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Használati útmutató 

ÉLELMISZERSZÁRÍTÓ 

R-2915 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. 
Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban  a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy 

lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező 
személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az 
esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását 
nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és 
a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a termékkel. 
• Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés 
veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 

• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen 
esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent. 
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• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne 
lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületetekkel.  

• A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem 
szolgál kültéri használatra. 

• Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy 
elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében. 

• Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében. 
• A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze. 
• A berendezést min. 30 m távolságban helyezze el a faltól és a környező 

tárgyaktól. 
• Ne takarja le a készüléket. A készüléken lévő szellőzőnyílásokat nem szabad 

semmivel letakarni, nehogy túlhevüljön. 
• A zárófedélre ne tegyen semmiféle tárgyat. 
• Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül. 
• A berendezés üzemelés során felmelegszik. Ne érjen hozzá a forró 

felületekhez. 
• Ne öntsön a készülékbe folyadékot. 
• Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. 
• Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék teljesen száraz-

e. 
• A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózatból és hagyja lehűlni. 
• Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatból, kapcsolja ki. 
• A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 

1. Zárófedél 
2. Tálcák 
3. + és – gombok 
4. Aljzat 
5. Beállítások gomb 
6. Be- és kikapcsolás gomb 

 
 
 
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

• Távolítsa el az összes göngyöleget. 
• A készülék aljzatát nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra. A korpuszt 

ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba. 
• A tálcákat és a zárófedelet mossa el közömbös ph-jú tisztítószeres 

melegvízben, öblítse le és szárítsa meg. Használat előtt a készülék összes 
tartozékának teljesen száraznak kell lennie. 

• A készülék első használatakor enyhe szag érezhető. Ez a jelenség teljesen 
normális és gyorsan elmúlik. Biztosítsa a megfelelő légáramlást. Javasoljuk, 
hogy a készüléket első használat során kis ideig hagyjuk élelmiszer nélkül 
működni.  

 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• A készülék aljzatát helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre. 
• Készítse elő a megfelelő élelmiszert és helyezze a tálcákra úgy, hogy a tálcák 

között áramolhasson a levegő. A tálcákat ne rakja tele és az élelmiszert ne 
helyezze egymásra. 

• Tegye a tálcákat az aljzatra és a felső tálcára a zárófedelet. Ellenőrizze, hogy 
a készülék helyesen van-e összeállítva. 

Megj.: Szárítás/aszalás során az összes tálcát használja – akkor is, ha valamelyik 
üres marad. 
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. 
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• A + és – gombokkal állítsa be a kívánt időt 1-48 óra tartományban (a beállítás 
egész óránként végezhető). A szárítás/aszalás ideje függ a szárítandó 
élelmiszerektől (azok páratartalmától és vastagságától), valamint a hőfoktól. 

• A hőmérséklet beállításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd a + és – 
gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletetet 40-70 °C tartományban (a 
beállítás 5 °C-onként végezhető). A hőmérséklet egységének módosításához 
tartsa hosszabb ideig lenyomva a Beállítások gombot. 

• A szárításhoz/aszaláshoz nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
Bekapcsol a ventilátor és a készülék üzemelni kezd. A kijelző mutatja a 
beállított hőmérsékletet és a fennmaradó időt. 

• Ha az idő és hőfok beállítását szárítás közben kívánja módosítani, nyomja le 
röviden a Beállítások gombot. A kijelzőn  villogni kezd  fennmaradó idő. Amíg 
ez az idő villog (kb. 2 mp), addig a + és – gombok segítségével módosítani 
lehet. A hőmérséklet megváltozatásához ismét nyomja meg a Beállítások 
gombot. A beállított hőmérséklet villogni kezd. Amíg a hőmérséklet villog, addig 
a + és – gombok segítségével módosítani lehet. 

• A szárítás során ellenőrizze az élelmiszert. Szükség esetén cserélje ki a 
tálcákat (az alsó tálcákon az élelmiszer gyorsabban szárad, mint a felső 
tálcákon). 

• A szárítási folyamat megszakításához egy pillanatra nyomja meg a Be- és 
kikapcsolás gombot. A kijelzőn villog a „PA“ szimbólum. A folytatáshoz egy 
pillanatra ismét nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. Így a szárítás során 
ellenőrizheti pl. az élelmiszer állapotát. 

