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POPIS ČÁSTÍ  
A: Vrstva 

B: Základna 

C: Tlačítko zapnutí 
D: Ovládání teploty 

E: Víko  
 
 
 
 
 

CZ Návod k použití 
 
O produktu: Sušení je jednou z nejjednodušších a nejefektivnějších metod konzervace potravin. Potraviny jsou vystaveny teplu 
a vzduchu, aby se odstranila vlhkost. Nedostatek vlhkosti, bakterie a mikroorganismy jsou inhibovány. Dehydrované potraviny 
lze konzervovat po dlouhou dobu bez chlazení a mají mnohem menší hmotnost a objem. Je ideální pro nadšence zdravé výživy, 
dětské obědové boxy a pro kempování. 
 
 
Zamýšlené použití: 
Sušička potravin je určena k použití v soukromých domácnostech. 
Není určen pro použití v komerčním nebo průmyslovém prostředí 
a není vhodná pro použití venku. 
 
Bezpečnostní instrukce: 
 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
• Připojte spotřebič do elektrické zásuvky s napětím 220 V-240 V 
~ 50 Hz. 
• Příkon: 250W 
• Zajistěte, aby vadné napájecí zástrčky a/nebo kabely byly 
okamžitě vyměněny kvalifikovanými techniky 
• Zajistěte, aby napájecí kabel během provozu nikdy nebyl mokrý 
ani vlhký. 
• Nikdy neponořujte ovládací/topné těleso ani skříň napájecího 
kabelu do vody a tyto součásti nečistěte pod tekoucí vodou. 
• Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno 
výrobcem. Mohlo by představovat nebezpečí pro uživatele a 
poškození spotřebiče. 
• Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl nebo je poškozen. 
Zajistěte, aby spotřebič zkontrolovali a v případě potřeby opravili 
kvalifikovaní technici. 
 
Nebezpečí úrazu! 
Tento spotřebič není určen k použití jednotlivci (včetně dětí) s 
omezenými fyzickými, fyziologickými nebo intelektuálními 
schopnostmi nebo nedostatky ve zkušenostech a znalostech, pokud 
na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud 
od této osoby nedostanou pokyny, jak zařízení má být použito. Děti 
by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem 
nebudou hrát. Při používání nenechávejte spotřebič bez dozoru. 
Před používáním a před čištěním vždy přepněte ovladač do polohy 
VYPNUTO a odpojte spotřebič ze zásuvky. Před vložením nebo 
vyjmutím dílů a před čištěním nechte jednotku zcela vychladnout. 
Nepoužívejte nepřetržitě déle než 40 hodin. 

 
 
 
Vaše sušička potravin má nahoře větrací otvor. 
• Nikdy neprovozujte se zablokovaným nebo zavřeným větracím 
otvorem, protože by to narušilo správné proudění vzduchu. 
• Na podnosy nepoužívejte olejové spreje. 
• Nedotýkejte se horkých částí zařízení bez rukavic, aby nedošlo k 
poranění unikající párou atd 
 
Umístění zařízení 

• Povrchy desek a stolů nejsou navrženy tak, aby odolaly 

dlouhodobému teplu generovanému tímto zařízením. Před 

použitím doporučujeme pod spotřebič umístit žáruvzdorné rohože, 

aby nedošlo k poškození povrchu. Pokud tak neučiníte, může dojít k 

trvalým kazům nebo skvrnám. 

• NEUMÍSŤUJTE spotřebič na plastový stůl nebo plastový ubrus. 

• Spotřebič by měl být umístěn na rovném a stabilním povrchu 

• Udržujte jednotku v bezpečné vzdálenosti od hořlavých 

předmětů, jako je nábytek, závěsy atd. 

• Neumísťujte do blízkosti horkých oblastí, například plynových 

prstenů a elektrických plotýnek, ani do vlhkých prostor, například 

kuchyňského dřezu. 

 
Kabel, zástrčka a síťová zásuvka 
Zajistěte, aby byl kabel zcela natažený. 
Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu/pultu, a držte jej mimo 
horké předměty a otevřený oheň. 
Během provozu udržujte kabel mimo horké části spotřebiče a horké 
povrchy. 
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozený kabel ani zástrčka, a 
nepoužívejte je, pokud jsou, nebo pokud spotřebič upadl nebo byl 
poškozen jiným způsobem. 
Pokud je přístroj nebo zástrčka poškozená, musí být zkontrolována a 
v případě potřeby opravena autorizovaným opravářem, jinak hrozí 
riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte opravit 
spotřebič sami. 
Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel. 
Místo toho držte zástrčku. 



