
FOOD DEHYDRATOR

FD 4010

Instruction Manual
FOOD DEHYDRATOR

Návod k obsluze
SUŠIČKA POTRAVIN

Návod na obsluhu
SUŠIČKA POTRAVÍN

Használati útmutató
ÉLELMISZER SZÁRÍTÓ

Instrukcja obsługi
SUSZARKA SPOŻYWCZA

Руководство по эксплуатации
ДЕГИДРАТОР ДЛЯ 

ПРОДУКТОВ



ÉLELMISZER 
SZÁRÍTÓ



1TARTALOM

TARTALOM

2 Az Ön biztonsága az első helyen

5 Ismerje meg az FD 4010 szárítót

7 Az FD 4010 szárító jellemzői

8 Az FD 4010 szárító használata

8 Első használat előtt

8 A szárító használata

9 Automatikus mód

9 Manuális mód

10 Ötletek a helyes szárításhoz

12 Az ételek áttekintése és az ajánlott szárítási idők

13 Ápolás és tisztítás



2 AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig 
ügyelünk az Ön biztonságára. Mindazonáltal kérjük, hogy a készülék használata során 
óvatosan járjon el és tartsa be a következő utasításokat.

• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek 
és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális 
képességű személyek csak felügyelet alatt 
használhatják, vagy ha tájékoztatták őket 
a készülék biztonságos használatáról és 
tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

• Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. 
A karbantartást és tisztítást gyerekek nem 
végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és 
nincsenek felügyelet alatt.

• Ha a tápkábel sérült, cseréjét bízza 
szervizközpontra, hogy elkerülje veszélyes 
helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel 
a készüléket tilos használni.

• A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol 
a készüléktől és a vezetékektől.

• Mindig tisztítsa a készülék azon részeit, amelyek 
élelmiszerekkel érintkeznek, a jelen kézikönyv 
utasításainak megfelelően.



3AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

• Ezt a készüléket nem programozóval, külső 
időkapcsolóval vagy távirányítóval való 
használatra tervezték.

• A készülék hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a típuscímkén jelzett 
feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.

• Csak a készülékhez kapott tápkáébelt használja.
• Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból. Ezzel megsérülhet 

a tápkábel vagy a csatlakozó. A tápkábelt az aljzatból a dugónál fogva húzza ki.
• Ne csatlakoztassa vagy húzza ki nedves kézzel a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból.
• A tápkábelt tartsa szárazon. Soha ne használja a készüléket kád, zuhanyzó, vagy medence 

közvetlen közelében.
• Ne csatlakoztassa vagy húzza ki nedves kézzel a tápkábelt a hálózati aljzatból.
• Az esetleges áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket vagy annak 

tápkábelét csöpögő vagy fröccsenő víznek, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
• Ne használja a berendezést, ha megsérült vagy vízbe merült és nem megfelelően 

működik.
• Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
• A készülék biztonsági mechanizmussal van felszerelve, amely megszakítja működését, ha 

az ajtó kinyílik. Az ajtó becsukása után a művelet folytatódik. Ha azonban az ajtó kinyitása 
után nem áll le a folyamat, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábel csatlakozóját 
a hálózati aljzatból és forduljon szakszervizhez.

• Ez a készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült.  
Ne használja ipari környezetben vagy szabadban, vagy magas páratartalmú 
helyiségekben, mint például mosoda vagy fürdőszoba.

• A készüléket csak élelmiszer szárítására használja.
• Ne használja a készüléket folyadékok szárítására vagy olyan élelmiszerek szárítására, 

amelyek porrá válhatnak és meggyulladhatnak. Ne helyezzen üveget, fémeket vagy más 
hasonló anyagokat a készülékbe.

• A készüléket csak eredeti gyári tartozékkal használja. Soha ne használjon olyan tartozékot, 
amit nem a készülékhez kapott vagy a gyártó nem ajánlja kifejezetten a használatát.

 A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek és ne tegye nyílt láng vagy olyan 
berendezések közelébe amelyek hőforrások, mint pld- elektromos vagy gáztűzhely.

• A készüléket mindig tiszta, száraz, egyenes, és stabil felületre tegye. Ne helyezze 
a készüléket a konyhai munkalap vagy az asztallap szélére, és ne használja a mosogató 
csepptálcáján. A készüléket ne helyezze ablakpárkányra se. Mindig hagyjon legalább 
15 cm szabad helyet a készülék körül.

