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Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi

Rozdział I. Środki ostrożności
1.Sprawdź, czy napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem zasilania.
2.Ten produkt służy tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi
odpowiedzialności
za jakiekolwiek awarie lub uszkodzenia spowodowane przez komercyjne
wykorzystanie produktu, nieodpowiednie użycie lub użycie niezgodne ze specyfikacją,
takie uszkodzenia powodują utratę gwarancji.
3.Gniazdo, do którego podłączony jest produkt musi posiadać uziemienie. Wtyczka
powinna być szczelna, w przeciwnym razie luźne połączenie może spowodować pożar.
Gniazda wielofunkcyjne nie mogą być używane z innymi urządzeniami.
4.Podczas odłączania, proszę trzymać mocno wtyczkę zamiast ciągnąć za przewód
zasilający. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wyrzucić bezpośrednio
lub wymienić na specjalny przewód- wykonany przez naszą firmę.
5.Ten produkt jest długo działającą jednostką, która powinna być przechowywana w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
6.Produkt nie powinien być umieszczony na niestabilnej, wilgotnej i ciepłej
powierzchni podczas pracy, tak aby uniknąć możliwych uszkodzeń lub awarii.
7.Ten produkt to wentylowane urządzenie grzewcze. Podczas pracy, spód urządzenia
powinien być oczyszczony z wszelkich przedmiotów, które mogą zatkać wlot
powietrza, w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.
8.Produkt powinien być zabezpieczony podczas pracy. Port promieniowania cieplnego
nie powinien być zakryty podczas pracy, aby uniknąć zagrożenia.
9.Produkt nie powinien być umieszczony bezpośrednio w ogniu lub w pobliżu
jakiegokolwiek źródła ciepła lub źródła zapłonu, w przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia, pożaru lub innych zagrożeń.
10.Nie wolno płukać produktu w wodzie. Dopuszczalne jest wycieranie mokrą
ściereczką. Przed czyszczeniem produkt powinien być schłodzony do temperatury
pokojowej.
11.Jeśli produkt nie będzie używany przez jakiś czas, należy odłączyć go od zasilania,
aby uniknąć przedłużonego połączenia wtyczki z gniazdkiem. Wtyczka powinna być
wyciągnięta w następujących warunkach: awaria, czyszczenie, serwisowanie.
12.Nie używaj wody jako środka gaśniczego w przypadku zapalenia się produktu.
się. Należy przykryć palącą się część mokrą szmatką.
13.Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
wyznaczony
personel serwisowy.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRODUKTU, jeśli wystąpi którykolwiek z
poniższych przypadków:
1.Produkt lub przewód zasilający jest uszkodzony.
2.Produkt upadnie przypadkowo, powodując uszkodzenia, nie pozwalające na
prawidłowe użytkowanie.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, należy zwrócić
produkt do naszego centrum serwisowego. Do naprawy należy użyć tylko oryginalnych
części.

Rozdział II. Informacje techniczne
Poziom ochrony przeciwwstrząsowej-----------------------------------Ⅱ
Tryb pracy-----------------------------------------------------------------ciągły
Moc-------------------------------------------------------------------------450W
Napięcie-------------------------------------------------220-240V~ 50-60Hz

Rozdział III. Komponenty i sposób użycia
Panel operacyjny

Uruchomienie urządzenia：
Po naciśnięciu przycisku zasilania
dzwonek z oznaczeniem off, 3 linie fal.

, wyświetlacz LCD pokaże czas, temperaturę,

Ustawianie:
2.1 Naciśnij przycisk

jeden raz, czas zacznie migać

10:00 godzin, można zwiększyć lub zmniejszyć czas przez +,czas pracy o 30 min.

, domyślny czas to
, możemy korygować

Najkrótszy czas pracy urządzenia to 01:00 godzina.

2.2 Naciśnij "set" przycisk 2 razy, temperatura zacznie migać

, domyślna

temperatura wynosi 45 ℃. Przełącznikiem +, , zwiększamy lub zmniejszamy
temperaturę, za każdym razem temperatura może wzrosnąć lub spaść o 5 ℃.
Najniższa temperatura wynosi 35 ℃.