Před prvním použitím: 

• Opatrně odstraňte všechny obaly 

• Víceúrovňové části a víko spotřebiče omyjte v teplé mýdlové vodě s měkkou houbou. Důkladně 

opláchněte a osušte 

 

Výběr sušených potravin: Chcete-li získat kvalitní sušený produkt, musíte nejprve zajistit, aby produkty 

určené k sušení byly v nejvyšší dostupné kvalitě, a to jak čerstvé, tak plně zralé. 

Zkažené produkty budou produkovat špatný sušený produkt. Nezralé ovoce bude postrádat potřebný 

obsah cukru a po sušení může mít hořkou chuť, zatímco zralé ovoce a zelenina zaschnou a stanou se buď 

tuhými a vláknitými, nebo měkkými a kašovitými. 

 

Jako obecné pravidlo si můžete myslet „Pokud je dost dobré k jídlu, je dost dobré i k sušení“. Vlastnosti, 

které je třeba hledat, jsou uvedeny níže: 

 

U ovoce, ryb, masa a zeleniny je důležité, aby se jednalo o čerstvé produkty plné šťávy. 
 
 

Jak používat: 
• Připravte potraviny, které chcete dehydratovat, podle jejich druhu: 

Sušení ovoce: 
- Omyjte ovoce 
- Pokud je to žádoucí, oloupejte 
(uměle navoskované ovoce by mělo 
být vždy oloupáno) a odstraňte 
semena 
- Třídte a vyhoďte veškeré 
pohmožděné/rozpadlé/tvarované 
ovoce, protože to může zkazit celou 
dávku. 
- Nakrájejte na požadovanou tloušťku 
(čím tenčí plátek tím více usuší). 

Sušení zeleniny 
- Omyjte zeleninu, abyste odstranili 
špínu a bakterie 
- Většina zeleniny bude vyžadovat 
loupání a zkažené části odstraněny. 
- Řezejte nebo drťte podle potřeby. 
- Předběžně upravte blanšírováním, 
abyste zničili enzymy, které během 
dehydratace produkují špatné 
příchutě. 

Sušení masa a ryb 
- Při přípravě masa na sušení dodržujte 
zvláštní opatření, protože je mnohem 
citlivější na bakterie než čerstvé 
produkty. 
- Před a po manipulaci si umyjte ruce, 
povrchy, nádobí, prkénka, nádobí 
- Maso nakrájejte rovnoměrně na 1/4 
tlusté plátky přes zrno, abyste zvýšili 
křehkost. 

 
  
• Umístěte základní jednotku na žáruvzdorné rohože na suchý, rovný povrch, mimo dosah hořlavých předmětů. 
• Uspořádejte potraviny do víceúrovňových tácků a zajistěte, aby byly potraviny umístěny tak, aby se nepřekrývaly, a vzduch 
mohl volně cirkulovat. 
• Umístěte zásobníky na základní jednotku a víko nasaďte na horní část. Během provozu by horní víko mělo být vždy 
zapnuté. 
• Když je vypínač v poloze OFF, zapojte kabel do zásuvky. 
• Stiskněte vypínač na „ON“ - kontrolka napájení se rozsvítí červeně 
• Nastavte teplotu sušičky: 

Bylinky 35-40°C Greens 40°C Zelenina 50-55°C Jogurt 45°C 

Ovoce 55-60°C Maso, ryby 65-70°C Chleba 40-45°C 

POZNÁMKA: Doporučujeme umístit na spotřebič všech 5 sekcí bez ohledu na to, kolik je prázdných. 
 

Během sušení je důležité podnosy otáčet. Podnosy nejblíže dnu jsou vystaveny nejteplejšímu a nejsuššímu vzduchu - a 
potraviny na nich rychleji schnou. Otočení každého plechu také zajistí rovnoměrnější sušení.  
POZNÁMKA: Potraviny podobné velikosti a tloušťky schnou stejnou rychlostí. 
 

Čištění: Před čištěním se ujistěte, že je přepínač v poloze „vypnuto“ a že je zástrčka odpojena ze zásuvky. Před čištěním 
nechte zařízení vychladnout. 
• Víceúrovňové části a víko spotřebiče omyjte v teplé mýdlové vodě s měkkou houbou. Důkladně opláchněte a osušte 
• Otřete základní jednotku mírně vlhkým hadříkem 
• Nikdy neponořujte základní jednotku do vody ani ji nemyjte 
• Nepoužívejte kovové kartáče ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch. 
 
VAROVÁNÍ: Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny designu a vylepšení způsobené technickým pokrokem u jakýchkoli 
produktů popsaných v této příručce, aniž by o tom informoval uživatele. 


