
 

 

 

TOIDUKUIVATAJA, MUDELID 
 PRO 46602 
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 KASUTUSJUHEND 
 
 

 
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. 

 Seadet võivad kasutada vähemalt kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 
sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
ohutult kasutada, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja 
kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui nad 
on nooremad, kui kooliealised ja kui neid selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise 
täiskasvanu poolt. Hoidke seade kaugemal väikelaste käeulatusest.  

 Kui toitejuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja volitatud remondiettevõttes või sarnase 
kvalifikatsiooniga remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks elektrilöögi, isiku- ja varakahju 
ohtu.  



 

 

 Kasutage vaid seadme enda varuosi koos selle seadmega. Ärge kasutage teiste seadmete osi 
ega midagi muud, mida tootja ei ole soovitanud. 

 Seadmesse ei tohi panna riknenud toiduaineid ega võõrkehi.  
 Seadet ei tohi jätta elektrikontakti ühendatuks ilma, et seade oleks parajasti kasutusel. 
 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. 
 Seadmel on taimer ja seadme võib jätta töötama järelevalveta. Sellegipoolest tuleb eelnevalt 

alati veenduda, et seade funktsioneerib laitmatult.  
 Kindlustage töötava seadme ümber piisav õhuringlus.  
 Kui seade pole kasutusel, eemaldage see vooluvõrgust.  
 Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, mis kannatab mõnevõrra kuumust.  
 Seade ei tohi asuda äärmiselt niiskes, süttivate või kahjulike gaaside, aurude ja aerosoolidega 

täidetud keskkonnas ega liigtolmustes tingimustes. Ärge pange seadet tööle sellises 
ümbruses. 

 Seadme tuulutusavasid ei tohi kinni katta.  
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 

Ärge jätke seadet otsesesse päikesepaistesse kauaks.  
 Hoidke seade piisavas kauguses tööpinna äärest ja ümbritsevatest esemetest. Jätke seadme 

igasse külge 20 cm ja seadmest ülespoole 50 cm võrra vaba ruumi.  
 Oluline on hoida töötava seadme kuivatuskambri luuk suletuna.  
 Kuivatustasandeid ei tohi üle koormata. Kindlustage piisav õhuringlus toiduainetükkide vahel 

kuivatuskambris. 
 Võõrkehad ei tohi sattuda seadme mootorikorpuse sisemusse.  
 Süttimisohu tõttu ei tohi seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega paberist alusel. 
 Seadet ei tohi töötama jätta väikelaste ligidusse ilma järelevalveta. 
 Seade võib töötades ka välispinnalt veidi kuumeneda, eriti tagaküljel.  
 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. 
 Seadet tuleb pärast kasutamist puhastada. Ärge puhastage seadet ega selle osi 

küürimistarvikute, abrasiivsete puhastusainete ega söövitavate kemikaalidega. 
 
TEHNILINE TEAVE 
Tootetüüp toidukuivataja, mudelid: 46602 Design Pro / 46603 Design Max 
Toide: 230 V, 50 - 60 Hz, 10 A 
Võimsus: 600 W ; 900 W 
Voolujuhtme pikkus u. 105 cm 
Kaal u. 7 kg / 10 kg 
Mõõtmed umbes: 350 x 455 x 315 mm / 350 x 455 x 425 mm 
Mahutavus: 6 tasandit, 300 g iga tasandi kandevõime / 10 tasandit, 300 g iga tasandi kandevõime 
Maksimaalne jätkuv töötamisaeg mõlemal mudelil 24 h, mille järel tuleb teha 2 h vältav 
jahtumispaus. 
Keskkonnatemperatuur: 15-25°C  
Kuivatustasandi mõõtmed umbes 300 x 330 mm 
Temperatuurivahemik 35°C … 75°C sammuga 5°C mõlemal mudelil 
Valitav kuivatusaeg vahemikus 30 minutit kuni 24 tundi mõlemal mudelil 



 

 

SEADME OSAD  

1 Juhtpaneel 
2 Roostevabast terasest korpus mõlemal küljel asuvate käepidemetega 
3 Uks aknakesega 
4 Kuivatuskamber, kus on ruumi 6-10 kuivatustasandile, olenevalt mudelist. 
5 Toite nupp (ON/OFF) seadme tagaküljel. 
 