• A készülékre ne tegyen semmilyen tárgyat és ne lépjen rá és ne üljön rá.
• Óvja a készüléket és a tartozékokat attól, hogy még kis magasságból is a földre vagy az 

asztalra essenek, és a rájuk eső tárgyaktól.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék szellőzőnyílásaiba. Ne takarja le a készülék 

szellőzőnyílásait, fennáll a túlmelegedés veszélye.
• Ne nyúljon a készülékhez, ha be van kapcsolva.
• Ha a készülék működésben van, vigyázzon a gyerekekre és háziállatokra.



4 AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

• Soha ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül. Ellenőrizze az élelmiszer 
szárítása során.

 A készülék közelében ne használjon sprayt.
• Ne tegyen papírt vagy műanyagot a készülék belsejébe. Ne tároljon semmit a készülék 

belsejében.
• Vigyázzon a készülék, a rácsok és a tálca kezelése közben, mert azok forrók lehetnek!
• A hozzáférhető felületek hőfoka magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. Ne 

érintse meg a forró felületeket. A készüléket forró állapotban ne helyezze át.
• Mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a tápellátásból, ha nem használja, és ha 

felügyelet nélkül marad, vagy mielőtt a rácsokat és a tálcát behelyezi vagy eltávolítja, 
mielőtt tisztítja vagy áthelyezi. Mindig várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.

• Tartsa tisztán a rácsokat és a tálcát, mivel azok közvetlenül érintkeznek az étellel.
• A készüléket ne mossa folyó víz alatt, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba. A rácsok és 

a tálcák kivételével a készülék egyetlen része sem mosható mosogatógépben.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK 
HASZNÁLATÁHOZ
• A használatba vétel előtt a hálózati vezetéket teljesen tekerje szét. A berendezést csak jól 

földelt aljzatba csatlakoztassa.
• A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy konyhapult széléről lógni, forró felülethez érni vagy 

összegabalyodni.
• Biztonsági okokból a készüléket külön áramkörbe javasolt csatlakoztatni, más 

készülékektől elkülönítve. A készülék csatlakoztatásához ne használjon elosztót vagy 
hosszabbító kábelt.

• Ne használja a készüléket mozgó gépjárműben vagy hajón, ne használja a szabadban, ne 
használja más célra, mint amire szolgál. Ellenkező esetben sérülés következhet be. 

• A mindennapos tisztítás kivételével minden karbantartást Catler szakszervizre kell bízni. 
Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne javítsa és semmilyen módon ne módosítsa 
a készüléket.

• Javasoljuk, hogy szereljen fel áramvédőt (normál biztonsági kapcsolókat a konnektorban), 
hogy ezzel nagyobb védelmet biztosítson a készülék használata során. Javasoljuk, hogy 
az áramvédőt (névleges hibaáram leoldási értéke ne legyen több, mint 30 mA) arra az 
áramkörre szerelje fel, amelyre a készüléket fogja csatlakoztatni. További szakmai tanácsért 
forduljon a villanyszerelőjéhez.

A használati útmutató a  www.catler.eu címen is elérhető.
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ISMERKEDJEN MEG AZ FD 4010 SZÁRÍTÓVAL

1. Kezelőpanel
2.  Ajtó
3.  Ajtóablak
4.  Fogantyú
5.  Rács (5 db a csomagban)
6.  Tálca

Illusztráció nélkül
Szellőzőnyílások – a szárító hátulján találhatók
Levehető hálózati kábel

1

2
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4

TIME/TEMP
IR/NRM

ON/OFF
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6

TIME/TEMP
IR/NRM

ON/OFF
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KEZELŐPANEL

TIME/TEMP
IR/NRM

ON/OFF

1 2 3 4 5

1. + gomb – a hőmérséklet, a szárítási idő vagy az üzemmód kiválasztására szolgál.
2. - gomb – a hőmérséklet, a szárítási idő vagy az üzemmód kiválasztására szolgál.
3. Kijelző – megjeleníti a beállított hőmérsékletet, szárítási időt, üzemmódot, működési és 

hibaüzeneteket.
4. TIME/TEMP/IR/NRM gomb – a szárító egyedi funkcióinak kiválasztására szolgál.
5. ON/OFF gomb – a szárító be- vagy kikapcsolására és a szárítási folyamat megkezdésére 

szolgál.
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AZ FD 4010 SZÁRÍTÓ JELLEMZŐI

