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LT  Maisto džiovyklė
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
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LT Maisto džiovyklė
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
Bendrieji perspėjimai
 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems 
psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo 
gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, 
ir supranta atitinkamus pavojus.

 ■ Vaikai neturėtų žaisti šiuo prietaisu. Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti 
jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra.

 ■ Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros 
centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį 
prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.

 ■ Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
 ■ Prietaiso paviršius, kuris liečiasi su maistu, visada turi būti valomas pagal šiame 
naudotojo vadove pateiktas instrukcijas.

Elektros sauga
 ■ Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
 ■ Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. Nenaudokite ilginamojo laido.
 ■ Nejunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo, traukdami už 

maitinimo laido kištuko.
 ■ Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo laido kištuko prie maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
 ■ Nedėkite prietaiso maitinimo laido ant aštrių daiktų. Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su kaitinamu arba karštu paviršiumi.
 ■ Maitinimo laidas privalo būti sausas. Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba plaukimo baseino.
 ■ Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo laido kištuko prie maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
 ■ Neardykite jokių prietaiso elektrinių dalių. Jose nėra dalių, kurias galėtų remontuoti naudotojas. Prietaiso techninės priežiūros darbus privalo vykdyti kvalifikuoti asmenys.
 ■ Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros šoko, nepurkškite ant prietaiso vandens ir nekiškite jo ir jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
 ■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jis yra sugadintas arba buvo įkritęs į vandenį. 
 ■ Pabaigę naudotis prietaisu, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
 ■ Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame 

techninės priežiūros centre. Bandant be leidimo taisyti prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioti garantija.

Saugumas naudojant
 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje, lauke ir labai drėgnose patalpose, pavyzdžiui, skalbyklose ar 

vonios kambariuose.
 ■ Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus maistui džiovinti.
 ■ Naudokite tik iš gamintojo įsigytus, originalius priedus. Nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti kartu su šiuo prietaisu arba atskirai rekomenduoti gamintojo kaip leistini 

naudoti.
 ■ Saugokite prietaisą nuo tiesioginės saulės šviesos ir nestatykite jo šalia atviros ugnies arba prietaisų, kurie yra šilumos šaltiniai, pvz., elektrinės arba dujinės viryklės.
 ■ Prietaisą dėkite ant švaraus sauso horizontalaus stabilaus paviršiaus. Nestatykite prietaiso ant virtuvės stalviršio arba stalo krašto, taip pat ant virtuvės kriauklės indų džiovyklos. 

Taip pat nedėkite jo ant palangių. Aplink prietaisą visada privaloma palikti mažiausiai 15 cm tarpus.
 ■ Nedėkite ant prietaiso jokių daiktų, nelipkite ir nesėskite ant jo. 
 ■ Saugokite prietaisą ir jo priedus, kad jie nebūtų nenukristų ant grindų ar stalo, net iš mažo aukščio, ir apsaugokite jį ir jo priedus, kad ant jų nenukristų kiti daiktai.
 ■ Nekiškite jokių daiktų į prietaise esančias ventiliacijos angas. Neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų, antraip kils perkaitimo pavojus.
 ■ Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.
 ■ Prietaisui veikiant, stebėkite vaikus ir namuose esančius augintinius.
 ■ Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Stebėkite prietaisą viso maisto džiovinimo proceso metu.
 ■ Ventiliacijos angos privalo būti neuždengtos. Nekiškite ir nemeskite jokių daiktų į ventiliacijos angas.
 ■ Jeigu prietaisas bus naudojamas šalia vaikų, būkite itin atsargūs ir prietaisą statykite jiems nepasiekiamoje vietoje.
 ■ Nenaudokite purškiklių, jei netoliese yra prietaisas.
 ■ Nedėkite į prietaisą jokių popierinių ar plastikinių daiktų. Nelaikykite jokių daiktų prietaiso viduje.
 ■ Naudodami prietaisą ir jo priedus (padėklus), būkite atsargūs, nes jie gali būti karšti!
 ■ Neuždengtos veikiančio prietaiso dalys gali įkaisti.
 ■ Neneškite prietaiso, kai jis yra karštas.
 ■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo, jei jo nenaudosite, jei paliksite jį be priežiūros, ardysite, surinksite, valysite ar pernešite jį kitą vietą.
 ■ Padėklai privalo būti švarūs, nes jie liečiasi su maistu.
 ■ Niekuomet neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį ar kitą skystį. Jokios šio prietaiso dalies negalima plauti indaplovėje, išskyrus padėklus. 
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LT Maisto džiovyklė
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo 
vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo 
buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo 
vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte 
jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad 
pridedate šį naudotojo vadovą.

 ■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo 
kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, 
kuriuo galima kreiptis į  gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei 
prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

 ■ Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nerasite visų 
prietaiso dalių.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS
A1 Valdymo skydelis
A2 Korpusas su džiovinimo vieta
A3 Išimamos padėklų grotelės 

Plastikiniai, atsparūs karščiui lengvi 
padėklai, skirti visų tipų maisto 
produktams.

