzdušná fritéza správa neštandardne, prečítajte si sekciu Riešenie problémov a až potom 
kontaktujte zákaznícky servis.
• Keď sa problém nepodarí vyriešiť, odpojte napájací kábel z napájania a od spotrebiča a kontaktujte 
popredajný servis.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením a údržbou horúcovzdušnej fritézy odpojte napájací kábel a počkajte, kým fritéza vychladne 
na izbovú alebo bezpečnú teplotu. Ak chcete vyčistiť vnútornú časť horúcovzdušnej fritézy, vyberte 
fritovací kôš.

1. Povrch horúcovzdušnej fritézy
Povrch horúcovzdušnej fritézy utrite suchou mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou vo vode s 
neutrálnym čistiacim prípravkom.

2. Vnútorná časť
Ak chcete odstrániť škvrny z vnútornej časti horúcovzdušnej fritézy, naneste na jej povrch primerané 
množstvo čistiaceho prípravku zriedeného horúcou vodou a nechajte ho pôsobiť cca 10 minút, potom 
zvyšky čistiaceho prípravku zotrite mäkkou špongiou navlhčenou vo vode.

3. Fritovací kôš
Horúcovzdušnú fritézu vyčistite pred každým použitím. Kôš horúcovzdušnej fritézy má povlak, preto 
na jeho čistenie nepoužívajte drôtenku ani iné abrazívne čistiace materiály, ktoré by mohli povlak 
poškodiť.

4. Fritovacia doska / grilovacia mriežka
Na utretie dosky a mriežky použite mäkkú bavlnenú handričku alebo špongiu s neutrálnym čistiacim 
prípravkom, potom ju namočte do vody a odstráňte zvyšky čistiaceho prípravku.
Poznámka: Fritovací kôš, fritovaciu dosku a grilovaciu mriežku možno oddeliť a umyť v umývačke, 
horúcovzdušna fritéza sa v umývačke neumýva. 

POKYNY PRE ČISTENIE
1. Po použití horúcovzdušnej fritézy odpojte napájací kábel a fritézu neumiestňujte do blízkosti ohňa ani 
ju neponárajte do vody. Zástrčku nepokladajte priamo na horúcovzdušnú fritézu, aby nepoškriabala jej 
povrch.
2. Pred čistením a údržbou nechajte horúcovzdušnú fritézu najprv vychladnúť.
3. Nepoužívajte žiadne žieravé ani abrazívne čistiace materiály alebo čistiace prípravky.
Poznámka: Pravidelným čistením a údržbou horúcovzdušnej fritézy predĺžite jej životnosť.
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Problém Možné príčiny Riešenie

Horúcovzdušná fritéza 
nefunguje.

Horúcovzdušná fritéza nie je 
pripojená k napájaniu.

Napájací kábel zapojte do 
uzemnenej elektrickej zásuvky.

Fritovací kôš nie je úplne 
zasunutý.

Vytiahnite fritovací kôš a zasuňte 
ho späť na jeho miesto.

OLED displej zobrazuje E1. Prerušený obvod senzora Obráťte sa na popredajný servis.

OLED displej zobrazuje E2 Skrat senzora Obráťte sa na popredajný servis

Ventilátor sa neotáča.
Zaseknutá lopatka ventilátora Obráťte sa na popredajný servis.

Motor je poškodený alebo obvod 
inej súčasti je prerušen Obráťte sa na popredajný servis.

Zo spotrebiča vychádza biely 
dym.

 Varenie mastných ingrediencií
Pri vyprážaní ingrediencií 
obsahujúcich väčšie množstvo 
tuku vzniká viac dymu, to je 
úplne normálne.

V horúcovzdušnej fritéze sa 
neustále nachádzajú zvyšky tuku 
z predošlého programu varenia.

Horúcovzdušnú fritézu vyčistite 
po každom programe varenia.

Fritovací kôš nejde hladko 
zasunúť do horúcovzdušnej 
fritézy.

Vo fritovacom koši je priveľa 
ingrediencií

Množstvo ingrediencií vo 
fritovacom koši nesmie 
presiahnuť značku maximálneho 
objemu.

 Fritovací kôš nie je správne 
zasunutý. Fritovací kôš zasuňte správne.

Funkcia plánovania neprebehla 
podľa nastavených požiadaviek

Naplánovaná doba je príliš 
krátka.

Naplánovaná doba je kratšia ako 
doba varenia.

Naplánovaná doba nie je 
uložená.

Naplánovaná doba je uložená 
a po stlačení ovládacieho 
gombíka prebehne naplánované 
varenie.

Nedá sa pripojiť Wi-Fi sieť.

Skontrolujte, či verzia aplikácie 
Mi Home / Xiaomi Home je 
aktuálna.

Aktualizujte aplikáciu Mi Home 
/ Xiaomi Home na najnovšiu 
verziu.

Skontrolujte, či signál Wi-Fi siete 
je dostatočne silný.

Presuňte sa na miesto 
s dostatočne silným signálom.

Nemožno pripojiť 
horúcovzdušnú fritézu.

Skontrolujte, či Wi-Fi sieť funguje 
normálne.

Skontrolujte, či je Wi-Fi sieť 
normálne pripojená, alebo 
Wi-Fi sieť resetujte, aby sa znova 
pripojila.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
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SPECIFIKACE

Názov Air Fryer

Model MAF02

Menovitý výkon 1 500 W

Maximálny výstupný výkon <20 dBm

Prevádzková teplota 10 °C až 40 °C

Menovitá kapacita 3,5 l

Menovitá frekvencia 50–60 Hz

Menovité napätie 220–240 V~

Rozmery balenia 370 × 295 × 345 mm

Prevádzková frekvencia 2 412–2 472 MHz

Farba Biela

Čistá hmotnosť 3,9 kg

Hrubá hmotnosť: 5,2 kg

Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických 
a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je 
neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi 
a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa 
miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv 
na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom 
servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Ningbo Careline Electric Appliance Co, Ltd., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MAF02 je v súlade 
so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

SCHÉMA ZAPOJENIA
❶ OLED displej
❷ Bezpečnostný spínač
❸ Ovládací panel
❹ Vysokorýchlostný motor
❺ Poistka
❻ Nízkootáčkový motor 
❼ Výhrevné teleso
❽ Výkonová doska
❾ Poistka

❶

❷
❸❹❺

❻

❼
❽

❾

L

E

N
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