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Vážený zákazníku, 

Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. 

Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující 

pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody 

způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme. 

OBSAH 

Technická data 3 

Bezpečnostní pokyny 4 

Popis zařízení 6 

Před použitím 

Montáž spotřebiče 9 

TIPY na sušení: 9 

Skladování 10 

Údržba / čištění 11 

Pokyny k likvidaci 12 

TECHNICKÁ DATA 

Položka číslo 10031935 10031936 

Počet plechů 6 9 

Napájení 220 -240 V~ 50/60 Hz 

Spotřeba energie 42 - 500 W 

Teplotní rozsah 35-70 °C



4 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte následující návod. 

• POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD PŘED POUŽITÍM A

USCHOVEJTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ REFERENCE

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více se

sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo

nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud dostali dohled nebo instrukce

týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili příslušné

rizika. Děti se nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmějí

provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem.

Udržujte spotřebič mimo dosah dětí mladších 8 let.

• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných

prostředích, jako například:

• kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a

jiných pracovních prostředích;

• - zemědělské domy;

• - klienti v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčních typů;

• Tato sušička potravin je určena pouze pro domácí použití a není vhodná

pro komerční použití. Nepoužívejte ji venku.

• Když používáte sušičku na potraviny, zajistěte, že je na rovném,

stabilním a pevném povrchu, abyste eliminovali riziko pádu a riziko

poranění a poškození v případě pádu. Také musíte brát v úvahu váhu

jednotky.

• Nedodržení všech uvedených pokynů může způsobit úraz

elektrickým proudem, požár nebo vážné poškození a zranění osob.

Upozornění, tipy a pokyny uvedené v tomto návodu nemohou pokrýt

všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat během

používání výrobku.
• Během používání nenechávejte sušičku potravin bez dozoru.

• Vždy udržujte zařízení mimo dosah dětí, protože nejsou schopny

rozpoznat nebezpečí spojené s nesprávnou manipulací s elektrickými

spotřebiči.

• Před připojením do síťového napájecího zdroje zkontrolujte, zda:

napětí a napájení odpovídají specifikacím na typovém štítku

zařízení.

• Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto a vytáhněte zástrčku ze zásuvky

když není v provozu; před jejím vyčištěním a během opravy.

• Ujistěte se, že zařízení a napájecí kabel nejsou zavěšena přes ostré

hrany a chraňte je před horkými předměty a otevřeným ohněm; jinak

se plast roztaví a způsobí požár.

• Za žádných okolností nesmí být zařízení nebo zástrčka ponořena do

vody nebo jakékoli jiné kapaliny. Nepoužívejte přístroj s mokrýma

rukama.
• Pravidelně kontrolujte poškození sušičky potravin a napájecího kabelu.

• Nepoužívejte sušičku na potraviny, pokud by došlo k poškození

zástrčky nebo kabelu, po poruše nebo po jakémkoliv spadnutí nebo

poškození.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho

servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo

nebezpečí.
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• Opravy sušičky potravin by měly provádět pouze
kvalifikovaní elektrikáři
. Neodborné opravy mohou ohrozit uživatele.

• Žádná část výrobku se nesmí dát do myčky, pokud není

výslovně stanoveno jinak.
• Před vložením nebo vyjmutím zástrčky vždy vypněte napájení
ze zásuvky. Odstraňte uchopením zástrčky; netahejte za kabel.
• Nepoužívejte přístroj s prodlužovacím kabelem, pokud tento
kabel není zkontrolován a otestován kvalifikovaným technikem
nebo servisem.
• Nikdy nepoužívejte neautorizované příslušenství.

• Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi. Mějte ruce, vlasy,
oblečení, špachtle a jiné nářadí mimo zařízení během provozu,
aby se snížilo riziko zranění osob a / nebo poškození přístroje.
• Neotáčejte prosím motor směrem k jiným lidem.

• Nenechávejte zařízení vedle topení. Netlačte na napájecí
kabel; může to způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.

• Pokud tento spotřebič dáte třetí osobě, tento návod k
obsluze musí být také předán .
• Nepoužívejte spotřebič déle než 20 hodin najednou. Po 20
hodinách, stiskněte tlačítko napájení, odpojte ho a nechte ho
vychladnout minimálně 2 hodiny předtím než začne znovu
fungovat.
• Teplota přístupného povrchu může být vysoká, pokud je
spotřebič v provozu.
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POPIS ZAŘÍZENÍ 

Kryt 
Zavírací 
dveře 

Ovládací panel 

Dekorativní kryt 

Boční panel 

Spodní deska 

Mřížka 

Plech 

Nelepivý papír 

Vlastnosti 

• Tento přístroj je vybaven automatickým ventilátorem, který

zajišťuje cirkulaci teplého vzduchu a vytváří prostředí pro

rovnoměrné vysušené zařízení! Sušené potraviny jsou skvělou

pochoutkou na občerstvení, protože si udrží téměř celou svou

nutriční hodnotu a chuť.