A4 Permatomos durelės 
Galima iškart patikrinti džiovinimą.

A5 Išimamas ištisinis padėklas 
Tinka ruošti ŽALIAI mėsai, košei 
ir pan.

B1 Temperatūros reguliavimo 
rankenėlė

B2 Ekranas
B3 Džiovinimo režimo indikatorius
B4 Paleidimo / sustabdymo mygtukas 

su foniniu apšvietimu
B5 Džiovinimo režimo pasirinkimo 

mygtukas 
Džiovinimo proceso metu taip pat 
rodo džiovinimo temperatūrą

B6 Trukmės padidinimo mygtukas 
(pliusas)  
Laikas didinamas intervalais 
po 30 minučių iki maks. 23:30

B6 Trukmės sumažinimo mygtukas 
(minusas)  
Laikas mažinamas intervalais 
po 30 minučių iki maks. 00:30

MAISTO DŽIOVYKLĖS NAUDOJIMO PASKIRTIS IR FUNKCIJOS
 ■ Maisto džiovyklė skirta maisto produktams, pavyzdžiui, vaisiams, daržovėms, miško 

uogoms, mėsai, sėkloms, pupelėms, riešutams, grybams ir pan., džiovinti. Joje taip 
pat galima džiovinti vaistažoles, vaistinius augalus, prieskonius ar net dekoravimui 
ar aromatiniams mišiniams naudojamas gėles.

 ■ Maisto džiovyklę sudaro korpusas su džiovinimo vieta ir dvylika lygių įrengiamų 
ištraukiamų padėklų. Kaitinimo elementas, variklis su ventiliatoriumi ir termostatu 
įrengti korpuso galinėje pusėje.

 ■ Maisto džiovyklės veikimas pagrįstas horizontaliojo oro srauto technologija, 
kuri užtikrina tolygų šilumos paskirstymą. Šiluma tolygiai paskirstoma visuose 
džiovinimo ploto lygiuose, todėl džiovinimo proceso metu padėklų kaitalioti 
vietomis nereikia.

KAM NAUDOTI MAISTO DŽIOVYKLĘ?
 ■ Džiovinimas (dehidratacija) yra vienas iš seniausių maisto konservavimo būdų, 

kurio metu maistas šildomas, kad iš jo išgaruotų drėgmė. Kitaip, nei įprastai ruošiant 
maistą ilgalaikiam naudojimui (pvz., konservuojant, užšaldant), atsargiai džiovinant 
išsaugoma iki 80 % vitaminų, mineralų ir mikroelementų, tuo pat metu padidinant 
aromatinių junginių koncentraciją, todėl džiovinti maisto produktai tampa dar 
skanesni. Tinkamai saugant džiovintus produktus, juos galima naudoti ištisus metus.

 ■ Maisto produktai, kurie įprastai yra ilgai gaminami arba konservuojami aukštesnėje 
nei 48 °C temperatūroje, netenka savo maistinės vertės ir fermentų. Maisto fermentai 
yra labai svarbūs, nes jie padeda organizme esantiems virškinimo fermentams 
suskaidyti maistą į suvirškinamus baltymus. Tinkama maisto džiovyklė, kaip ši, gali 
palaikyti pakankamai žemą temperatūrą, kurioje fermentai nepraranda savo efekto, 
tuo pat metu sukurdama pakankamą karšto oro srautą maistui greitai išdžiovinti ir 
apsaugoti nuo pelėsių ir bakterijų kaupimosi.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Prieš pradėdami naudotis maisto džiovykle kruopščiai išplaukite ištraukiamus 

padėklus karštame vandenyje su neutraliu indų plovikliu. Nuskalaukite visas šias 
dalis švariu vandeniu ir sausai nušluostykite.

 ■ Taip pat drėgna šluoste išvalykite korpuso vidų ir kruopščiai jį nusausinkite. Valydami 
būkite atsargūs, kad nesušlapintumėte maisto džiovyklės kaitinimo elementų arba 
ventiliatoriaus. Nekiškite maisto džiovyklės korpuso į vandenį ar kitokį skystį.

 ■ Prieš naudojant pirmą kartą, rekomenduojama palaikyti maisto džiovyklę įjungtą 
bent 4 valandas, nededant į ją jokio maisto. Išjungę maisto džiovyklę, palaukite, kol 
visi jos priedai atvės ir išsivėdins prastas kvapas.

PARUOŠIMAS NAUDOTI

KUR STATYTI MAISTO DŽIOVYKLĘ
 ■ Maisto džiovyklę statykite gerai vėdinamoje šiltoje, sausoje patalpoje, kurioje yra 

minimaliai dulkių. Siekiant užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją aplink maisto džiovyklę 
turi būti palikti mažiausiai 15 cm tarpai.

 ■ Paviršius, ant kurio statysite maisto džiovyklę, privalo būti tvirtas, atsparus šilumai 
ir būti pakankamai toli nuo šilumos šaltinių. Pasirinktas paviršius privalo būti 
pakankamai tvirtas, kad atlaikytų maisto džiovyklės ir joje esančių produktų svorį.

