
УРЕД ЗА СУШЕНЕ 

МОДЕЛ: R-290 

 

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Когато работите с електроуреди, основни предпазни мерки за безопасност трябва да се 

спазват, включително следното: 

 

1. ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА. 

2. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не се използва или преди почистване. 

Оставете го да се охлади преди да добавяте или премахвате части. 

3. Никога не докосвайте горещите повърхности. 

4. Избягвайте да използвате уреда в присъствието на деца. Необходим е строг надзор, 

когато уреда се използва от или в близост до деца. 

5. За да избегнете токов удар никога не потапяйте кабела или основата в течност. 

6. Никога не работете с уред с повреден кабел или щепсел или този, който се е повредил 

или е повреден по някакъв начин. Веднага върнете уреда в най-близкия оторизиран 

сервизен център за проверка. 

7. Използването на аксесоари, които не са препоръчани или продавани от производителя 

на уреда може да причинят токов удар, нараняване или пожар. 

8. Никога не използвайте уреда на открито. 

9. Никога не оставяйте кабела да виси от ръба на маса или плот или да се допира до 

горещи повърхности. 

10. Никога не поставяйте върху или в близост до горещ газ или електрическа печка или в 

загрята фурна. 

11. Никога не използвайте този уред за друга употреба освен за тази, за която е 

предназначен. 

12. За да изключите, първо превключете устройството към позиция OFF, след това 

изключете от контакта. 

13. Никога не наливайте течности в уреда. 

14. Никога не работете в близост до горими материали или спрейове под налягане. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Този уред е предназначен само за домашна употреба. Поставете уреда на равна 

повърхност и след това поставите щепсела в 220V електрически контакт. Не използвайте 

друг изходен контакт с различно напрежение. 

 

A. Натиснете бутона POWER / OK, на дисплея се показва "ON", уредът е в готовност. Ако 

няма по-нататъшни действия на други бутони, натиснете отново бутона POWER / OK, 

на дисплея се показва "OFF" и уредът ще се изключи. 

B. Когато уредът е режим на готовност, натиснете бутона TEMP и "35 ℃" ще мига на 

дисплея. Натиснете + или - бутоните, докато се покаже желаната температура. 

Температура ще се покачи с 5 градуса при всяко натискане на бутона и 

температурния диапазон е от 35 ℃ до 70 ℃. 

C. Натиснете бутона TIME и "1:00" ще се покаже на дисплея и часът ще започне да мига. 



Натиснете + или - бутоните, докато се покаже желаният час. След това натиснете 

бутона TIME отново и минутите ще започнат да мигат. Натиснете + или - бутоните, 

докато се покажат желаните минути. За да промените часа бързо, задръжте натиснат 

+ или - бутоните. 

D. След като желаната температура и време са определени, натиснете бутона POWER / 

OK и уредът ще започне работа. На дисплея ще се редуват температурата и времето, 

всяко с интервал от 10 секунди. 

E. По всяко време можете да настроите времето и температурата с помощта на TIME, 

TEMPERATURE,+,-. 

F. Максималното време за изсушаване е 19 часа и 59 мин. Уредът автоматично ще се 

изключи след изтичане на зададеното време. Когато това се случи, проверете 

сухотата на храната. Ако е постигнат необходимия резултат, извадете храната от 

уреда. Ако е необходимо допълнително време за изсушаване, следвайте стъпките, 

предшестващи 1 до 3, за да продължите изсушаването. 

G.  Когато уредът работи, натиснете бутона POWER / ПОТВЪРДИ на уреда за да влезе в 

режим на готовност. 

 

 

ПРЕДИ УПОТРЕБА 

1. Разопаковайте уреда внимателно. 

2. Измийте всички тави и капака в топла сапунена вода. Изплакнете добре и подсушете 

напълно. 

3. Избършете базата с чиста и суха мека кърпа или гъба. Никога не потапяйте базата, 

щепсела или кабела във вода или друга течност. 

 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

1. Уверете се, че устройството е в положение OFF и е с изключен кабел, преди 

подготовката за използване. 

2. Измивайте тавите и капака преди всяка употреба за да се предотврати замърсяване на 

храните. 

3. Поставете основата на равна и гладка повърхност. 

4. Подгответе храната, както е указано в зависимост от вида на храната. Никога не 

натрупвайте съставките една върху друга или да прелълвате тавите. 

5. Подредете храната върху поставките, подредете ги и ги оставете настрани. 

6. Включете устройство в електрически контакт. Настройте контролния панел на желаната 

настройка. 

7. Поставете подредените тави върху основата и поставете капака на горната тава. След 

това оставете храната да се изсуши за достатъчно дълъг период от време (времето на 

сушене зависи от вида на храната). 

8. Пазете прозрачния капак чист от всякакви предмети. 

9. Наблюдавайте храната, докато е в уреда и следете за крайния резултат. Може да се 

наложи завъртане на стелажите по време на сушенето, тъй като долните стелажи ще се 

дехидратират по-бързо от най-готните стелажи. След охлаждане, отстранете отделни 

парчета и съхранете в контейнери за храна или найлонови торбички, за предпочитане 



херметически затворени. Оставете съставките, които все още не са готови в уреда и ги 

наблюдавайте докато станат готови. 

10. Съхранете храната, която няма да се консумира в следващите няколко дни в 

хладилника. При съхраняване на храна във фризера, използвайте контейнери или торби, 

предназначени специално за фризер. 

11. Задайте устройството на OFF положение и извадете щепсела след употреба. 

12. Измийте тавите и капака след всяка употреба. Избършете базата с мека, леко влажна 

кърпа или гъба; Никога не позволявайте на вода или друга течност да навлязат в базата. 

Уверете се, че тавите и капака са напълно сухи преди да ги поставите обратно на базата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички други услуги следва да се извършват от упълномощен сервизен 

представител. 

 

ПОЧИСТВАНЕ, ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА 

Тавите и горния капак са подходящи за миене в съдомиялна машина. 

За да почистите уреда извадете щепсела от контакта и избършете с влажна кърпа. 

Подсушете с чиста кърпа. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички други услуги следва да се извършват от упълномощен сервизен 

представител. 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ДЕПОНИРАНЕ НА ПРОДУКТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 

  

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 

Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на 

отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга. 

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни 

последствия за околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и 

позволява да бъдат отделени съставящите го материали като така значително се 

спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта домашните уреди да се 

изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела. 

 

 