Juhtpaneel ja selle elemendid 

6 START/STOP nupp 
7 TIME/TEMP nupp temperatuuri või aja reguleerimiseks. 
8 Ekraan, kuvab kuivatusaja allaloendust ja temperatuuri 
9 Reguleerimisnupud + ja -. 
 
Tarvikud  

 
10 Roostevabast terasest võrktasandid (6 või 10 tk).  
11 Plastist alus kuivatuskambri põhja katmiseks. Kasutage seda ka siis, kui 
kuivatate väikesi või pudenevaid toiduaineid. 
12 Plastist tasand väga pehme toiduaine või väikeste osakeste kuivatamiseks 
13 Silikoonist müslivorm 
14 Köögiviljakoorija NB! sisaldub ainult mudeli 46603 komplektis. 



 

 

 
OMADUSED 
See toidukuivataja sobib kõigi toiduainete, mida üldse kuivatada on võimalik, kuivatamiseks. 
Kuivatuskambri tagaseinas asuv ventilaator jaotab sooja õhu ühtlaselt üle kogu kuivatuskambri 
pidevalt reguleeritava temperatuuriga. Seejuures on ventilaatori tekitatav müra minimaalne. 
Horisontaalse suunaga õhuvoog väldib eri tasanditel asuvate eri toiduainete maitse ja lõhna 
ülekandumist omavahel.  
Tasandeid on kogu seadme töötamise vältel võimalik eemaldada, lisada ja ümber paigutada. 
Tänu ringlevale õhuvoole on kuivatustulemus kõigil tasanditel ühtlane. 
Kuivatusprotsessi ajal tuleb kambri uks hoida suletuna. Juhtimine toimub puutenuppude abil, mis on 
kergesti puhastatavad. Iga nupupuudutusega kaasneb helisignaal.  
Kuivatustemperatuur ja kuivatamise kestvus on kohandatavad toiduaine jaoks vastavaks, sõltuvalt 
niiskusesisaldusest, viilude / tükikeste suurusest ja soovitud tulemusest. Neid parameetreid saab 
töötamise kestel ise kohandada.  
Allesjäänud kuivatusaega kuvatakse allaloendusena. Aja täitumisel seiskub seade. 
Temperatuuriühikud on vahetatavad Celsiuse ja Fahrenheiti skaalal. Lisaturvalisust pakub 
ülekuumenemiskaitse. 
 
TOIDUAINE ETTEVALMISTAMINE 
Kuivatamiseks valitud viljad ja toiduained peavad olema puhtad, puhastatud seemnetest, kividest, 
söödamatutest koortest. Toiduainetükikeste optimaalne paksus on 2 cm.  
Kui viljadel on omadus kuivades värvi muuta (pruuniks minna, nagu näiteks õun), leotage tükikesi 
eelnevalt sidrunimahla lahuses.  
Enamikku köögiviljadest tuleks enne kuivatamist blanšeerida 3-5 minuti vältel vees või õlis; või 
aurutada.  
Kuivatamiseks võiks liha marineerida soolalahuses, et eemaldada niiskus ja tagada säilimine. 
Marineerimise järel lõigake liha ribadeks.  
Linnuliha tuleb enne kuivatamist hästi keeta või küpsetada. 
Kuivatamiseks mõeldud kala tuleb eelnevalt aurutada, röstida või küpsetada ahjus 20 minutit. 
Muud toiduained, nagu ürdid, tuleb puhastada närtsinud osadest ja pesta ning kuivaks tupsutada. 
Levitage ürdid kuivatustasanditele. Säilitage ürte pärast kuivatamist tervetena. Eemaldage lehed 
vartest alles siis, kui kasutate kuivatatud ürte toiduks. Nii säilib maitse parimal moel.  
Küpsetisi / kuivikuid kuivatatakse viiludena, 30 minutist kuni 2 tunnini. 
 