 ■ Statydami maisto džiovyklę, taip pat atsižvelkite į tai, kad jai veikiant, jos į kitą vietą 
perstatyti negalima. Be to, atkreipkite dėmesį, kad džiovinant maistą kvapas pasklis 
patalpoje, kurioje vyksta džiovinimo procesas, o jis ne visiems gali būti malonus.

KAIP PASIRINKTI TINKAMUS MAISTO PRODUKTUS
 ■ Tinkamai pasirinkus ir paruošus maisto produktus džiovinti, jie gražiau atrodys, bus 

skanesni, greičiau išdžius ir nepernoks, taip pat pailgės jų galiojimo laikas.
 ■ Geriausių rezultatų pasieksite džiovindami tik geros kokybės maisto produktus. 

Praktiškai galima džiovinti bet kokius vaisius ir daržoves. Rinkitės tik sunokusius 
vaisius ir daržoves, ne pernokusius, nepažeistus, nesupuvusius ir nesupelėjusius. 
Galima džiovinti rūgščius ir šiek tiek saldžius vaisius ir daržoves.

 ■ Jei ketinate džiovinti mėsą, ji privalo būti šviežia ir liesa.

KAIP PARUOŠTI MAISTO PRODUKTUS

Pastaba.
Labai tikėtina, kad įprastose parduotuvėse pirkti vaisiai ir daržovės bus 
vaškuoti arba apdoroti purškalais. Dauguma purškalų ar vaškų galima 
nuplauti biologiškai skaidžiomis valdymo priemonėmis arba vandens ir acto 
tirpalu, tik po to maisto produktus dar būtina nuplauti švariu vandeniu. Jei 
vaško ar purškalo pašalinti nepavyktų, maisto produktus rekomenduojama 
nulupti ir tik tada džiovinti.

VAISIAI
 ■ Kruopščiai nuplaukite vaisius ir palaukite, kol jie išdžius. Paruoškite tik tokį vaisių 

kiekį, kiek jo įmanoma išdžiovinti vieno ciklo metu. Pašalinkite suminkštėjusias ar 
pažeistas dalis. Pašalinkite kauliukus, kaulus, kotus ar šaknis, taip pat visas kitas 
maistui netinkamas dalis.

 ■ Supjaustykite vaisius vienodo, idealiu atveju – 2–4  mm storio griežinėliais. 
Supjausčius nevienodai, bereikalingai pailgės džiovinimo laikas. Supjausčius 
mažesnėmis dalimis, maistas išdžius greičiau ir pagerės jo kokybė. 

 ■ Mažų vaisių, pavyzdžiui, įvairių uogų (braškių, bruknių, spanguolių ir pan.) pjaustyti 
nereikia. Visgi, didesnius vaisius reikėtų supjaustyti puselėmis, griežinėliais arba kubeliais.

 ■ Nusausinkite supjaustytus vaisius švaria šluoste arba popieriniu rankšluostėliu.
 ■ Norėdami, kad džiovinant tam tikri vaisiai (obuoliai, kriaušės ar abrikosai) 

neparuduotų, pamirkykite supjaustytus vaisius tirpale, pagamintame iš 250 ml  
vandens ir 1 valgomojo šaukšto citrinų ar ananasų sulčių. Norėdami išgauti įdomių 
skonių, vaisius galite pagardinti medumi, cukrumi, cinamonu, kokosais. Palaukite, 
kol vaisių gabalėliai nusivarvės, tada galite tuoj pat juos džiovinti. Tirpale pamirkyti 
vaisiai nepatamsės ir neparuduos nei džiovinant, nei po to juos saugant.

 ■ Natūraliai kietą odelę turinčius vaisius (vynuoges, slyvas ar netgi figas) galite 
blanširuoti 1–2 minutes verdančiame vandenyje, kad jie greičiau išdžiūtų. 
Paskui tuoj pat pamerkite juos į  šaltą vandens, kad atvėstų, nusausinkite juos ir 
supjaustykite gabalėliais.

 ■ Neluptus vaisius dėkite odele žemyn, atpjauta puse į  viršų. Netiesių formų dalis 
visada dėkite ant krašto su odele, o ne tiesiu paviršiumi žemyn. 

VEGETABLES (daržovės)
 ■ Daržoves kruopščiai nuvalykite ir nuplaukite.
 ■ Pašalinkite visus paviršiaus defektus.
 ■ Džiovinant daržoves, kurias reikia ilgai gaminti, pvz., šaknines daržoves, žirnių 

ankštis, burokėlius, brokolius, morkas, salierus, kukurūzus, bulves ir kalafiorus, jas 
prieš tai rekomenduojama pavirti garuose. Norint, kad jos nepakeistų spalvos ir 
neprarastų vitaminų, pakanka jas pavirti garuose maždaug penkias minutes.

 ■ Pomidorų odelę reikėtų nulupti
 ■ Supjaustytas daržoves galima pamirkyti sūriame vandenyje.

