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Návod k použití 

SUŠIČKA POTRAVIN 

R-2911 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 
UPOZORNĚNÍ 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 

časového spínače nebo dálkového ovládání. 
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a 

odpojte ze síťové zásuvky. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 

poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového 
kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. 
Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku. 

• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká 
nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. 

• Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel 
nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.  
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• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve 
venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití. 

• Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, 
jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod. 

• Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek. 
• Spotřebič umisťujte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch. 
• Neumisťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a 

poškození spotřebiče. 
• Vzdálenost spotřebiče od stěn musí být minimálně 10 cm, vzdálenost od 

okolních předmětů musí být minimálně 70 cm. 
• Spotřebič nezakrývejte. Ventilační otvory spotřebiče nesmí být ničím 

blokované, aby nedošlo k přehřátí. 
• Nepokládejte žádné předměty na víko. 
• Nevkládejte žádné cizí předměty do spotřebiče (např. papír, plast apod.). 
• Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru. 
• Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých 

povrchů. 
• Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrýma rukama. 
• Nelijte do spotřebiče žádné tekutiny. 
• Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. 
• Ujistěte se, že je spotřebič před zapojením do el. sítě zcela suchý. 
• Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a 

nechte vychladnout. 
• Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte. 
• Není doporučeno používat spotřebič s prodlužovacím kabelem. 
• Používejte pouze s dodaným příslušenstvím. 
• Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí. 
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, 

jako jsou: 
- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích; 
- hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních 
- podniky zajišťující nocleh se snídaní 
- zemědělské farmy 
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POPIS SPOTŘEBIČE 
 

1. Víko 
2. Pláty 
3. Základna 
4. Regulátor teploty 

 
 
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 

• Odstraňte veškerý obalový materiál. 
• Před prvním použitím umyjte omyvatelné části spotřebiče, viz kapitola 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. 
• Před prvním použitím nechte spotřebič v provozu bez potravin po dobu 30 

minut. 
• Při prvním použití můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je normální a 

brzy vymizí. 
 
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 

• Umístěte základnu spotřebiče na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch. 
• Připravte si zvolené potraviny a vyskládejte je na sušicí pláty tak, aby mezi 

pláty mohl volně cirkulovat vzduch. Nepřeplňujte pláty a nepokládejte 
potraviny přes sebe. 

• Umístěte pláty na základnu a na horní plát vždy umístěte víko. Ujistěte se, že 
je spotřebič řádně sestaven. 

Pozn.: Během sušení používejte všechny pláty, i když některé zůstanou prázdné. 
• Zapojte spotřebič do el. sítě. 
• Regulátorem teploty nastavte požadovanou teplotu v rozmezí 40-70 °C. 
• Doba sušení závisí na použitých surovinách (jejich vlhkosti a tloušťce) a na 

teplotě. 
• V průběhu sušení kontrolujte stav potravin. Pro rovnoměrné sušení 

přeskupujte během sušení sušicí pláty (potraviny na spodních plátech se suší 
rychleji než potraviny na horních plátech). 

• Po usušení potravin otočte regulátorem teploty do pozice vypnuto (OFF). 
• Odpojte spotřebič z el. sítě a vyčkejte, dokud nevychladne. 
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• Sušené potraviny nechte vychladnout a skladujte je nejlépe ve skleněné 
uzavíratelné nádobě na chladném a tmavém místě. Potraviny, které 
nespotřebujete do několika dnů, umístěte do chladničky. 

Pozn.: Pláty spotřebiče je možné umístit ve dvou výškách - 1,8 cm (A) nebo 2,8 
cm (B), viz obrázky níže. Pro nastavení zvolené výšky umístěte pláty tak, aby se 
výstupky plátů nacházely mimo drážky sousedních plátů, nebo aby zapadly do 
drážek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍPRAVA POTRAVIN 

• Zvolené potraviny omyjte, zbavte pecek nebo jader, případně oloupejte 
(slupka může během sušení ztvrdnout) a nakrájejte na plátky tak, aby je bylo 
možné volně rozmístit na pláty. 

• Pro zachování barvy ovoce jej můžete před sušením potřít citronovou šťávou. 
• Ovoce je možné před sušením lehce posypat skořicí pro ještě lepší aroma. 
• Pro optimální výsledek použijte zralé ovoce, protože obsahuje vysoké 

procento cukru. 
• Zeleninu doporučujeme před sušením 2 minuty povařit. 
• Vzhledem k rozdílné době sušení různých potravin doporučujeme sušit na 

jednom plátu vždy stejný druh potravin. 
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TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN 
Potraviny Teplota Čas sušení Poznámka 
Bylinky 60 °C 4-6 h  
Květy (měsíček, bez, levandule aj.) 60 °C 4-6 h  
Jablka plátky 3-5 mm 70 °C 8-10 h  
Hrušky plátky 3-5 mm 70 °C 5-6 h  
Třešně na poloviny 65 °C 14-16 h Oloupat 
Meruňky na dílky 70 °C 14-16 h Oloupat 
Švestky na dílky 70 °C 14-16 h Oloupat 
Broskve na dílky 70 °C 16-18 h Oloupat 
Pomeranč plátky 3-5 mm 65°C 6-8 h  
Citron plátky 3-5 mm 65 °C 6-8 h  
Banány plátky 3 mm 70 °C 10-12 h  
Cuketa plátky 3-5 mm 65 °C 6-8 h  
Dýně plátky 3-5 mm 65 °C 6-8 h  
Paprika plátky 3-5 mm 65 °C 6-8 h  
Rajčata plátky 3-5 mm 65 °C 6-8 h  
Cibule plátky 3-5 mm 60 °C 6-8 h  
Pórek plátky 5 mm 70 °C 3-4 h  
Mrkev plátky 5 mm 70 °C 4-5 h  
Celer plátky 5 mm 70 °C 5-6 h  
Houby plátky 5-6 mm 55 °C 6-8 h  
Pozn.: Jedná se pouze o orientační časy a způsoby přípravy, obojí je možné 
přizpůsobit dle vlastních preferencí. 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela 
vychladnout. 

• Spotřebič čistěte po každém použití. 
• Základnu spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte. Neponořujte 

základnu do vody ani jiné kapaliny. 
• Pláty a víko omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, 

opláchněte a osušte. 
• Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 220-240 V 
Jmenovitý kmitočet 50 Hz 
Jmenovitý příkon   280 W 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují. 