• Perfektní způsob, jak zachovat ovoce, občerstvení, zeleninu,

chléb, květiny a další.

• Při množství plechů šest (položka č. 10031935) nebo devět

(10031935), každý plech zatižte maximálně s 0,5 kg

potraviny.

• Chcete-li vysušit tlustší potraviny, můžete vytáhnout jeden

plech, abyste zvýšili mezeru mezi dvěma plechy.

• Nelepivý papír položte na spodek, absorbuje zbytek během

sušení jídel.

• Zavřete průhledná dvířka aby potraviny mohly usušit

efektivněji.
• Přes průhledné dveře můžete vidět stav během sušení.
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PŘED POUŽITÍM 

čištění: 

Před použitím poprvé otřete všechny části spotřebiče. Vyčistěte 

všechny plechy, dvířka a nelepivý papír s lehce navlhčeným 

hadříkem. Podle potřeby použijte čisticí prostředek. Nedávejte 

hlavní motor do vody nebo jiných kapalin! 

Po čištění musí být jednotka v provozu po dobu 30 minut, aniž by 

jste sušily potraviny během tohoto období. Jakýkoliv kouř nebo 

zápach během prvního použití je normální. Zajistěte dostatečné 

větrání. Po uplynutí doby používání opláchněte plechy ve vodě a 

vysušte všechny části. Tento úkon je nutný provést jen poprvé, 

nedávejte hlavní motor do vody nebo jiných kapalin. Odpojte 

zařízení od napájecího zdroje a před čištěním nechte vychladnout. 

Použijte měkký kartáček na odstranění nalepeného jídla. Před 

uložením spotřebiče vysušte všechny části. Nečistěte spotřebič 

agresivními chemikáliemi, abyste nepoškodili povrch. 

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ 

Ujistěte se, zda je zařízení na rovné ploše. Vložte plechy a 

připojte zařízení do zásuvky. Spotřebič je nyní připraven k 

použití. 

Metoda použití 

1. Položte čisté jídlo na plechy - Nepřetěžujte plechy a nikdy

nepřekrývejte potraviny jednu přes druhou. Zavřete dvířka.

2. Připojte do síťové zásuvky. Na začátku zazní zvukový signál.

Stiskněte tlačítko napájení, na obrazovce LED se zobrazí

výchozí nastavení času "10:00" a nastavení teploty "70 ° C".

Motor a ventilátor se spustí jako první, o 5s později začne

pracovat i topné těleso. Čas začíná odpočítávat, znak ":" na

LED obrazovce bliká.

3. Stiskněte tlačítko "TIMER" a na displeji LED se zobrazí časová

hodnota. Podle potřeby stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, aby

se doba sušení změnila mezi "0:30" a "19:30" Stiskněte jednou

tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, časový přírůstek nebo pokles je 30

minut. Pokud dlouho stisknete tlačítko NAHORU nebo DOLŮ,

potom se čas automaticky zvyšuje nebo snižuje. 3 sekundy po

ukončení nastavení doby sušení, systém automaticky vstoupí do

režimu provozu.
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4. Stiskněte tlačítko "TEMP" a na displeji LED se zobrazí hodnota
teploty. Podle potřeby stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro
změnu teploty sušení mezi "35 ° C" a "70 ° C". Jedním stiskem
tlačítka NAHORU nebo DOLŮ se zvyšuje nebo snižuje teplota o 5 °

C. Pokud dlouho stisknete tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, pak se
teplota automaticky zvyšuje nebo snižuje. 3 sekundy po dokončení
nastavení se zařízení automaticky spustí.

Poznámka: Nastavte nízkou teplotu pro tenké / malé kousky 

potravin nebo pro malé množství potravin. Nastavte vysokou 

teplotu k sušení hrubých / velkých kusů potravin a velké množství. 

Termostat může být také použit ke snížení teploty, protože jídlo 

se blíží ke konci sušicího cyklu, což usnadňuje kontrolu konečné 

hladiny vlhkosti v potravinách. 

5. Během sušení lze změnit nebo zkontrolovat čas sušení.

Stiskněte tlačítko "TIMER", pak stiskněte tlačítko NAHORU nebo

DOLŮ. Stiskněte tlačítko "TIMER", můžete zkontrolovat čas

nastavení.

6. Během sušení lze změnit nebo zkontrolovat teplotu sušení.

Stiskněte tlačítko "TEMP", pak stiskněte tlačítko NAHORU nebo

DOLŮ. 5 sekund po dokončení změny nebo kontroly, se LED

obrazovka vrátí zpět do časového režimu.

7. Během sušení stiskněte tlačítko napájení, všechny funkce

se pozastaví. Displej zhasne.