MĖSA
 ■ Džiovinimui tinka jautiena, žvėriena, paukštiena arba išdarinėta žuvis. Pasirinkite 

liesą mėsą, kurioje būtų kuo mažiau riebalų. Kuo liesesnė mėsa, tuo greičiau ji 
išdžius. Kuo daugiau mėsoje bus riebalų, tuo trumpesnis bus jos, išdžiovintos, 
galiojimo laikas.

 ■ Kruopščiai nusausinkite mėsą, nupjaustykite visus riebalus. Norėdami, kad ji 
vienodai išdžiūtų, supjaustykite labai plonomis, maždaug 2–5 mm storio ir 2,5 pločio 
juostelėmis. Ilgį pasirinkite savo nuožiūra.

 ■ Paruoštas juosteles pagal skonį pagardinkite druska, galite jas marinuoti, apibarstyti 
kepsnių prieskoniais ir pan. Palaikykite pagardintą mėsą šaldytuve, geriausiai 
pernakt. 

 ■ Sudėję mėsą į maisto džiovyklę naudokite „Jerky“ režimą, specialiai skirtą džiovinti 
mėsą. Rekomenduojame kas valandą patikrinti, kaip vyksta džiuvimas. Ar mėsa 
gerai išdžiuvo, nustatoma suspaudžiant mėsos juostelės galus ir stebint, ar ji lūžta 
per vidurį. 

VAISTAŽOLĖS, PRIESKONIAI IR GĖLĖS
 ■ Vaistažoles reikia džiovinti labai atsargiai. Pašalinkite tik kotus ir daugiau 

nesmulkinkite. Džiovinant lapines vaistažoles, jas privaloma apversti, kad jos 
nepriliptų.

 ■ Džiovinimui tinka jauni, gležni lapeliai; žirnių ankštis privaloma surinkti jaunas, dar 
neišaižėjusias. Gėlių žiedus rinkite jaunus, pusiau prasiskleidusius.

UŽKANDŽIAI AUGINTINIAMS
 ■ Augintinių užkandžiams gaminti naudokite sveikus šviežius produktus be priedų 

ir konservantų. Svarbu atsižvelgti į augintinio dydį. Pavyzdžiui, mažų veislių šunys 
turi mažus snukučius ir mažus dantukus, todėl jiems reikia mažų, ne per traškių 
užkandžių. Kita vertus, didelių veislių šunys gali be vargo sukramtyti didelius ir 
traškius užkandžius. Užkandžių kietumą galite patikrinti, pabandydami rankomis 
perlaužyti kelis užkandžių gabalėlius.

 ■ Sumaišykite produktus dideliame dubenyje ir suformuokite gumulą. Pabarstykite 
pjaustymo lentelę miltais, iškočiokite tešlą, kad jis būtų maždaug 6 mm storio. Tada 
supjaustykite jūsų šuns mėgstamomis formomis.
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KAIP DĖTI MAISTO PRODUKTUS ANT PADĖKLŲ
 ■ Vienodai išdėliokite supjaustytus gabalėlius ant padėklų, nedėkite vieno ant kito, 

nepamirškite palikti tarpų tarp jų. Norint užtikrinti pakankamą oro cirkuliaciją, 
kiekvienas padėklas turi būti užpildytas maždaug 85 %.

 ■ Džiovinant sultingesnius maisto produktus, po jais geriau pakišti džiovinimo 
padėklą, kad sultys nelašėtų ant apačioje esančių padėklų ir paskui būtų lengviau 
viską išvalyti.

NAUDOJIMAS

KAIP ĮJUNGTI MAISTO DŽIOVYKLĘ
 ■ Pastatykite maisto džiovyklę, atsižvelgdami į  skyriuje KUR STATYTI MAISTO 

DŽIOVYKLĘ pateiktus nurodymus.
 ■ Sudėkite padėklus su paruoštais maisto produktais į  maisto džiovyklę ir tinkamai 

uždarykite dureles.
 ■ Įkiškite maisto džiovyklės maitinimo laidą į maitinimo lizdą ir paspauskite mygtuką 

B4 (START/STOP) (paleisti / sustabdyti). Mygtukas bus apšviečiamas mėlynai, 
o ekrane bus rodomas laikas 00:00.

DŽIOVINIMAS IŠANKSTINIO NUSTATYMO REŽIMAIS
 ■ Jei norite palengvinti darbus vienu iš išankstinio nustatymo režimų, paspauskite 

mygtuką B5 (P). Indikatorius užsidegs nurodydamas pirmąjį režimą, o ekrane bus 
rodoma iš anksto nustatyta džiovinimo trukmė. Spaudinėdami mygtuką B5 (P) 
cikliškai perjunkite režimus. 

REŽIMAS
IŠ ANKSTO 

NUSTATYTA 
STRUKMĖ

IŠ ANKSTO 
NUSTATYTA 

TEMPERATŪRA
TINKA

Džiovinta 
mėsa 05:00 70 °C Jautienos, žvėrienos, paukštienos 

ar žuvies džiovinimas
Obuoliai 08:00 65 °C Įvairūs vaisiai ir daržovės
Grybai 07:00 52 °C Grybai

Žolelės / 
prieskoniai 02:00 46 °C Vaistažolės, prieskoniai ir gėlės

Makaronai 03:00 57 °C Makaronai, jogurtai ir košės

 ■ Džiovinimą pradėkite paspaudę mygtuką B4 (START/STOP) (paleisti / sustabdyti). 
Mygtukas bus apšviestas raudonai, o  ekrane atbuline tvarka bus skaičiuojamas 
laikas.

