
 
 

Уред за сушене R-2915 
 

Инструкция за употреба 

 
 
Важни предохранителни мерки 
При работа с електрически уреди винаги трябва да се спазват основните предпазни 
мерки, включително следното: 
 
1. Прочетете всички иснтрукци преди да започнете работа с уреда. 
2. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате или преди почистване. 
Оставете достатъчно време да се охлади, преди да добавите или премахнете части. 
3. Не пипайте горещите повърхности. 
4. Избягвайте използването на уреда в присъствието на деца. Необходимо е наблюдение, 
когато уредът се използва от деца или близо до тях. 
5. За да избегнете токов удар, никога не потапяйте кабела на щепсела или уреда в 
течност. 
6. Никога не работете ако уреда е  с повреден кабел или щепсел или е неизправен или е 
повреден по някакъв начин. Незабавно върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз 
за анализ. 
7. Използването на аксесоари, които не се препоръчват или продават от производителя 
на уреда, може да причини токов удар, нараняване или пожар. 



8. Не използвайте уреда на открито. 
9. Никога не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота или да докосва 
горещи повърхности. 
10. Никога не поставяйте върху или в близост до горещ газ или електрическа горелка или 
в загрята фурна 
11. Никога не използвайте този уред за друга употреба освен тази, за която е 
предназначен. 
12. За да прекъснете връзката, първо настройте устройството в положение OFF, след 
което извадете щепсела от контакта. 
13. Никога не наливайте течности в уреда. 
14. Никога не работете в близост до горими материали или спрей под налягане. 
 
Настройки на работа 
 

Опасност от пожар! 

◊ Поставете устройството върху суха, равна, нехлъзгаща се и устойчива на топлина 

повърхност. 

◊ Устройството не трябва да работи в близост до запалими течности или материали или в 

потенциално експлозивна среда. Дръжте се на разстояние най-малко 30 см от стените.   

◊ За да предотвратите прегряване на устройството, не покривайте устройството и не 

покривайте вентилационните отвори от долната страна на устройството. 
 
Забележка: когато работи за първи път, може да има лека миризма от устройството. Това 
не е дефект на продукта. Следователно, преди първоначалния процес на дехидратация 
на храните, трябва да почистите устройството, да го използвате в празно състояние 
съгласно следващите инструкции и след това да го почистите отново. Тук осигурете 
адекватна вентилация. 
 

 
※ Махнете всички опаковъчни материали. 
※ Проверете дали всички части са налични и невредими. 
※ Почистете устройството преди първата му употреба! 
 
1. Поставете устройството върху суха, равна, нехлъзгаща се повърхност. 
2. Поставете тавите върху устройството. 
3.Затворете капака. 
4. Включете щепсела в контакта, отговарящ на спецификациите на табелката с етикети. 

На дисплея 00 мига и се показва Hr. 
5.Използвайте бутоните — и + за да настроите времето за сушене от 1 до 48 часа 
(от 01 Hr  до 48 Hr) с всяко натискане времето се увеличава с 1 час. 
6.Натиснете бутона   веднъж . На дисплея ще мига °C/ °F. 



7. За да промените единицата на температурата между °C and °F, натиснете и 
задръжте бутона   . 
8. Използвайте бутоните —  и +  за да настроите температурата на сушене от 40 °C 
до 70 C (или от 100 °F  до 160 °F ) с всяко натискане температурата се увеличава с 5 
градуса. 

9. Натиснете бутона    веднъж за да старирате уреда. Вентилатора започва да 
работи. На дисп;ея ще се появи символа   , като посочва зададената температура 
и оставащото време на сушене. Времето за сушете се показва в часове (Hr), след 
последния час в минути (Min). 
10. След като изтече зададеното време, устройството се изключва. Вентилаторът спира. 
На дисплея се показва постоянно  00. 

 

Забележка: можете да отмените първоначалния процес на загряване само след 30 

минути, като задържите бутона   докато вентилатора спре и на дисплея излезе 00. 

 

10.Иключете от захранването. 
11.Оставете устройството да се охлади. 
12.Почиствете устройството. 
 

Промяна на настройката по време на работа 

По време на процеса на дехидратация можете да промените настройката на времето и 
температурата по всяко време. 

1. Натиснете бутона . Оставащото време мига на дисплея. 
2. Докато цислата мигата на дисплея (около 2 секунди), можете да правите промени с 

натискане на бутоните — и +  . 
 