KASUTAMINE 
Toiduained ei tohi läbi tasandite avade alla rippuda ja tasandite vahele tuleb jätta vaba ruumi 
vähemalt 1,5 cm. 
Ärge asetage toiduaineid otse kuivatuskambri põhjale.  
Töötamise lõppedes käib ventilaator veel 10 sekundi vältel. See kindlustab seadme kestva 
töökindluse, jahutades ventilaatoriüksust.  
Kui ekraanil kuvatakse 00:00, on seade valmisolekurežiimil. 
Valmistage toiduaine kuivatamiseks ette. Asetage seade kindlale lauapinnale. Avage kuivatuskambri 
uks ja tõstke kuivatustasandid välja. Asetage kuivatatav toit ettevalmistatud tükikestena tasanditele, 
jättes natuke ruumi üksikute tükkide vahele, et õhk saaks ringelda.  
Asetage kuivatuskambri põhja plastist alus. Asetage täidetud tasandid kuivatuskambrisse.  
Kui kõiki tasandeid ei täideta, paigutage tühjad tasandid vaheldumisi täidetud tasanditega. 
Sulgege kuivatuskambri uks. Ühendage seade seinakontakti ja lülitage sisse seadme taga asuvast 
nupust. Kostab helisignaal ja ekraanil kuvatakse 00:00.  



 

 

START/STOP nupu vajutusel kuvatakse ekraanil vaikevalikuna 10:00 (10 tundi) ja seade alustab tööd 
kohe. 
MÄRKUS: töötamise kestel võib kuivatamise aja ja temperatuuri parameetreid alati muuta. 
Puudutage nuppe + / -, et seadistada nii temperatuuri kui ka kuivatuse kestvust. 
Seadistamiseks valitud parameeter vilgub ekraanil umbes 4 sekundi vältel. Kui ühtegi nuppu ei 
puudutata, läheb ekraan teise seadistuse kuvamisele üle.  
Tasandeid on kogu seadme töötamise vältel võimalik eemaldada, lisada ja ümber paigutada. 
Töötamise ajal peab seadme uks olema kinni.  
Allesjäänud kuivatusaega kuvatakse allaloendusena. 
Vältige liiga kõrge temperatuur korral tasandite tõstmist paljakäsi – kasutage abivahendina 
pajakindaid.  
Kuivatatud toiduainet saab säilitada steriliseeritud õhukindlates anumates või kottides. Võimalusel 
kasutage vaakumpakendamise meetodit. Säilitage kuivatatud toiduainet külmikus.  
Kui kasutatud on 24 tunni pikkust kuivatustsüklit, tuleks järgmise partii kuivatamiseks lasta seadmel 
jahtuda 2 tundi. 
Puhastage seadme tasandid iga kasutamise järel. 
 
MÜSLIBATOONID 
Müslivormidega saab ise valmistada maitsvaid ja tervislikke vahepalu. Valmistage müslisegu vastavalt 
oma retseptile ette. Pange segu vormidesse ja ärge täitke üle äärte. 
Müslibatoonidega sama kuivatustsükli ajal saab muudel tasanditel muid toiduaineid kuivatada. 
Asetage müslivormid suvalisele tasandile ja käivitage kuivatamine vastavalt retseptile. Pärast 
kuivatamist eemaldage vormid ja kummutage batoonid sobiva suurusega taldriku peale. 
Kui batoonid on kuivatusaja möödudes ikka niisked, pange need lahtiselt ükskõik millisele 
kuivatustasandile ja laske veel kuivada.  
 
TEMPERATUURIÜHIKUTE MUUTMINE 
Vaikimisi on seadme temperatuuriühikud Celsiuse skaalal. Vajadusel saate vahetada Fahrenheiti 
ühikute vastu ja vastupidi. Seadistus säilib ka elektrikontaktist eemaldamisel.  
Muutmiseks hoidke sõrme TIME/TEMP nupu peal umbes 4 sekundit. Kostab helisignaal ja ekraanil 
kuvatakse FC. Seejärel vahetub kasutusel olnud temperatuuriskaala. 
 
PUHASTAMINE 
Tasandid tuleb ära pesta alati pärast iga kasutuskorda.  
Eemaldage seade vooluvõrgust enne puhastamist.  
Niisutage lapp nõudepesuaine lahuses ja pühkige sellega seadme korpust. Pühkige taaskord, puhtas 
vees niisutatud lapiga ja kuivatage. Jätke seade avatud uksega kuivama.  
Kasutatud tarvikuid võib pesta nõudepesuaine ja veega. Loputage puhta veega ja kuivatage. 
Eemaldatavaid osi võib pesta nõudepesumasinas. 
 
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. 