 ■ Džiovinimo proceso metu (+) 30 minučių žingsniais trukmę galima reguliuoti 
mygtukais B6 (-) ir B7.

Pastaba.
Išankstinių nustatymų režimų atveju džiovinimo proceso temperatūros 
keisti negalima. Jei džiovinimo proceso metu palaikysite nuspaudę mygtuką 
B5 (P) keletą sekundžių, bus rodoma tik iš anksto nustatyta temperatūra.

DŽIOVINIMAS TRUKMĘ IR TEMPERATŪRĄ NUSTAČIUS RANKINIU BŪDU
 ■ Jei norite pasirinkti savo džiovinimo trukmę, (+) 30 minučių žingsniais nustatykite 

mygtukais B6 (-) ir B7. 
 ■ Sukdami temperatūros reguliavimo rankenėlę B1, nustatykite džiovinimo 

temperatūrą. 
 ■ Džiovinimą pradėkite paspaudę mygtuką B4 (START/STOP) (paleisti / sustabdyti). 

Mygtukas bus apšviestas raudonai, o  ekrane atbuline tvarka bus skaičiuojamas 
laikas.

 ■ Trukmės ir temperatūros vertes galite nustatyti bet kada džiovinimo proceso metu. 
Temperatūros vertę galima patikrinti paspaudę mygtuką B5 (P). Keletui sekundžių 
ekrane pasirodys nustatytoji temperatūra.

MAISTO TIKRINIMAS DŽIOVINIMO PROCESO METU
 ■ Jei džiovinimo proceso metu kuriuos nors padėklus norite ištraukti ir patikrinti, kaip 

džiūsta maistas, paprasčiausiai atidarykite dureles B4 ir ištraukite padėklą.
 ■ Viduje karšta, todėl padėklą su maistu traukite mūvėdami virtuvines pirštines. 

Paimkite maisto mėginį, palaukite, kol jis atvės, tada patikrinkite jį. Tuo metu dureles 
uždarykite.

Pastaba.
Jei džiovinimo proceso metu paspausite mygtuką B4 (START/STOP) (paleisti 
/ sustabdyti), džiovinimo procesas bus baigtas, ir maisto džiovyklė išsijungs. 
Kai prietaisas vėl įjungiamas, džiovinimo proceso tęsti nebegalėsite, ji reikės 
paleisti iš naujo arba nustatyti atitinkamą trukmę ir temperatūrą.

KAIP IŠJUNGTI MAISTO DŽIOVYKLĘ
 ■ Norėdami išjungti džiovyklę, paspauskite mygtuką B1 (START/STOP) (paleisti / 

sustabdyti). Ekrane bus rodoma 9 sekundžių trukmės atgalinė laiko atskaita, ir šiam 
laikui praėjus džiovyklė automatiškai išsijungs.

 ■ Atjunkite maisto džiovyklės maitinimo laido kištuką iš maitinimo lizdo. Jei maisto 
džiovyklę norite perstatyti į kitą vietą, pirmiausiai palaukite, kol ji visiškai atvės.

PATARIMAI, KAIP DŽIOVINTI MAISTO PRODUKTUS
 ■ Eksperimentuokite su džiovinimo laiku, atsižvelgdami į savo skonį. Kai kam patinka 

sausesnis, traškesnis maistas, o  kitiems – mažiau džiovinti, kietesni produktai. 
Rekomenduojame pasižymėti, per kiek laiko išdžiovinami skirtingi maisto produktai.

 ■ Jei norite patikrinti, kiek maisto produktai išdžiuvo, išimkite jų saują ir palaukite 
kelias minutes, kol atvės. Karštas maistas yra minkštesnis, drėgnesnis, elastingesnis, 
nei atvėsęs. 

 ■ Prieš išimdami maistą iš padėklų, patikrinkite kiekvieną gabalėlį, ar viskas visiškai 
išdžiovinta. Jei nesate tikri, perpjaukite gabalėlį perpus ir patikrinkite, ar pakankamai 
išdžiuvo.

 ■ Jei norite, palikite išdžiovintus vaisius, daržoves ar grybus atvėsti išjungtoje 
maisto džiovyklėje maždaug 1 valandai. Visgi, nepailginkite šio atvėsinimo laiko, 
nes išdžiovintas maistas gali sugerti aplinkos ore esančią drėgmę, todėl jį vėl teks 
džiovinti.

 ■ Maistas privalo būti pakankamai išdžiovintas, kad jame nesidaugintų 
mikroorganizmai ir jis nepradėtų gesti. Išdžiovintos daržovės privalo būti kietos 
ir trapios, o džiovinti vaisiai – minkšti ir elastingi. Norint, kad džiovinti vaisiai ilgai 
negestų, namuose auginti vaisiai turi būti sausesni, nei parduotuvėse perkami 
džiovinti vaisiai.