 

Забележка: дори ако оставащото време е показано в минути през изминалия час, 
времето за сушене може да се променя само на часови стъпки. 

 

 
3. Натиснете бутона    веднъж за да превключите на настройка на температурата. 

Докато цислата мигата на дисплея (около 2 секунди), можете да правите промени с 
натискане на бутоните — и +   

4. След около 2 секунди, стойността ще се запази и ще излезе на дисплея. 
 

 Прекъсване на процеса на дехидратация 

Можете да прекъснете процеса на дехидратация по всяко време, напр. да се 
извърши тест за дехидратация преди изтичане на зададеното време за сушене. 

• Натиснете бутона   веднъж за да прекъснете процеса на дехидратация. 
Вентилаторът спира. На дисплея мига PA . 



• За да възобновите процеса на дехидратация, натиснете бутона   отново. 

 
 
Спиране на процеса на дехидратация 

Можете да спрете процеса на дехидратация по всяко време, напр. гр. ако 
дехидратацията приключи преди изтичане на определеното време. 
1. Натиснете и задръжте бутона     докато вентилатора спре и на дисплея се покаже 00  
2. След приключване на процеса на дехидратация, изключете щепсела от 

захранването 
         

Извадете и съхранявайте дехидратираната храна 

• Оставете дехидратираната храна да се охлади добре, преди да я извадите и 
опаковате. 

• Опаковайте дехидратираната храна въздухонепроницаема, напр. в чаши с 
плътно затварящ се капак или в найлонови торбички. Можете също така да 
вакуумирате дехидратирана храна. 

• Съхранявайте дехидратираната храна, защитена от светлина.. 
 

Преди първа употреба 
1. Разопаковайте уреда внимателно. 
2. Измийте всички тави и капака с топла сапунена вода. Изплакнете добре и изсушете 
напълно. 
3. Избършете външната част на уреда с чиста и суха мека кърпа или гъба. Никога не 
потапяйте уреда, щепсела или кабела във вода или друга течност. 
 
Начин на употреба 
1. Първо, уверете се, че уредът е в положение OFF и е изключен от контакта преди да се 
подготвите за употреба. 
2. Измийте тавите и капака преди всяка употреба, за да предотвратите замърсяване на 
храните. 
3. Поставете основата върху равна, гладка повърхност. 
4. Пригответе продуктите, които да бъде дехидратирана според инструкциите, в 
зависимост от вида на храната; никога не припокривайте храни и не претоварвайте 
тавите. 
5. Подредете продуктите в тавите, подредете тавите и ги оставете настрана. 
6. Включете в контакта. Задайте желаната настройка. 
7. Поставете подредените тави върху основата и покрийте горната тава с капака. След 
това оставете продуктите да изсъхнат за достатъчно дълго време (времето за сушене 
зависи от вида на продуктите). 
8. Пазете далеч от всякакви предмети Горният прозрачен капак. 
9. Наблюдавайте продуктите, докато се сушат и я проверявайте за желаната готовност. 
Може да се наложи да завъртите тавите по време на сушене, тъй като долните тави ще 



се дехидратират по-бързо от горните. След като изстинат, извадете отделни парчета и 
съхранявайте в безопасни за храните контейнери или найлонови торбички, за 
предпочитани херметични. Оставете парчетата, които все още не са направени в 
дехидратора, и ги наблюдавайте, докато са готови. 
10. Съхранявайте продуктите, които няма да бъдат изядени през следващите няколко дни, 
в хладилника. Когато съхранявате храна във фризера, използвайте контейнери или 
торбички, създадени специално за съхранение във фризер. 
11. Задайте устройството на положение OFF и изключете захранването след употреба. 
12. Измийте тавите и капака на уреда след всяка употреба. Избършете основата с мека, 
леко влажна кърпа или гъба; никога не оставяйте вода или друга течност да попадне в 
основата. Уверете се, че тавите и капакът са напълно сухи, преди да ги приберете 
обратно в основата. 
Забележка: Всяко друго обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервизен 
представител. 
 
Почистване и поддръжка 
Тавите и горният капак могат да се мият в съдомиялна. 
За да почистите основата на устройството, извадете щепсела от контакта и избършете с 
влажна кърпа. Избършете на сухо с чиста кърпа. 
Забележка: Всяко друго обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервизен 
представител. 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ 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. 
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