FORRADALMI MÓDSZER AZ ÉTELEK 
SZÁRÍTÁSÁBAN
A Catler FD 4010 élelmiszer szárító 
a legújabb, innovatív módszerrel szárítja az 
élelmiszereket. Az élelmiszer szárításának 
teljesen új szoláris módszerét és az étel forró 
levegővel történő szárításának klasszikus 
módszerét egyaránt használja.
A szolárszárítási módszer az úgynevezett NIR 
technológiát („Közeli infravörös” technológia) 
használja, ahol az emitter sugarai ugyanolyan 
hatást gyakorolnak, mint a nap sugarai, és 
mélyebben behatolhatnak az ételbe. Ez 
lerövidíti a száradási időt, ami hozzájárul 
a hőre és hőkezelésre nagyon érzékeny 
fontos ásványi anyagok és vitaminok, például 
a C- vagy D-vitamin megőrzéséhez.
Ennek a módszernek köszönhetően képes 
lesz készíteni saját szárított paradicsomot, 
szárított marhahúst vagy finom 
zöldségforgácsot, csak egy kis szoláris hővel, 
amely megőrzi a szárított ételek textúráját és 
ízét is.
Ez a módszer alkalmas olyan élelmiszerek 
szárítására, ahol fontos a hőmérséklet és 
a levegő keringésének pontos szabályozása. 
Ezért ideális nyers élelmiszerekhez. 
A továbbfejlesztett hőmérséklet-szabályozó 
rendszernek köszönhetően a hő a teljes 
szárítási folyamat alatt is szabályozható és 
fentartható.

INNOVATÍV KIVITELEZÉS
A Catler FD 4010 élelmiszer szárító nemcsak 
forradalmi technológiával, hanem innovatív, 
modern dizájnnal is rendelkezik. A világ 
egyik első gyümölcsszárítójaként az 
élelmiszerek szárításának két módszerével 
áll elő: a szoláris módszerrel és a klasszikus 
szárítási módszerrel. Kiváló minőségű és 
tartós anyagokból készül, rozsdamentes 
acél rácsokkal és élelmiszer-szárító tálcával, 

amely a maximális higiénia érdekében 
könnyen és gyorsan tisztítható. A sütőhöz 
hasonlító átfogó külső megjelenésnek és 
a belső tér kialakításának köszönhetően a hő 
tökéletesen eloszlik és a levegő kering.

ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS VITAMINOK 
MEGŐRZÉSE
Az intelligens szárítási módszereknek 
köszönhetően a szárított ételeket tárolhatja 
anélkül, hogy aggódnia kellene a káros 
összetevők miatt. A szárítás nagyszerű módja 
a tápanyagok természetes megőrzésének az 
élelmiszerekben. A tápanyagok csupán  
3-4% -a veszik el a megfelelő szárítási 
folyamat során, és ez az, amit a Catler 
FD 4010 élelmiszer szárító kínál. A helyes 
szárítási folyamat az, amikor az ételt 
alacsonyabb hőmérsékletnek tesszük ki, 
ami nem rombolja le a fontos tápanyagokat. 
A szoláris módszernek köszönhetően 
pedig több C- és D-vitamin marad meg az 
élelmiszerekben.
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AZ FD 4010 SZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Az első használat előtt távolítson el 
a készülékről minden csomagolást, 
reklámmatricát/címkét.
A csomagolóanyagok megsemmisítése 
előtt ellenőrizze, hogy nem tartalmaznak 
tartozékokat.
Törölje le a szárító külső felületét 
meleg vízben enyhén megnedvesített 
puha szivaccsal és törölje át egy száraz 
törlőkendővel.
Vegye ki a rácsokat és a tálcát, és mossa 
meg meleg vízben egy kevés konyhai 
mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel, és 
száraz törlőkendővel törölje szárazra.

A SZÁRÍTÓ HASZNÁLATA
1.  A szárítót tegye egyenes és száraz 

felületre. Győződjön meg arról, hogy 
a szárító körül van elegendő szabad hely 
a levegő zavartalan keringéséhez.