 ■ Maistą rekomenduojame tikrinti kas valandą, ir, jei jis džiūsta nevienodai, kitaip 
išdėlioti maisto produktus padėkle.

KUR IR KAIP LAIKYTI DŽIOVINTĄ MAISTĄ
 ■ Palaukite, kol džiovintas maistas visiškai atvės, tada jį suvyniokite arba supilkite 

į indus. Naudokite saugojimui tinkamas pakuotes, pavyzdžiui, stiklainius, sandariai 
uždaromus indus, maisto klasės plastikinius maišelius ar pakuotes, kurios 
nepraleidžia drėgmės. Nenaudokite plastikinių ir aliuminių indų. Galima naudoti 
metalinius indus su atidengiamais dangteliais, bet tuomet maistas privalo būti 
supakuotas į plastikinius maišelius.

 ■ Džiovintą mėsą laikykite kambario temperatūroje uždarame inde, sausoje tamsioje 
vietoje. Taip laikoma, ji išliks skani ir tinkama valgyti kelias savaites ar net mėnesius.

 ■ Džiovintą maistą pakuokite mažesniais kiekiais, kuo standžiau prikimšdami 
pakuotes, bet nesuspausdami.

 ■ Nelaikykite vaistažolių ir prieskonių popieriniuose maišeliuose, nes popierius sugers 
juose esančius eterinius aliejus ir jie bus sugadinti. Džiovintą maistą geriausia laikyti 
stiklainiuose su tvirtu dangtelio uždarymo mechanizmu, o  gėlių žiedų atveju – 
stikliniuose induose plačiais kakleliais, kad juos būtų lengviau išimti.

 ■ Džiovintas gėles, lapus ir žiedlapius dėkite į stiklainius plačiais kakleliais. Jei būtina, 
įlašinkite 3–4 lašus eterinio aliejaus, kad atgaivintumėte aromatą, ir uždarykite indą. 
Pakratykite stiklainį ir padėkite į  vėsią vietą. Tuomet džiovintos gėlės visada bus 
kvapnios.

 ■ Idealiu atveju, laikykite indus sausoje tamsioje vietoje kambario arba žemesnėje 
temperatūroje. Esant žemesnei nei 10  °C, džiovintų produktų galiojimo laikas 
pailgėja 2–3 kartus. Džiovintus vaisius galima naudoti bent 1–2 metus.

 ■ Atidarę pakuotę, suvartokite visą turinį, jei įmanoma. Tikrinkite saugomą džiovintą 
maistą bent kartą per mėnesį.

 ■ Reguliariai tikrinkite džiovintą maistą kartą per mėnesį. Jeigu pastebėtumėte, kad 
dalis maisto supelėjo, išmeskite tą maisto dalį. Maisto dalį, kuri dar nesupelėjo, 
pasterizuokite. Norėdami pasterizuoti maistą, sudėkite jį į kepimo formą ir pašaukite 
į  orkaitę maždaug 15 minučių, nustatę 80  °C  temperatūrą. Tuomet palaukite, kol 
maistas atvės, ir vėl supakuokite jį švarioje, orui nepralaidžioje pakuotėje.

REHIDRATACIJA
 ■ Rehidratacija naudojama maisto pradinei būklei atkurti. Visgi, rehidratuoti reikia ne 

visą džiovintą maistą. Pavyzdžiui vaisiai yra skanesni džiovinti. Kita vertus, daugelis 
džiovintų daržovių yra skanesnės, jei atkuriamas jų pradinis šviežumas.

 ■ Rehidracijos metu maistas praktiškai grąžinimas iki pradinio dydžio, formos ir 
išvaizdos. Tinkamai apdorotas, jis išsaugo didžiąją dalį aromato ir skonio, taip pat 
mineralus ir didžiąją dalį vitaminų. 

 ■ Norėdami atkurti daržoves, tiesiog nuplaukite jas švariame vandenyje, tada 
pamerkite šaltame gėlame vandenyje, uždengę indą. Jeigu įmanoma, pamirkykite 
jas maždaug 2–8 valandas, paskui išvirkite vandenyje, kuriame jas mirkėte. Jeigu 
reikia, pripilkite daugiau vandens. Užvirkite, tada sumažinkite temperatūrą ir lėtai 
virkite, kol bus gatava. Virimo proceso pabaigoje galite pridėti druskos – dėl to 
atkūrimo procesas sulėtės. Kalbant apie šviežius produktus, juos pervirus, jie praras 
dalį savo aromato. Norėdami atkurti daržovių, pvz. morkų, šviežumą, pamirkykite 
jas šaltame vandenyje. Džiovinto maisto šviežumą galima atkurti jį mirkant, verdant 
arba derinant abu šiuos būdus: po atkūrimo jie primins šviežius.