3.0 Oznaczenie
Po uruchomieniu maszyny, naciśnij przycisk jeden raz
, zacznie migać
,
wskazując element grzewczy suszarka rozpoczyna pracę. Symbol ogrzewania może
migać,do momentu podgrzania do ustawionej temperatury. Następnie przestanie
migać do końca suszenia.
4.0 Dzwonek
Domyślnym trybem pracy dzwonka jest włączony alarm przy uruchomieniu
urządzenia. Dzwonek włączy się po zakończeniu ustawionego programu.
Użytkownik może również ustawić dzwonek na tryb wyciszenia. Naciśnij przycisk
przez 3 sekundy, produkt przejdzie w tryb wyciszenia. Na wyświetlaczu LCD
pojawi się symbol
i po zakończeniu programu, produkt nie będzie wydawał
dźwięku ukończenia pracy. Ponownie naciśnij przycisk "set" przez 3 sekundy, a tryb
wyciszenia zostanie anulowany. Dzwonek
alarmowy

zostanie zastąpiony przez dzwonek

.

5.0 Start/pauza
Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
, urządzenie zaczyna pracować,
najpierw zaczyna pracować silnik, 2 sekundy później element grzejny. Podczas pracy

urządzenia miga tylko symbol ogrzewania
migają.

na wyświetlaczu LCD, inne symbole nie

Naciśnij przycisk drugi raz
, maszyna zatrzymuje pracę, najpierw zatrzymuje
się element grzejny, silnik pracuje jeszcze przez 2 sekundy.
Maszyna przechodzi w tryb “stand by”,

zaczyna migać. Ponownie nacisnąć przycisk

, urządzenie powraca do trybu startowego.
nadal miga, aż do osiągnięcia ustawionej temperatury.

Tylko symbol ogrzewania

Zakończenie pracy
Po upływie czasu suszenia, program najpierw wyłączy element grzejny, silnik będzie
nadal pracował, 2 sekundy później silnik przestanie pracować. W tym czasie
urządzenie wyda 5-krotny dźwięk alarmu. Każdy alarm rozbrzmiewa w odstępie 10
sekund. Dźwięk alarmu to DI, DI, DI. Na wyświetlaczu LCD miga tylko czas
,
inne symbole nie migają. Po upływie 1 minuty program zamknie zasilanie, wyświetlacz
LCD przejdzie w stan czarnego ekranu.

Rozdział IV. Obsługa urządzenia i środki ostrożności
1.Taca dehydratora powinna być czysta i wytarta szmatką przed pierwszym użyciem.
2.Wstępnie przetworzoną żywność umieszcza się na każdej tacy; tace są następnie
umieszczane na urządzeniu i zamykane pokrywą.
3.Przewód zasilający podłącza się do gniazdka, następnie włącza się przycisk zasilania.
Następnie należy ustawić temperaturę w zależności od potrzeb.
4.Żywności należy suszyć, mając na uwadze ich różną konsystencję i walory smakowe.
5.Po zakończeniu suszenia żywności, ustaw suszarkę na najniższą temperaturę
wyłącz urządzenia, odłacz zasilanie.
6.Należy Wyczyścić tacę i komorę zbierającą płyn po zakończeniu suszenia. Pokrywa powinna
być zamknięta na czas suszenia, ponieważ ma to istotny wpływ na zachowanie walorów
smakowych i zapachowych żywności poddawanej dehydratacji.

Rozdział V. Czyszczenie i konserwacja
1.Przed czyszczeniem odłącz wszystkie źródła zasilania dehydratora.
2.Po zakończeniu suszenia żywności, stojak należy umyć ciepłą wodą i wytrzeć miękką
szmatką. W razie potrzeby wyczyść je delikatnymi środkami myjącymi i wytrzyj do
sucha.
3.Zabrania się używania strumienia wody do czyszczenia dehydratora elektrycznego.
lub zanurzania obudowy w celu czyszczenia. Zabrudzone dno odwadniacza może być
czyszczone mokrą ściereczką.
4.Zabrania się stosowania detergentów ściernych, szczotek metalowych lub
rozpuszczalników organicznych. Wyczyszczony produkt powinien być przechowywany
w chłodnym i wentylowanym miejscu.

Prawidłowa utylizacja produktu

Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być
usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na
terenie całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla
środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z
niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddać
recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować
zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.
Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z miejsc zwrotu
i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą
detalicznym, w którym produkt został zakupiony. Mogą oni wziąć
ten produkt dla bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest
zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami
Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź
gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją.
Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

www.mozano.pl