2.  Helyezze a szárítani kívánt élelmiszert 
a rácsokra vagy a tálcára.

3.  Nyissa ki az ajtót, és helyezze a rácsokat 
és a tálcát a szárítóba. Csukja be az ajtót.

4.  Helyezze be a tápkábel végét a szárító 
hátulján lévő aljzatba, és dugja be a 
tápkábel dugóját a hálózati aljzatba. 
Hangjelzés hallható, és a szárító 
készenléti üzemmódba kapcsol.

5.  Kapcsolja be a szárítót a ON/OFF 
gomb megnyomásával és válassza ki az 
üzemmódot: automatikus vagy manuális 
- részletesebben az útmutatóban. 
Várjon kb. 10 másodpercet, és a szárítási 
folyamat megkezdődik.

6.  Amikor a szárítási folyamat befejeződött, 
hangjelzés hallható és a kijelzőn 
megjelenik az „END” felirat. Ezután 
a szárító készenléti üzemmódba kapcsol, 
és az összes jelzőlámpa kialszik. Nyomja 

meg az ON/OFF gombot a szárító 
kikapcsolásához.

7.  Ha a szárítás során kinyitja az ajtót, 
a szárító automatikusan leáll. A kijelzőn 
az „E1” felirat jelenik meg (az ajtó 
nyitva van). Csak a ventillátor marad 
működésben. Ha 2 percen belül becsukja 
az ajtót, a szárító automatikusan 
újraindul. Ha azonban 2 percen belül 
nem csukja be az ajtót, a szárító leáll, és 
készenléti állapotba kapcsol. Ha folytatni 
akarja a szárítást, akkor újra meg kell adni 
a beállításokat.

8.  Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból. 
Húzza ki a tápkábelt a szárító hátulján 
lévő aljzatból, ha már nem használja 
a szárítót. 

9.  Óvatosan nyissa ki az ajtót, hogy 
a szárítási folyamat során keletkező gőz 
ne égesse meg. Ez normális jelenség.

10. Védő konyhai kesztyűben emelje ki 
a rácsokat vagy a tálcát, és helyezze 
fémrácsra, hogy a szárított élelmiszer 
lehűljön.

11. Tegye a szárított élelmiszert 
üvegtartályokba és hűvös, száraz helyen 
tárolja.

12. A rácsokat és a tálcát az „Ápolás 
és tisztítás” fejezet utasításainak 
megfelelően tisztítsa meg.

MEGJEGYZÉS
A szárító újbóli használata előtt 
mindig tisztítsa meg a rácsokat és 
a tálcát a „Karbantartás és tisztítás” 
részben leírtak szerint, és hagyja hűlni 
körülbelül 30 percig, különösen, ha 
50 °C-nál magasabb hőmérséklet volt 
beállítva.
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FIGYELEM!
Mielőtt a szárítóba 
helyezné, 
ellenőrizze, 
hogy a rácsok és 
a tálca tiszta és 
száraz. Soha ne 
használja a szárítót 
rácsok vagy tálca 
behelyezése nélkül.

AUTOMATIKUS MÓD
Az automatikus üzemmódban a hőmérséklet, 
a szárítási idő és a szárítási mód 
automatikusan be van állítva. A szárító 
belsejében lévő nedvesség-érzékelőknek 
köszönhetően a szárítási folyamat akkor ér 
véget, amikor a nedvesség szintje eléri a 3%-
ot vagy kevesebbet.
1. A szárítót az ON/OFF gombbal kapcsolja 

ki. Így aktiválja az automatikus módot:
• Előre beállított hőmérséklet: 50 °C;
• Előre beállított szárítási idő: 10:00
• Szárítási mód: NRM (normális = 

hagyományos szárítási módszer)
2. Várjon kb. 10 másodpercet, és a szárítási 

folyamat megkezdődik.

MEGJEGYZÉS
A szárítási módot a TIME/TEMP/IR/
NRM gomb 3 gyors egymás utáni 
megnyomásával.tudja megváltoztatni. 
Ezután a +/- gombokkal válassza ki 
a szárítási módot: IR (szoláris módszer) 
vagy NRM (hagyományos szárítási 
módszer).