Dėmesio!
Džiovinant iš maisto nepašalinamos bakterijos, raugai ir 
pelėsiai. Jeigu per ilgai mirkysite kambario temperatūroje, 
maistas gali sugesti. Todėl, jeigu vaisius ar daržoves mirkysite 
ilgiau nei 1–2 valandas, indą laikykite šaldytuve.

 ■ Norėdami, kad maistas neprarastų savo maistinės vertės, ruošdami įvairius 
patiekalus, panaudokite vandenį, kuriame jį mirkėte. Atkūrę vieną puodelį 
džiovintų daržovių, gausite maždaug 2 puodelius atkurtų daržovių. Norėdami, kad 
daržovės atgautų džiovinant pašalintą drėgmę, užpilkite daržoves šaltu vandeniu ir 
pamirkykite jas maždaug nuo 20 minučių iki 2 valandų. Paskui užpilkite daržoves 
verdančiu vandeniu. Jeigu virsite, užvirkite daržoves, paskui virkite jas labai lėtai.

 ■ Atkūrę vieną puodelį džiovintų vaisių, gausite maždaug 1 1/2 puodelio atkurtų 
vaisių. Pripilkite tiek vandens, kad jis dengtų vaisius: vėliau, jeigu reikės, galėsite 
pripilti daugiau vandens. Daugeliui vaisių atkurti pakanka 1–8 valandų. Tai priklauso 
nuo vaisių tipo, dalelių dydžio ir vandens temperatūros (karštame vandenyje 
procesas vyks greičiau). Jeigu mirkysite per ilgai, vaisiai praras aromatą. Norėdami 
pagaminti atkurtus vaisius, uždenkite indą ir lėtai išvirkite vandenyje, kuriame 
mirkėte.

 ■ Džiovintus arba atkurtus vaisius ir daržoves galima naudoti įvairiais būdais.
 ■ Iš džiovintų vaisių galima ruošti gaiviuosius gėrimus ir naudoti juos namuose arba 

kelionėse. Vaisių gabalėlių galima dėti į duonos gaminius arba saldumynus.
 ■ Iš atkurtų vaisių galima gaminti kompotus arba padažus. Juos taip pat galima 

panaudoti gaminant duoną, želės salotas, omletus, keksus, įdarus, pieno kokteilius, 
ledus ir kruopų košes.

 ■ Džiovintus vaisius galima naudoti sriuboms, troškintiems mėsos patiekalams, 
dailiems daržovių valgiams arba tiesiog gaiviems užkandžiams.
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 ■ Atkurtas daržoves galima panaudoti gaminant mėgstamus valgius, pavyzdžiui 
netikrą zuikį ir kitus pagrindinius patiekalus, drebučius arba daržovių salotas.

 ■ Trintos džiovintos daržovės puikiai tinka mėsos buljonams, sriuboms ir padažams 
ruošti.

 ■ Norint išsaugoti optimalią maistinę vertę, rekomenduojama:
 -  apvirti produktus tiek, kiek nurodyta;
 -  tinkamai supakuoti džiovintą maistą ir laikyti induose sausoje vėsioje tamsioje 

vietoje;
 -  reguliariai tikrinti saugomus maisto produktus, ar jie nedrėksta;
 -  suvartoti džiovinti maisto produktus kaip įmanoma greičiau;
 -  virdami atkurtą maistą, naudokite vandenį, kuriame jis buvo mirkomas.

APSAUGA NUO PERKAITIMO
 ■ Maisto džiovyklėje įrengtas apsaugos nuo perkaitimo saugiklis. Jei, pvz., netinkamai 

išdėlioto maisto, temperatūra per daug pakyla, maisto džiovyklė automatiškai 
išsijungs. Tokiu atveju atjunkite maitinimo laidą ir palaukite, kol maisto džiovyklė 
atvės. Galite vėl paleisti veikti.

TRIKČIŲ ŠALINIMO LENTELĖ
PROBLEMA GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Nepavyksta įjungti 
maisto džiovyklės

 ■ Maitinimo laido kištukas 
netinkamai prijungtas prie 
maitinimo lizdo.

 ■ Mygtukas START/STOP 
(paleisti / sustabdyti) 
nepaspaustas.

 ■ Prijunkite maisto džiovyklę 
prie maitinimo lizdo.

 ■ Paspauskite mygtuką 
START/STOP (paleisti / 
sustabdyti).

Ventiliatorius veikia, 
bet maisto džiovyklė 
nešyla. 

 ■ Sugedo maisto džiovyklė.

 ■ Išjunkite maisto džiovyklę, 
atjunkite ją nuo maitinimo 
lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį 
techninės priežiūros 
centrą.

Ventiliatorius kelia 
neįprastą triukšmą.

 ■ Apsauginės ventiliatoriaus 
grotelės liečia 
ventiliatoriaus mentes.

 ■ Išjunkite maisto džiovyklę, 
atjunkite ją nuo maitinimo 
lizdo ir atsargiai atitraukite 
apsaugines groteles nuo 
ventiliatoriaus menčių. 
Jei tai problemos išspręsti 
nepadėtų, kreipkitės 
į įgaliotąjį techninės 
priežiūros centrą.

