
Návod k použití 
Sušička potravin 

Model：LXSR001 
 

 

Energeticky úsporný design a nízká spotřeba energie! Sušené ovoce neobsahuje žádné přísady, 

pigmenty ani koření a může zablokovat zkázu potravin a prodloužit dobu uchovávání. Proto je tento 

produkt určitě dobrým pomocníkem při vaření zdravé výživy. 

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití! Produkt je omezen na použití doma 

nebo na podobných místech. 

 

• Produkt dokáže jednoduše a rychle usušit zeleninu, ovoce, maso, ryby a další potraviny, jako 

je sušené jablko, sušený banán, sušená zelenina, sušené hovězí maso a sušené ryby atd. Systém 

sušení s cirkulací ohřátého vzduchu suší ještě rychleji. 

• Design regulace teploty, můžete nastavit různé teploty pro sušení různých potravin. Jídlo 

vyrobené tímto produktem je zelené a zdravé a jeho chuť je jedinečná. 

 

1. Hlavní pravidla 

Elektrická sušička potravin LXSR001 (dále jen sušička) je druh domácího stroje používaného k sušení 

zeleniny, ovoce, lesního ovoce, hub a bylin. Sušičku lze použít za podmínky, že rozsah teploty 

okolního prostředí je od +1 do +30 ℃. 

2. Bezpečnostní požadavek 

Abyste sušičku mohli bezpečně používat, musíte se naučit návod k obsluze. Elektrická sušička je 

pouze pro použití v domácnosti. 

Oznámení! 

• Zásuvkový výkon sušičky musí být pouze AC 230V. 

• Sušička je druh stroje, který nemůže fungovat bez dozoru osoby. 

• Vložte jídlo na vyčištěný napařovací rošt. Voda nesmí být stříkána do spodní části sušičky. 

V opačném případě může dojít ke zkratu. 

• Na napařovací rošt nelze vložit příliš mnoho jídla, jinak to ovlivní efekt sušení. 

  

 

 

  

 



 

• Malé kousky jídla by měly být umístěny na spodní vrstvu napařovacího roštu, aby byl 

ponechán prostor pro cirkulaci horkého větru. 

Následující chování je zakázáno: 

• V případě zjevného poškození základny, elektrického vedení nebo zásuvky elektrického 

vedení vypněte sušičku a nepoužívejte ji. 

• Nezávisle provádějte odstraňování problémů a měňte strukturu sušičky. V případě poškození 

elektrického vedení, výměna svépomocí je zakázána. 

• K čištění sušičky použijte chemický prostředek a k čištění nelze použít elektrický prostředek 

zboží; 

• Nepoužívejte proud vody k čištění vnějšího povrchu základny sušičky ani ji nedávejte do vody 

na čištění. 

• Se sušičkou je zakázáno pohybovat, když je zapnutá. 

• Při použití sušičky v případě náhlého zastavení oběžného kola elektrického stroje vypněte 

sušičku. 

3. Název každé části 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Víčko 

2. Zásobník 

3. Panel 

4.  Přepínač 

5. Knoflík teploty 

6. Spodní část 

 



Elektrický ohřívač, elektrický stroj typu oběžného kola, regulátor teploty a vypínač s tepelnou 

ochranou jsou vybaveny základnou sušičky. 

Na dno sušičky je umístěno několik podnosů a tyto otvory slouží k průchodu topného vzduchu. 

Napařovací víko s otvorem je zakryto nad napařovacím stojanem. Připojte sušičku k napájení pomocí 

elektrického vedení a vypínače a spínač je zablokován na základně sušičky.   

Elektrický stroj impellorového typu čerpá vzduch ze spodní části sušičky na ohřívač. Ohřátý vzduch je 

rovnoměrně distribuován deflektorem vzduchu a je přenášen do všech napařovacích roštů, což 

dokazuje, že sušička dokáže potraviny smažit současně a rychle. 

