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OHUTUS 
 Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid koduses majapidamises, mitte mobiilsetes üksustes 

(nt. bussid / autosuvilad/veesõidukid).  
 Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  
 Kasutage vaid seadme enda varuosi koos selle seadmega. Ärge kasutage teiste seadmete osi 

ega midagi muud, mida tootja ei ole soovitanud.  
 Seadmel on taimer ja seda võib jätta töötama järelevalveta. Enne seadme jätmist töötama 

ilma järelevalveta – veenduge, et seade toimib laitmatult. Kindlustage, et seadme tööaja 
allaloendus on alanud. 

 Kontrollige seadme korrasolekut regulaarselt. Ärge kasutage seadet, kui leiate selle osadelt 
kahjustusi või ilmneb häireid seadme töös.  

 Ülekuumenemise / muu veaolukorra puhul eemaldage seade koheselt elektrikontaktist. 
 Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, mis kannatab mõnevõrra kuumust. 
 Süttimisohu tõttu ei tohi seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega paberist alusel.  
 Ärge katke kinni seadme õhuavasid.  
 Hoidke seade piisavas kauguses tööpinna äärest ja ümbritsevatest esemetest. Jätke umbes 

50 m vaba ruumi töötava seadme kohale ja vähemalt 10 cm vaba ruumi ümberringi. 
 Enne seadme tõstmist / teisaldamist võtke ära kuivatustasandid, et need ei kukuks. 
 Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 
turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

 Väikelapsed ei tohi seadmega ilma vastutusvõimelise isiku juhendamiseta tegeleda ega 
seadet puhastada. Lapsed ei tohi mängida seadme ega selle pakendiga.  

 Hoidke alati seadet puhta ja kuivana, säilitage seadet kaugemal väikeste laste käeulatusest. 
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 

Ärge jätke seadet otsesesse päikesepaistesse kauaks. 
 Oluline on hoida töötaval seadmel kaas peal ja kuivatustasandeid mitte liigselt 

ülekoormatuna. 
 Võõrkehad ei tohi sattuda seadme ventilaatorikorpuse sisemusse. 
 Töötava seadme ligiduses ei tohiks asuda niiskust mittekannatavaid materjale. 
 Seadet tuleb hoida liigse mehaanilise jõu eest. Kuivatustasandid ei ole ette nähtud liiga raske 

koormuse jaoks. 
 Ärge kasutage seadme tarvikutena metallist esemeid/ köögiriistu.  Ärge kasutage 

abrasiivaineid ega küürimiskäsnu seadme puhastamiseks.  
 Seadme korpust ei tohi pesta nõudepesumasinas. 

 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: artikkel nr. 46600 toidukuivataja Design Natural Plus 
Toide: 220 - 240 V 50/60 Hz 
Võimsus: 65 W 
Voolujuhtme pikkus u. 95 cm 
Kaal u. 2,85 kg 
Mõõtmed umbes: 300 x 250 x 300 mm koos 6 tasandiga (laius x sügavus x kõrgus) 
Mahutavus: 6 tasandit mõõtmetega 310 x 242 mm, kõrgusega 25 mm 
2 müslivormi kuni 8 müslibatooni jaoks. 
 



 

 

SEADME OSAD 

 
1 kaas tuulutusavadega 
2 kuivatustasandid 6 tk 
3 alus, ventilaatoriga sisemuses 
4 juhtpaneel 
5 LCD ekraan 

6 reguleerimisnupp 
7 sisse-/väljalülitusnupp 
8 START/STOP nupp 
9 SET nupp temperatuuri ja aja valimiseks 

 
Komplekti kuuluvad osad 
2 silikoonist müslivormi kuni 8 müslibatooni jaoks. 
 
ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS  
Kuivatamiseks valitud viljad ja toiduained peavad olema puhtad, puhastatud seemnetest, kividest, 
söödamatutest koortest, kontidest, luudest.  
Pestud viljad ja toidutükid, mis on liiga niisked, tuleks majapidamispaberiga kuivaks tupsutada. 
Tükkide maksimaalne paksus ei tohiks ületada 2 cm. 
Kuivatatavad puuviljad võiks paariks minutiks sidrunimahla ja vee segusse likku panna. See aitab 
vältida selliste viljade, nagu näiteks õunte, värvi muutumist. 
Enamik juurvilju tuleks enne kuivatamist blanšeerida või aurutada 3-5 minuti vältel. Nõrutage, kastke 
sidrunimahla lahusesse 2 minutiks ja patsutage paberiga kuivaks. 
Kuivatamiseks mõeldud liha võiks marineerida soolalahuses, et eemaldada niiskus ja tagada 
säilimine: ¼ teelusikatäit soola ½ klaasitäie vee peale ning lisaks maitseaineid (tomatikaste, küüslauk, 
pipar). Marineerimise järel lõigake liha ribadeks ja kuivatage 2-8 tundi, kuni liha on piisavalt kuiv. 
Linnuliha peab enne kuivatamist olema kuumtöödeldud. Kuivatage linnuliha samuti 2-8 tundi.  
Kala peaks olema aurutatud või küpsetatud. Paigutage fileed ahju, küpsetage 20 minutit. Valige 
kalaliha kuivatamisaeg 2-8 tundi. 