MANUÁLIS ÜZEMMÓD
Manuális módban abszolút irányíthatja 
a beállított hőmérsékletet, szárítási időt és 
szárítási módot. A különféle ételektől és azok 
nedvességtartalmától függően a beállításokat 
saját igényei szerint állíthatja be.
1. A szárítót az ON/OFF gombbal kapcsolja ki.
2. Egyszer röviden nyomja meg a TIME/

TEMP/IR/NRM gombot a kijelzőn 
megjelenik a 50 °C hőmérséklet. 
A +/- gombokkal válassza ki a szárítási 
hőmérsékletet 35 és 75 °C között 5°-os 
lépésekben.

3. Röviden nyomja meg ismét a TIME/
TEMP/IR/NRM gombot, és a kijelzőn 
megjelenik a szárítási idő 10:00. A "10" 
érték villogni kezd. A +/- gombbal állítsa 
be az órát. Nyomja meg röviden a TIME/
TEMP/IR/NRM gombot, és a percek 
villogni fognak. A +/- gombbal állítsa be 
a perceket. A szárítási időt 0:10 és 48:50 
között módosíthatja.

4. Röviden nyomja meg ismét a TIME/
TEMP/IR/NRM gombot, és a +/- 
gombokkal válassza ki az IR (szoláris 
módszer) vagy a NRM (normális 
szárítási módszer) szárítási módszert. 
A kiválasztott módszert csak a szárítóban 
lévő infravörös cső „bekapcsolása” vagy 
„kikapcsolása” jelzi.  

5. Kb. 5 másodperc elteltével a beállítás 
automatikusan elmentésre kerül. 
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 A szárítási folyamat elindul. A kijelzőn 
váltakozva jelenik meg a hőmérséklet és 
az idő.

MEGJEGYZÉS
Ha szárítás kézben módosítani kívánja 
a hőmérsékletet, az időt vagy a 
szárítási módot, ismételje meg a 2-5. 
pontban leírtakat.

ÖTLETEK HELYES SZÁRÍTÁSHOZ
Ebben a részben néhány tippet talál 
a gyümölcsök, zöldségek, diófélék vagy 
fűszerek megfelelő szárításához.
Javasoljuk:
• érett gyümölcsöt vagy zöldséget meg 

szokásos szüreti időszakban szárítson, 
vagy gyümölcsöt és zöldséget helyi 
forrásokból, közvetlenül a gazdáktól stb 
vásároljon.

• megfelelő érettségű gyümölcsöt vagy 
zöldséget szárítson. A túlérett gyümölcs 
vagy zöldség nem alkalmas szárításra.

• távolítsa el a szárításra alkalmatlan 
részeket, mint például szár, mag, kéreg 
stb. Szükség szerint hámozza meg 
a gyümölcsöt vagy zöldséget.

• az élelmiszert egyforma kockákra 
darabolja fel. Ez biztosítja, hogy minden 
élelmiszer azonos minőségben száradjon.

• fűszeres ételek szárításakor (pl. 
grillmártásos vagy sózott hús) kenje 
be ezeket az ételeket olívaolajjal, 
páclével vagy mézzel, hogy a fűszerek 
behatoljanak az étel szerkezetébe.

• a szárított élelmiszert üvegedényben 
tárolja.

Ha az élelmiszer túlzottan megszárad, 
tegye üvegedénybe, és tegyen hozzá egy 
enyhén nedves papírtörlőt és salátalevelet, 
vagy permetezzen kevés vizet a száraz 
élelmiszerre.

GYÜMÖLCS
• A szárított gyümölcs kiváló egészséges 

nasi kirándulásokon, kempingezéskor 
vagy csak tévézés közben sós burgonya 
helyett.

• A jobb eredmény érdekében használjon 
ropogós gyümölcsöt (pl. almát), de ne túl 
érett gyümölcsöt.

• Az édes íz, különösen a banán 
esetében, a szárítási folyamat során 
természetesen elvész. Szeletelés után 
megszórhatja a banánszeleteket vagy 
más gyümölcsöket fűszerekkel, például 
fahéjjal, szerecsendióval vagy vaníliával, 
vagy édesítőszerekkel, például agave, 
stevia vagy juharszirup.

•  Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a magokat 
és a szárításra alkalmatlan egyéb 
részeket.

ZÖLDSÉGFÉLÉK
• A szárított zöldségek, például 

a sárgarépa, a kukorica, a cukkini vagy 
a gomba remek alapot kínálnak a levesek 
elkészítéséhez egész évben, vagy 
kempingezéskor.

• A zöldséget egyforma darabokra vágja 
fel.