Regulátor teploty může udržovat nastavenou teplotu vzduchu a tepelná ochrana může zabránit 

přehřátí sušičky. 

4. Záležitosti vyžadující pozornost používání produktu 

1. Maximální doba používání nesmí pokaždé překročit 72 hodin, aby nebyla ovlivněna životnost 

celého stroje. 

2. Po každém použití nastavte knoflík teploty do nejnižší polohy, vypněte vypínač a vytáhněte 

zásuvku. 

3. Když je napájení výrobku zapnuto a výrobek je v provozu normálně, červená kontrolka 

spínače a ventilátoru a dalších částí musí být v provozuschopném stavu, tj. svítí červené světlo a ze 

zařízení proudí zjevný vítr výstup vzduchu na napařovacím víku. 

4. Do produktu nelze přidat vodu ani jinou kapalinu. Několik kapek vody může vytéct na jídlo 

uvnitř nádoby napařovací mřížky. 

5. Během sušení nechte přirozeně cirkulovat horký vzduch uvnitř. Na napařovací rošt 

nepokládejte příliš těžká jídla a jídlo nepřekrývejte. Různá jídla mají různou dobu sušení (Poznámka: 

když stroj začne pracovat, ujistěte se, že je napařovací víko ve správné poloze. Pokud není dostatek 

času na sušení potravin během jednoho dne, lze potraviny sušit v den. Za těchto podmínek vložte 

potraviny, které nebyly sušené, do nádoby nebo plastového sáčku k uzavření). 

6. Teplota na tácu je nejvyšší během provozu produktu. Aby se jídlo rovnoměrně vysušilo, 

pravidelně měňte polohu napařovacích roštů. 

7. Pokud se potraviny po sušení nemají jíst, ihned vložte sušené potraviny do nádoby nebo 

plastového sáčku a před skladováním je uzavřete. Potraviny doporučujeme skladovat v chladničce. 

8. Po použití výrobku, bez ohledu na to, zda uvnitř zásobníku je nebo není jídlo, doporučujeme 

napařit všechny parní koše a umístit je na produkt. 

9. Potraviny se postupně umísťují z horní napařovací mřížky do spodní napařovací mřížky. Po 

vložení pokrmu zakryjte napařovací víko, jinak bude ovlivněna doba sušení a chuť sušených potravin 

atd. 

10. Před sušením proveďte předúpravu potravin, jako je čištění, krájení nebo odstraňování, 

namáčení atd. Předběžná úprava potravin je prospěšná pro zachování barvy a chuti po sušení 

potravin. 

 

 



5. Provozní kroky produktu 

 

1. Před prvním použitím sušičky vyčistěte podnos a otřete jej suchým hadříkem. 

2. Rovnoměrně vložte předupravené jídlo na každou vrstvu tácu, položte tácek s jídlem na základnu 

produktu a poté zakryjte víko. 

3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky, zapněte napájení a stiskněte vypínač, aby byl produkt v 

provozuschopném stavu. Když se rozsvítí kontrolka spínače, z malých otvorů napařovacího víka bude 

foukat zjevný vítr. 

4. Nastavte knoflík teploty na hodnotu teploty, která je použitelná pro sušení potravin. 

5. Sušte jídlo podle různých potravin a osobní chuti a jiné poptávky. 

6. Po sušení potravin nastavte knoflík teploty do nejnižší polohy, vypněte napájení a vytáhněte 

zástrčku. 

 

6. Tipy na předběžnou úpravu jídla: (poznámka: následující metody jsou pouze informativní) 

A. Předběžná úprava ovoce 

Přidejte 2 šálky vody do 1/4 šálku ovocné šťávy a namočte do ní jídlo potřebné k sušení asi na 

2 minuty. (Poznámka: ovocná šťáva má odpovídat jídlu. Jablečná šťáva se například používá na suché 

jablko). 

B. Předúprava zeleniny: 

1. Ošetřete je párou, vroucí vodou nebo olejem. Doporučení se zaměřuje na zelené leguminózy, 

jako je květák, chřest a brambory. 