Maisto džiovyklė šyla, 
bet ventiliatorius 
nesisuka. 

 ■ Patikrinkite, ar niekas 
(pašalinis objektas, purvas 
ar maisto gabalėliai) 
netrukdo ventiliatoriui 
sukti.

 ■ Nuvalykite ventiliatorių.
 ■ Jei nuvalius jis vis tiek 

nesisuka, kreipkitės 
į įgaliotąjį techninės 
priežiūros centrą.

Maistas 
nepakankamai 
išdžiovinamas

 ■ Padėkluose pridedate per 
daug maisto.

 ■ Ingredientai sudėlioti per 
arti vienas kito. 

 ■ Sumažinkite maisto kiekį.
 ■ Perdėliokite maistą 

padėkluose.

Ant durelių susidaro 
vandens lašeliai arba 
kondensatas.

 ■ Padėkluose pridedate per 
daug maisto.

 ■ Maisto produktuose per 
daug drėgmės.

 ■ Sumažinkite maisto kiekį.
 ■ Pailginkite džiovinimo 

laiką.

Maisto džiovyklė 
arba per daug kaista, 
arba visai nešyla.

 ■ Netinkamai veikia 
temperatūros reguliavimo 
sistema.

 ■ Išjunkite maisto džiovyklę, 
atjunkite ją nuo maitinimo 
lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį 
techninės priežiūros 
centrą.

Maisto džiovyklė 
pati išsijungė per 
džiovinimo procesą.

 ■ Temperatūros stebėjimo 
sistema aptiko per aukštą 
temperatūrą, ir maisto 
džiovyklė automatiškai 
išsijungė.

 ■ Atjunkite maisto džiovyklę 
nuo maitinimo lizdo ir 
palaukite, kol ji atvės. 
Galite vėl paleisti veikti.

Maisto produktai 
nevienodai išdžiūsta 

 ■ Nevienodais griežinėliais 
supjaustėte maistą

 ■ Padėkluose pridedate per 
daug maisto.

 ■ Perdėliokite maisto 
gabalėlius, palikdami tarp 
jų tarpus, arba vienodai 
juos supjaustykite. 

 ■ Sumažinkite maisto kiekį.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
Dėmesio!
Prieš atlikdami techninės priežiūros ir valymo darbus, maisto 
džiovyklę visada išjunkite mygtuku B4 (START/STOP) (paleisti 
/ sustabdyti) ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
Niekada nenaudokite skiediklių ar tirpiklių, jokių šveičiamųjų 
valymo priemonių prietaisui valyti, nes jie gali pažeisti 
paviršių.
Nekiškite maisto džiovyklės ir jos maitinimo laido į vandenį.

 ■ Maisto džiovyklės paviršių nuvalykite šiek tiek sudrėkinta šluoste, o  paskui 
kruopščiai nusausinkite.

 ■ Nuvalykite visus maisto padėklus šluoste, sudrėkinta vandeniu ir įprastu indų 
plovikliu. Jei padėklai labai nešvarūs, juos galite išplauti tekančiu drungnu vandeniu. 
Padėklus taip pat galima plauti indaplovėje.

 ■ Ant variklio dalies esančios oro įleidimo angos (grotelės) visada privalo būti švarios 
ir neuždengtos, kad laisvai patektų oras. Jei grotelės būtų suteptos arba užkimštos 
dulkėmis, nuvalykite šepetėliu arba išsiurbkite dulkių siurbliu. 

SAUGOJIMAS
Jei maisto džiovyklės ketinate ilgai nenaudoti, atlikite šiuos veiksmus:
 ■ Valykite maisto džiovyklę, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
 ■ Maisto džiovyklę laikykite saugioje, nedulkėtoje, švarioje, sausoje, vaikams 

nepasiekiamoje vietoje.
 ■ Jei saugojimo vieta pakankamai erdvi, rekomenduojama palikti maisto džiovyklės 

dureles praviras, kad joje nesusidarytų prastas kvapas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa .....................................................................................................................±230 V KS
Nominalus dažnis .....................................................................................................................50/60 Hz
Maitinimas  ......................................................................................................................................500 W
Maitinimo laido ilgis  ...................................................................................................................1,10 m
Triukšmo lygis .............................................................................................................................50 dB(A)

Matmenys (plotis x gylis x aukštis)  ..............................................................340 x 450 x 310 mm
Svoris ......................................................................................................................................................6 kg
Bendra džiovinimo sritis ...........................................................................................................1,18 m2

Džiovinimo padėklo matmenys ............................................................................... 330 x 300 mm
Džiovinimo padėklų skaičius ....................................................................................................12 vnt.
Temperatūros ribos ...................................................................................................................35-70 °C

Pripažintas skleidžiamas triukšmo lygis yra mažesnis nei 50 dB(A), kuris atitinka garso 
galios A lygį (standartinė garso galia 1 pW).

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar 
elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. 
Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti 
į  specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima 
grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.
Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto 
utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir 

žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos 
baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos 
teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos 
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių 
departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