8. V pohotovostním režimu můžete přímo stisknutím tlačítka

napájení přejít na výchozí režim

(ČAS: 10 hodin TEMP: 70 ° C). Můžete také změnit čas sušení a

teplotu, pokud je to nutné.

Funkční tlačítka jsou uvedeny níže: 

Když nastavený čas vyprší na "0:00", topný prvek přestane fungovat. Ventilátor bude běžet 

dalších 10 sekund a uslyšíte 20 krát pípnutí (1 jednou / sekundu). Obrazovka LED zobrazí 

"End" což znamená ukončení sušení. 

Poznámka: Ujistěte se, že základna s ventilátorem je vždy při provozu 

na svém místě. Pokud nemáte čas na sušení všech jídel za jeden den, 

můžete je vysušit další den. V tomto případěbyste měli skladovat jídlo 

v nádobě / polyethylenového sáčku a vložit jej do mrazničky. 

9. Odpojte zařízení od napájecího bodu.
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Poznámky 

• Tento spotřebič obsahuje 6/9 plechů a ochranu proti přehřátí.

Hlavní jednotka obsahuje vyhřívací články, motor, ventilátor a

termostat.
• Větrací otvory v plechu umožňují cirkulaci vzduchu.

• Používá regulaci teploty. Vzduch proudí ze zadního otvoru, a

rovnoměrně vysuší vlhkost všech potravin.

• V závislosti na vlhkosti v samotné potravině a vlhkosti ve

vzduchu, se doba provozu  může změnit. Používejte sušičku v

bezprašném, dobře větraném teplém a suchém prostředí. Dobrá

ventilace vzduchu je také důležitá.

• Ovoce a zelenina usušena ve vaší sušičce potravin, bude mít

odlišný vzhled od těch, které se prodávají v obchodech se

zdravou výživou a supermarketech. Je to způsobeno tím že váš

spotřebič nepoužívá žádné konzervační látky, žádná umělá

barviva ale jen přírodní přísady.

• Záznamy o vlhkosti, hmotnosti produktu před a po sušení

mohou pomoci zlepšit vaše sušící techniky.

TIPY 

Doba sušení ovoce se bude měnit podle následujících faktorů: 

• tloušťka kusů nebo plátků
• počet plechů se sušenou potravinou
• objem sušené potraviny
• vlhkost ve vašem prostředí
• vaše technika sušení pro každý typ jídla

Doporučuje se: 

• Kontrolujte jídlo každou hodinu.

• Před sušením označte jídlo s obsahem, datem a hmotností. Bude

to užitečné pro zjištění času schnutí pro budoucí použití.
• Předzpracovány jídlo přinese nejlepší výsledek.

• Správné skladování potravin po sušení také pomůže udržet

potraviny v dobré kvalitě a zachovat živiny.

SKLADOVÁNÍ 

• Potraviny uskladňujte pouze po vychladnutí.

• Potraviny mohou být uchovány déle, pokud jsou
uskladněny na chladném, suchém a tmavém místě.
• Odstraňte všechen vzduch a těsně uzavřete.
• Optimální teplota skladování je 15 ° C nebo nižší.
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• Nikdy neskladujte potraviny přímo v kovové nádobě.

• Vyhněte se nádobám, které jsou otevřené nebo mají slabý uzávěr.

• Sledujte obsah během následujících týdnů po usušení. Pokud

je uvnitř vlhkost, měli byste obsah sušit delší dobu, abyste

předešli znehodnocení.

• Pro nejlepší kvalitu, by se sušené ovoce, zelenina, byliny,

ořechy, chléb nemělo skladovat v ledničce nebo mrazničce,

více než 1 rok.

• Sušené maso, drůbež a ryby by se měly skladovat maximálně

3 měsíce v lednici nebo 1 rok v mrazničce.

METODA ÚDRŽBY / ČIŠTĚNÍ 

Po použití odpojte od napájecího zdroje a nechejte zařízení 

vychladnout před čištěním. Pomocí měkkého kartáče odstraňte 

potraviny, které se nalepili na plechy. Všechny části vysušte 

suchým hadříkem. Očistěte povrch spotřebiče vlhkým hadříkem. 

Použijte papírové utěrky na odstranění přebytečné marinády. 

Nečistěte spotřebič agresivními chemikáliemi nebo abrazivními 

prostředky, abyste nepoškodili povrch. 
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POKYNY K LIKVIDACI

Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19/EU 

tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, 

že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na 

základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na 

příslušném sběrném místě pro recyklaci 

elektrických a elektronických zařízení. 
Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete 

zabránit možným negativním dopadům na životní 

prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být 

důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro 

detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se 

obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a 

likvidační službu vaší domácnosti. 

Prohlášení o shodě 

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 , 

Berlín, Německo 

Tento produkt je v souladu s 
následujícími evropskými 

směrnicemi: 

2011/65/EU (RoHS) 
2014/30/EU (EMV) 

2014/35/EU (LVD) 
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