 

 

Muud toiduained, näiteks ürdid, tuleb puhastada närtsinud osadest ja pesta ning kuivaks tupsutada. 
Levitage ürdid kuivatustasanditele ühtlase kihina. Kuivatage ja säilitage ürte tervetena. Eemaldage 
lehed vartest alles siis, kui kasutate kuivatatud ürte toiduks. Nii säilib maitse parimal moel.  
Vaniljekaunade kuivatamiseks eemaldage kaunade mittesöödavad osad. Kuivatage kaunu 2-6 tundi. 
Küpsetisi / kuivikuid kuivatatakse viiludena, 30 minutist kuni 2 tunnini. 
 
KASUTAMINE 
Võtke pealt kaas ja toidutasandid. Asetage kuivatatav toit ettevalmistatud tükikestena tasanditele, 
jättes natuke ruumi üksikute tükkide vahele, et õhk saaks ringelda. 
Asetage täidetud tasandid alusele ülestikku. Kui mõni tasand on täitmata, asetage need alusele 
esmalt. Kõige ülemise tasandi peale asetage kaas. Ilma kaaneta seade ei tööta korralikult.  
Ühendage pistik seinakontakti. LCD ekraan süttib ja kuvab temperatuuri ja kuivatusaja vaikeväärtusi 
50°C ja 6:00 h. 
Ärge kunagi valage seadmesse vett! Sellegipoolest võib alusele sattuda paar tilka mahla või vedelikku 
toidust. See ei ole probleem.  
Nupu SET vajutusel saab siseneda temperatuuri seadistustesse. Ekraanil vilguvad temperatuuri 
seaded. Keerake pöördnuppu ja valige väärtus vahemikust 35°C kuni 70°C, sammuga 1°C.  
Nupu SET vajutusega kinnitatakse valik ja minnakse taimeri seadistustesse. Keerake nuppu, et valida 
kuivatusaeg vahemikust 30 minutit kuni 7 h, sammuga 30 minutit.  
Nupu Start/Stop vajutusega käivitage kuivatustsükkel. Ventilaator aluses hakkab tööle.  
Ekraanil vilgub kuumutuse märguanne. Kui temperatuur on saavutatud, algab taimeriga kuivatusaja 
allaloendus. Kui aeg on jõudnud väärtusele 0, kostab helisignaal ja ekraanil vilgub sellekohane 
märguanne. Seade peatub automaatselt. 
Enne seadme jätmist töötama ilma järelevalveta, kindlustage, et seade töötab laitmatult. Pühkige ära 
alusele tilkunud vedelikud. 
Kuivatustsüklit saab alati katkestada/pausida, kui tekib vajadus. Pausifunktsiooni kasutades saab ka 
muuta temperatuuri, kontrollida toiduaine olekut või vahetada kuivatustasandite asukohti poole 
kuivatuse pealt. 
Pärast kuivatamist paigutage toit steriliseeritud anumasse või kotti. Võimalusel kasutage 
vaakumpakendamise meetodit.  
Säilitage kuivatatud toiduainet külmikus. 
Seadme kasutamise lõppedes puhastage seadme osad. 
 
MÜSLIBATOONID 
Müslivormidega saab ise valmistada maitsvaid ja tervislikke vahepalu. Valmistage müslisegu vastavalt 
oma retseptile ette. Pange segu vormidesse ja ärge täitke üle äärte. 
Sama kuivatustsükli ajal saab muudel tasanditel muid toiduaineid kuivatada. 
Asetage müslivormid kõige alumisele tasandile ja käivitage kuivatamine vastavalt retseptile. 
Tavaliselt kasutatakse müslibatoonide kuivatamiseks kõrgeimat temperatuuri.  
Pärast kuivatamist eemaldage vormid ja keerake need kummuli sobiva suurusega taldriku peale. Kui 
batoonid on ikka niisked, pange need lahtiselt alumisele tasandile ja laske veel kuivada.  
 
PUHASTAMINE 
Ärge kasutage seadme puhastamisel kangeid puhastusaineid, pleegiteid, lahusteid ega muud sarnast. 
Ärge puhastage seadet teravate esemete / küürimistarvikutega.  
Tasandid tuleb ära pesta alati pärast iga kasutuskorda.  
Enne puhastamist tuleb seade eemaldada elektrikontaktist ja lasta jahtuda. 



 

 

Pühkige alust niiske pehme lapiga. Niisutage lappi nõudepesuaine lahuses, kui plekid ei eemaldu 
puhta veega. Pühkige puhtas vees niisutatud lapiga, kuivatage.  
Peske tasandid ja müslivormid, kui need olid kasutusel, nõudepesuaine ja veega. Loputage, kuivatage 
hoolikalt. Jätke osad mõneks ajaks õhu kätte kuivama. 
 
KESKKONNAKAITSE  

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 
mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol 
seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade 
sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 
käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 
 