• A szárítás beállított idő előtti kikapcsolásához hosszan nyomja meg a Be- és 
kikapcsolás gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „00” adat. 

• A beállított idő letelte után a készülék önműködően kikapcsol. 
• A készüléket húzza ki a hálózatból és várja meg, míg le nem hűl. 
• A kihűlt szárított élelmiszert legjobb lezárható üvegedényben tárolni hűvös, 

sötét helyen. Azokat az élelmiszereket, amelyeket néhány nap alatt nem 
fogyasztanak el, tegye hűtőszekrénybe. 
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AZ ÉLELMISZER ELŐKÉSZÍTÉSE 
• Az élelmiszert mossa meg, szükség esetén hámozza meg (szárítás/aszalás 

közben a héjak megkeményedhetnek) és szeletelje fel úgy, hogy a tálcára 
lehessen helyezni. 

• A zöldséget javasoljuk szárítás előtt 1-5 percig főzni. 
• A gyümölcsre aszalás előtt a jobb aroma érdekében szórhatunk kis fahéjat. 
• A konzerv gyümölccsel ellentétben nem javasolt cukor hozzáadása (ez aszalás 

során bizonyos esetekben keserű ízt idézhet elő). 
• Az optimális eredmény érdekében érett gyümölcsöt használjon, mert az 

elegendő cukrot tartalmaz. 
 
GYÜMÖLCS FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT 

Gyümölcs Feldolgozás Hőmérséklet Szárítás/aszalás 
ideje 

Alma 5 mm-es szeletek 70 °C 10-12 
Körte 5 mm-es szeletek 70 °C 10-12 
Datolyaszilva 5-10 mm-es szeletek 70 °C 8-10 
Őszibarack 5-10 mm-es szeletek 70 °C 10-12 
Banán 5-10 mm-es szeletek 70 °C 12-14 
Narancs 5-10 mm-es szeletek 70 °C 12-14 
Ananász 10 mm-es szeletek 70 °C 12-14 
Eper Félbevágva 70 °C 12-14 
Szőlő Félbevágva 70 °C 14 vagy annál több 

 
ZÖLDSÉG FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT 

Zöldség Feldolgozás Hőmérséklet Szárítás/aszalás 
ideje 

Karfiol 10 mm-es szeletek 70 °C 6-8 
Káposzta 10 mm-es szeletek 70 °C 6-8 
Padlizsán 10 mm-es szeletek 70 °C 6-8 
Burgonya 5 mm-es szeletek 70 °C 6-8 
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Sárgarépa 5-10 mm-es szeletek 70 °C 8-10 
Hagyma 5 mm-es szeletek 70 °C 8-10 
Zeller 5 mm-es szeletek 70 °C 10-12 
Gomba Szeletelve 70 °C 10-12 
Sütőtök 5-10 mm-es szeletek 70 °C 15 
Paprika Szeletelve 70 °C 15 

 
HÚS FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT 

Hús Feldolgozás Hőmérséklet Szárítás ideje 
(óra) 

Marhahús Vékonyra szeletelve 70 °C 4-5 
Csirkehús Vékonyra szeletelve 70 °C 4-5 
Hal Vékonyra szeletelve 70 °C 4-8 
Garnéla Vékonyra szeletelve 70 °C 4 

 
Megj.: A fenti - időt és elkészítést érintő - adatok csupán hozzávetőleges adatok, 
melyeket saját igényei szerint módosíthat. 
 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 

• Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki,  húzza ki a hálózatból és hagyja 
teljesen kihűlni.  

• A készülék talpazatát nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra. A 
korpuszt ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba. 

• A tálcákat és a zárófedelet mossa el közömbös ph-jú tisztítószeres 
melegvízben, öblítse le és szárítsa meg. Mosogatógépben is moshatók. 

• Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket. 
 
 
 
 
 
 



Élelmiszerszárító R-2915 HU 
 

 
8 

 

MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50/60 Hz 
Névleges teljesítmény   350 W 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen 
termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében 
helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban 
illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, 
hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk 
helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is 
segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre 
és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - 
lehetséges negatív hatások megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó 
alapkövetelménynek. 


