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 KASUTUSJUHEND 

 
 
OHUTUSJUHISED  

 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on komplektis. 
 Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käidelge pakend vastavalt kohalikule 

jäätmeseadusele.  
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 

vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta.  
 Ärge kunagi tõmmake pistikut pistikupesast eemaldades toitejuhtmest.  
 Kindlustage, et toitejuhe ei saaks vigastada mehaaniliselt ega termiliselt. Ärge kasutage 

kahjustunud toitejuhtmega seadet. 
 Defektse toitejuhtmega elektriseadet kasutada ei tohi. Kahjustuste korral tuleb juhe lasta 

vastava kvalifikatsiooniga remondiettevõttes vahetada terve juhtme vastu.  
 Seade ühendatakse vahelduvvooluvõrku.  
 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 osad, joonis 1  
 
1. Korpus  
2. Toitejuhe pistikuga  
3. Kuivatustasandid  
4. Kaas  
5. Sisse-väljalülitusnupp  
6. Termostaadinupp  
7. Toite märgutuli 
 
Meelespidamiseks  
Hoidke kinni pistikust, ärge 
tirige juhtmest, kui 
eemaldate seadet 
elektrikontaktist.  
Seadme poolt tekitatav 
müra ei ole suurem kui 70 
dB(A).  
Mistahes remonti seadmele 
tohib lasta teostada vaid 
kvalifitseeritud remondiettevõtte tehnikutel. 
See seade on ette nähtud kasutamiseks koduse majapidamise tingimustes, mitte ärieesmärgil.  
 
Enne kasutusele võtmist  
Kui seade esmakordselt sisse lülitatakse, võib eralduda kerget kõrbelõhna. See pole märgiks rikkest, 
lõhn hajub peagi. Laske seadmel tühjana poole tunni vältel töötada ja tuulutage ruum. Puhastage 
seade.  
 
Kuivatustasandid  
Samaaegselt võib kasutusel olla kuni 5 kuivatustasandit korraga.  
 
Üldist  
Kuivatatavad viljad peavad olema küpsed, värsked, terved ja puhtad.  
Toiduainete kuivatamine säilitab nende maitset ning toiteväärtust. Kuivatatuna säilivad toiduained 
kuude kaupa, kuid see kehtib vaid juhul kui järgitakse nõuet valida kuivatamiseks vaid küpsed, 
mitteriknenud ja puhtad viljad.  
Puuviljadel tuleb eemaldada varred, südamikud ja/või kivid. Ärge koorige puuvilju enne kuivatamist. 
Sidrunimahlaga niisutamine enne kuivatamist aitab vältida mõnede puuviljade värvimuutust (pruuniks 
minekut, nagu õunte puhul).  
 
 



 

 

Kasutamine  
Seadme temperatuur on reguleeritav. Maksimaalne kuivatustemperatuur on 70°C.  
Puuviljad ja köögiviljad tuleks lõikuda õhukesteks tükkideks. Laotage need kuivatustasanditele ühtlase 
kihina. Hea õhuringluse tagamiseks tuleks vältida tükkide omavahelist ülekattumist.  
Mitme kuivatustasandi kasutamisel samaaegselt on alumiste tasandite temperatuur kõrgem ning 
ülemistel madalam - seega tuleks ülemiste tasandite kuivatusaega pikendada. Paigaldage kõige 
ülemise tasandi peale kaas ning ühendage seadme pistik seinakontakti. Lülitage seade sisse ning 
märkige üles aeg, mil seade sisse lülitati. 
Kui mõni tasand saab valmis ja täidetakse uuesti, asetage uus tasand kõige pealmiseks. Samuti võib 
kuivamisprotsessi käigus tasandite asukohti omavahel vahetada, et kuivatus oleks ühtlasem.  
Ärge katke kuivatustasandite õhuavasid toiduainega kinni.  
 
Kuivatatud toiduainete säilitamine  
Enne säilitusele panekut tuleks veenduda, et toiduaine on korralikult kuivanud – tehke see kindlaks 
pärast nende jahtumist. See on säilivuse seisukohast oluline.  
Oluline on ka, et kuivatatud toiduainele ei pääseks säilitamise ajal ligi mingisugune niiskus. Kõik 
säilitamiseks kasutatavad karbid, purgid või kilekotid peavad olema suletavad õhukindlalt. Väga hea 
meetod kuivatatud toiduaine säilitamiseks on elektriline kilekotisulgur (sulatab koti kokku) või 
vaakumpakendaja. Kuivatatud toitu ei tohi hoida päikesevalguses – hoidke neid toiduaineid pimedas.  
 
Kuivatatud toiduaine kasutamine  
Kasutamiseks saab kuivatatud toiduaineid (puu- ja köögivilju) leotada. Suppidele ja kastmetele 
lisatavaid ürte ja köögivilju eelnevalt leotada ei tule.  
Häid nõuandeid kuivatatud puu- ja köögiviljade ning ürtide kasutamiseks leiab kokaraamatutest.  
 
Hooldus ja puhastamine  
Hooldamist ja puhastamist tohib teha alles siis, kui seade on eemaldatud vooluvõrgust ning jahtunud. 
Ärge peske seadet ega kastke seadme põhikorpust vette ega vedelikesse. Pühkige neid osi niiske lapiga. 
Kuivatustasandeid võib pesta niiske lapiga ja vajadusel kasutada nõudepesuainet. Kuivatustasandid on 
ka masinpesukindlad.  
 
TEMPERATUURID KUIVATAMISEKS  
Puuviljad ja köögiviljad 50 - 65°C  
Liha 70°C 
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsustarve 250 W  
Toide  220-240V, 50Hz  
 
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 „ratastel prügikonteineri” sümbol meenutab kasutajale kohustust 
elektroonikaseadmete eraldi käitlemise kohta. 