• Hámozza meg a zöldségeket, távolítsa 
el a magokat, a szárakat és a szárításra 
alkalmatlan részeket.

• Néhány zöldség szárítással fokozza ízét, 
például hagyma, mások megédesednek, 
például sárgarépa.

GABONAFÉLÉK
• Szárítás előtt a gabonaféléket 2-3 napig 

vízben kell áztatni.
• Hagyja a szemeket csírázni, majd szárítsa 

meg és őröljön a szárított csírázott 
szemekből tápanyagokban és ásványi 
anyagokban gazdag lisztet.

• Fűszeres kekszet, édes kekszet vagy 
akár kenyeret készíthet gabonafélék, 
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fűszerek, gyógynövények, zöldségek 
vagy szárított gyümölcs keverékéből. 
Próbáljon ki a különböző arányokat, hogy 
az igényeinek megfelelően optimális 
eredményt kapjon.

DIÓFÉLÉK
• A diót szárítás előtt vízbe kell áztatni. 

Fontos, hogy az összes dió víz alatt 
legyen. Adjon hozzá egy kevés hidrogén-
peroxidot, és hagyja hatni körülbelül 
5 percig, majd alaposan öblítse le. 
Ez eltávolítja a nem kívánt penészcsírákat.

• A puha dió, például a kesudió vagy 
pekándió, csak rövid áztatást igényel. 
Ezzel szemben a kemény diófélék, mint 
például a mandula vagy a brazil dió, 
hosszabb áztatási időt igényelnek (kb. 
6-12 óra). Csak az áztatás legvégén, 
körülbelül 5 percre adjunk hozzá 
hidrogén-peroxidot.

• A szárított áztatott dió sokáig friss marad, 
és nem tartalmaz olyan nem kívánt 
csírákat, amelyek érzékeny egyéneknél 
egészségügyi problémákat okozhatnak. 
Az ilyen diófélék száradási ideje akár 
48 óra is lehet, a típustól, a mérettől, 
az áztatás hosszától és a környezeti 
páratartalomtól függően.

• A szárított áztatott diót őrölhetjük, 
és a szokásos búza- vagy rozsliszt 
alternatívájaként használhatjuk.

MAGVAK
• Áztassa a magokat hideg vízbe, hogy 

eltávolítsa a bevonatot, amely megvédi 
őket az automatikus csírázástól. Néhány 
mag azonban nagyon könnyen csírázik, 
például a napraforgómag.

• Ha lisztet szeretne készíteni a magokból, 
be kell őket áztatni, majd meg kell 
szárítani.

• Keverje össze az áztatott magokat 
más élelmiszerekkel (zöldségfélék, 

gyümölcsök, diófélék vagy gabonafélék). 
Sűrítőként jól működnek, ráadásul 
nagyon ízletesek.

•  Keverheti őket gabonafélékkel vagy 
granulával.

FŰSZEREK
• Ha friss fűszernövényeket szárít, távolítsa 

el a szárakat, vagy egyéb, szárításra 
alkalmatlan részeket.

• A fűszernövényeke száríthatja 
külön-külön, vagy kombinálhatja és 
felhasználhatja fűszerkeverékként.
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AZ ÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ÉS AZ AJÁNLOTT SZÁRÍTÁSI IDŐK

ZÖLDSÉGFÉLÉK
Spárga 5-6 óra Hagyma 4-8 óra
Zöldbab (zöld és sárga) 8-12 óra Paszternák 7-11 óra
Cékla 8-12 óra Borsó 4-8 óra
Brokkoli 10-14 óra Paprika (édes/csípős) 4-8 óra
Káposzta 7-11 óra Pattogatni való 

kukorica
4-8 óra

Sárgarépa 6-10 óra Burgonya 6-14 óra
Zeller 3-10 óra Tök 7-11 óra
Kukorica 6-10 óra Nyári tök 10-14 óra
Uborka 4-8 óra Paradicsom 5-9 óra
Padlizsán 4-8 óra Karalábé 8-12 óra
Zöld levelek / szárak 3-7 óra Téli tök 7-11 óra
Gombák 3-7 óra Édes burgonya 7-11 óra
Okra 4-8 óra Cukkini 7-11 óra

