
 

 

TOIDUKUIVATAJA 
 90.507 

 KASUTUSJUHEND 
 

 
OHUTUSJUHISED 

 Lugege juhendit enne seadme kasutusele võtmist hoolikalt. 
 Avage pakend ja veenduge, et seade on terve ja kõik detailid on olemas.  
 Ärge jätke pakendi osi väikelaste kätte. Käidelge pakend vastavalt kohalikule 

jäätmeseadusele.  
 Enne seadme ühendamist elektrikontakti veenduge, et kasutuskoha elektritoite andmed on 

seadme tüübisildil olevatele andmetele vastavad.  
 Kui seadme pistik ei peaks kasutuskoha elektrikontaktiga kokku sobima, pöörduge pistiku 

vahetamiseks vastava kvalifikatsiooniga remondiettevõttesse.  
 Ärge kunagi tõmmake pistikut pistikupesast eemaldades toitejuhtmest.  
 Kindlustage, et toitejuhe ei saaks vigastada mehaaniliselt ega termiliselt.  
 Ärge kasutage kahjustunud toitejuhtmega seadet. Kahjustuste korral tuleb juhe lasta vastava 

kvalifikatsiooniga remondiettevõttes vahetada terve juhtme vastu.  
 Seade töötab vahelduvvoolu toitel.  
 Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see 

siiski on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme 
tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on 
ebaõige ja ohtlik. 

 Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad seadme valest 
kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.  

 Ülekuumenemisohu vältimiseks keerake toitejuhe täispikkuses lahti.  
 Eemaldage seadme pistik elektrikontaktist, kui seade parajasti pole kasutusel.  
 Eemaldage seade elektrikontaktist enne seadme puhastamist.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  



 

 

 Ärge kasutage seadet märgade kätega ega siis kui teie jalad on märjad.  
 Seadet ei tohi jätta ilmastikuolude mõju alla (sademed, niiskus, otsene päikesepaiste).  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas 

ruumis ega lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  
 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 

vastutusvõimelise isiku järelevalve all.  
 Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu poolne tähelepanelik juhendamine. Ärge 

lubage lastel seadmega mängida. 
 
SEADME JUHTPANEELI OSAD 

 
KASUTAMINE 
Enne esimest kasutuskorda puhastage seadme osad niiske lapiga. Seade peab kasutamiseks olema 
kuiv. 
Kuivatamiseks valitud toiduained peavad olema hea kvaliteediga ja normaalse küpsusega (kui tegu on 
puuviljadega). Ärge kasutage üleküpsenud ega plekilisi/riknenud puuvilju. Peske kõik viljad hoolikalt 
ja lõigake ära plekid. Soovitatav on puu- ja köögiviljad koorida ja viilutada. Mõned kõvemad 
köögiviljad võivad vajada blanšeerimist enne kuivatamist. 
Paigutage toidukuivataja kindlale lauapinnale hea õhutusega kohas, elektrikontakti läheduses. 
Asetage kuivatatavate toiduainetega täidetud kuivatustasandid seadme korpusele üksteise otsa. Et 
tasandite kõrgust suurendada, pöörake neid 90 kraadi võrra. Ühendage seade elektrikontakti. 
Pärast seadme sisselülitamist kuvatakse ekraanil automaatset temperatuuritaset 70 C.  
Nupuga TEMP saab temperatuuri reguleerida vahemikus 40 – 70 C.  
Nupu TIME vajutusel saab seadistada väljalülitumistaimeri aja, mis on vahemikus 1 tund kuni 48 
tundi. 
Kui seadme kasutamine on lõppenud, lülitage seade nupust välja ning eemaldage pistik 
elektrikontaktist. 
 
Kuivatatud toiduaine kuivuse testimine 
Õigesti kuivatatud puuviljadel peaks olema painduv ja nahkjas tekstuur vähese niiskusesisaldusega 
(alla 20%). Tihti kuivatatakse puuvilju liigselt, mis rikub maitset ja vähendab toiteväärtust.  
Köögivili peaks kuivatatuna olema veidi nätske, aga kergesti katkimurtav. Haprus / niiskusesisaldus 
oleneb ka köögiviljast. 
Kuivatatud toiduainet tuleks säilitada jahedas ja pimedas kohas. Mida külmem säilituskoht, seda 
kauem säilib toiduaine. Valguse käes hoitav toiduaine rikneb kiiremini ja kaotab toiteväärtuses. 
Puuviljad säilivad tänu suhkrusisaldusele kauem - õigesti säilitatuna on need kõlblikud umbes aasta. 
Köögiviljade kõlblikkusaeg on umbes 6 kuud.  
Puu- ja köögiviljade kuivatustemperatuur on vahemikus 50-60 C, liha kuivatustemperatuur 70 C. 
 



 

 

PUHASTAMINE  
Toidukuivataja kuivatustasandeid tohib pesta nõudepesumasinas.  
Seadme põhikorpust tohib pühkida niiske lapiga. 
Säilitage seadet kuivas tolmuvabas kohas. 
 
TEHNILINE TEAVE 
Võimsustarve 350 W  
Toide  220-240V ~50/60Hz 
 
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) 
sätestab, et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 
väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka 

inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- 
ja elektroonikaseadmeid õigesti. 