2. Připravenou zeleninu vložte do vroucí vody asi na 3 až 5 minut. Filtrujte je do sucha a poté je 

vložte do police. 

3. Zeleninu vložíme do citronové šťávy a namočíme asi na 2 minuty.  

C. Předúprava masa, ryb a jiných potravin: 

 Libové maso (žádné tučné maso): Maso se doporučuje před sušením nakládat, aby si zachovalo svou 

přirozenou chuť a změklo. Nakládka musí obsahovat sůl, která absorbuje vlhkost z masa a hraje roli 

zachování čerstvosti. 

Standardní: 

1/2 šálku sójové pasty；1 česnek，rozmačkaný；2 lžíce hnědého cukru；2 lžíce rajčatové omáčky；

1/2 šálku worcesterské omáčky；1-1/4 čajové lžičky soli；1/2 čajové lžičky cibulového prášku；1/2 

lžičky pepře；Smíchejte všechny výše uvedené přísady. 

Maso nakrájejte na malé kostičky a poté vložte do stroje. Doba schnutí by měla být přibližně 2 až 8 

hodin, dokud se veškerá vlhkost neodpaří. 

 

 



2. Drůbeží maso 

Veškeré drůbeží maso musí být před sušením předem uvařeno. Vaření v páře nebo pečení je nejlepší 

způsob. Doba schnutí by měla být přibližně 2 až 8 hodin, dokud se veškerá vlhkost neodpaří. 

3. Ryba: 

K vaření ryby před sušením se doporučuje použít vaření v páře nebo pečení (pečte v troubě s 

teplotou 200 ° C po dobu 20 minut) a doba sušení by měla být přibližně 2 až 8 hodin, dokud se 

veškerá vlhkost neodpaří. 

D. Vanilka atd.: 

Vanilku omyjte a vysušte nadbytečnou vodu a odstraňte poškozené listy. Nekompaktně rozprostřete 

vanilku na napařovací mřížku. Doba sušení je asi 2 až 6 hodin a závisí na velikosti a kategorii vanilky. 

E. Chléb atd.: 

Rozkrojte chléb a není povoleno žádné slupky. Nekompaktně rozložte plátek chleba na vrstvovou 

polici a doba sušení je přibližně 30 minut až 2 hodiny. 

F. Ořechy: 

Ořechy oloupejte a omyjte horkou vodou. Nekompaktně rozprostřete matici na vrstvovou polici. 

Matici nelze skladovat před ochlazením. Matice obsahuje obsah oleje, který způsobí korozivní 

zápach, proto by měl být skladován v chladničce, aby se zajistilo, že je čerstvý. Když má být matice 

použita, vyjměte ji a umístěte na normální pokojovou teplotu a doba sušení je přibližně 18 až 26 

hodin. 

7. Čištění a údržba 

Před čištěním přerušíte výkon sušičky. 

Po vysušení potravinářského výrobku vyčistěte podnos teplou vodou pomocí měkké bavlny. Pokud je 

to nutné, použijte přípravek použitý k čištění nádobí k čištění napařovacího stojanu a poté jej otřete 

dosucha. 

K čištění sušičky nepoužívejte proud vody, ani nedávejte sušičku do vody, abyste vyčistili její 

základnu. Pokud jde o sušičku se špinavým povrchem základny, vyčistěte ji vlhkým hadříkem. 

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kovové kartáče ani organická rozpouštědla. 

8. Pravidlo skladování 

Sušičku skladujte uvnitř místnosti s teplárnou a dobrým větráním a rozsah pokojové teploty by měl 

být od +1 do +40 ℃. 

9. Poruchy a způsob jejich odstraňování 

Pokud jde o potíže (vyhoření topného tělesa, přetržení drátu a další podmínky), ke kterým dochází 

během provozu, musíte vzniklou situaci nahlásit servisnímu oddělení. Neopravujte sami. Produkt 

náleží zlikvidovat shodně s předpisy EU.  