GYÜMÖLCS
Alma 7-15 óra Nektarin 8-16 óra
Kajszibarack 20-28 óra Őszibarack 8-16 óra
Banán 6-10 óra Körte 8-16 óra
Szemes gyümölcs 10-15 óra Datolyaszilva 11-19 óra
Áfonya 10-12 óra Szilva 22-30 óra
Füge 22-30 óra Rebarbara 6-10 óra
Szőlő 22-30 óra Eper 7-15 óra
Kivi 7-15 óra Görögdinnye 8-10 óra

EGYÉB
Gyümölcstekercs 4-6 óra
Szárított hús (jerky) 4-6 óra
Szárított hal 12-14 óra
Gyógy- és fűszernövények 2-4 óra
Dió 10-14 óra
Csak ropogósra szárítás 1 óra

MEGJEGYZÉS
A fenti értékek csak tájékoztató jellegűek 48 °C és 50 °C között. A hőmérséklet növelése 
vagy csökkentése megváltoztathatja a szárítási időt.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A készülék tisztítása előtt először mindig 
húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati
aljzatból, húzza ki a tápkábelt a készülék 
hátulján lévő aljzatból és várja meg, míg 
teljesen kihűl.

FIGYELEM!
A KÉSZÜLÉKET, 
A TÁPKÁBELÉT 
ÉS A TÁPKÁBEL 
CSATLAKOZÓJÁT 
NE MOSSA FOLYÓ 
VÍZ ALATT, ÉS 
NE MERÍTSE 
VÍZBE VAGY MÁS 
FOLYADÉKBA.

FIGYELMEZTETÉS:
A tisztításhoz ne használjon éles 
eszközöket, vegyszert, oldószert, 
benzint vagy egyéb hasonló 
anyagot. Semmiképpen ne tisztítsa 
a készüléket gőzkészülékkel.

Törölje le a szárító külső felületét 
meleg vízben enyhén megnedvesített 
puha szivaccsal és törölje át egy száraz 
törlőkendővel.
Vegye ki a rácsokat és a tálcát, és mossa 
meg meleg vízben egy kevés konyhai 
mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel,  
és száraz törlőkendővel törölje szárazra.

TÁROLÁS
Mielőtt elteszi a készüléket, győződjön meg 
róla, hogy tiszta, száraz és teljesen kihűlt. 
Jól szellőző száraz helyen tárolja, ahol 
gyermekek és állatok nem férhetnek hozzá.

HIBAÜZENETEK
Ha működés közben a következő 
hibaüzenetek jelennek meg a kijelzőn, 
kövesse az ebben a táblázatban szereplő 
utasításokat:

Hibaüzenet Jelentés Megoldás
E1 Az ajtó 

nyitva 
van.

Csukja be az 
ajtót, és a szárító 
újraindul.

E2 A hőmér-
séklet- 
érzékelő  
elrom-
lott.

Hagyja abba a szá-
rító használatát, 
húzza ki a hálózati 
csatlakozót a há-
lózati aljzatból, és 
lépjen kapcsolatba 
egy hivatalos szer-
vizközponttal.

FIGYELEM!
Soha ne javítsa 
a szárítót önmaga. 
Nem tartalmaz 
olyan alkatrészeket, 
amelyeket 
a felhasználó 
önmaga meg tud 
javítani.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus 
készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és 
újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más 
európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le 
lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti 
erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív 
környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal 
vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése 
a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat 
a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges 
tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden 
módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01
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FOOD DEHYDRATOR

Because of continuous impro-
vement of design and other pr-
operties, your product may sli-
ghtly differ from the one shown 
on the pictures in this manual.

Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a  dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený 
výrobek mírně lišit od výrobku 
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.

Z  dôvodu neustáleho zdo-
konaľovania dizajnu a  ďal-
ších vlastností sa môže vami 
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na  
obrázkoch v tomto návode.

A  kivitel és más jellemzők 
állandó fejlesztése miatt  
a  megvásárolt termék enyhén 
eltérhet az ezen útmutatóban 
található képeken mutatott 
terméktől.

Ze względu na ciągłe udoskona-
lanie designu i innych właściwo-
ści, zakupiony produkt może się 
nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na rysunkach 
w niniejszej instrukcji.

Из-за постоянного улучшения 
дизайна и  других свойств 
ваш продукт может 
немного отличаться от 
представленного на рисунках 
в данном руководстве.

CUSTOMER SERVICE • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • SERWIS KLIENTA • ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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