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JÓTÁLLÁS
A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A
hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a
helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban
leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal
érvényes.  Minden,  a  kopásnak kitett  alkatrészre  nincs  érvényben a  garancia.  Amennyiben  a  készülék  a
garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette. 

Készülék típusszáma 
Modell DO353VD

Név …....................................................................................................................................................

Cím …....................................................................................................................................................

Vásárlás dátuma ….................................................................................................................................

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a
csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási
hulladékként.  A készüléket  el  kell  vinni  az  elektromos  és
elektronikus  berendezések  újrahasznosítására  alkalmas
gyűjtőhelyre.  A  termék  helyes  hulladékkezelésével  segíti
megakadályozni  a  környezetre  és  az  emberek  egészségére
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék
nem  megfelelő  hulladékkezelése  okozhat.  A termék  újrahasznosításáról  további  információkért,  kérem
keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol
vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett
személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett
személlyel a kockázat elkerülése érdekében. 



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos 
használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot. 
Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. 
A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. 
Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől. 
Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például: 

 Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 Tanyaházakban., Panziókban.
 Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken. 

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt: 
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett 
jelzéseknek.
• Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
• Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék 
meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz 
vizsgálat, javítás céljából.
• Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges 
• Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy 
sérüléseket okozhatnak.
• Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerelése esetén, 
tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off“ pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa 
a kábelt.
• Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
• Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol 
érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
• Ne használja az eszközt a szabadban.
• A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
• A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
• A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a 
készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
• Minden javítást a gyártónak vagy szervízszolgáltatásának kell elvégeznie.
• Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
• Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
• Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részektől vagy más hőforrásoktól.
• Ne használja a készülék külterületen.
• Kizárólag a rendeltetésszerű használatának megfelelően használja a készüléket. 
• Mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja a készüléket. 
• Csak háztartásbeli célokra használja a készüléket. A gyártó nem vállal felelősség a készülék nem megfelelő 

használata okán keletkezett balesetekért, illetve akkor sem ha jelen útmutató utasításait nem követik.
• Minden javítási munka a gyártónak vagy annak aftersale szolgáltatónak kell elvégeznie.
• Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy egyéb folyadékba.
• A forró készüléket ne mozdítsa el. 
• Soha ne takarja le a készüléket törölközővel vagy hasonló tárggyal. A szellőzőnyílások letakarása tüze 
okozhat. 



TARTOZÉKOK

1. Átlátszó ajtó
2. Rozsdamentes acél tálcák
3. Műanyag grill
4. Műanyag csepegtető tálca/tálca gyümölcshéj számára
5. Szellőzőnyílás
6. Vezérlőpult
7. Be-Kikapcsológomb
8. Időzítő: 30 perc-19 óra 30 perc
9. Hőmérséklet szabályzó: 35-70 °C

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Öblítse el a rozsdamentes acél tálcákat, a grillt, a csepegtető tálcát és az ajtót vízzel – soha ne 

öblítse el egyben az egész készüléket – majd törölközővel törölje szárazra.
2. Indítsa el az üres készüléket és hagyja 30 percig az üres készüléket üzemelni. 
3. A készülék használatra alkalmas ezek után. (Ezek a lépések csak a készülék kicsomagolása utáni első 

használat előtt szükségesek.)

HASZNÁLAT
ELŐKÉSZÍTÉS

1. Mossa meg az ételt és törölje szárazra egy törölközővel vagy papírtörlőkendővel. 
2. Hámozza meg az ételt szárítás előtt, így csökkentheti a szárítási idő hosszát, ugyanakkor 

fontos vitaminok és ásványok is elvesznek így.
3. Darabolja vagy csíkozza fel az ételt, nagyjából ugyanolyan vastagságra. A magokat, 

mélyedéseket távolítsa el – ha szükséges.Vágja le a sérült részeket.
4. Azokat a kemény ételeket (pl. Kemény zöldségek) és zöldségeket, amiket amúgy sem 

fogyasztana nyersen el, érdemes előfőzni*, így félkemény állagúak lesznek a szárítás előtt. 
Ezáltal csökken a szárítási idő és több vitamin marad az ételben. Győződjön meg arról, hogy
az étel megfelelően száraz-e mielőtt elkezdené a szárítást. 
*Előfőzés egy főzési módszer, mikor az étel rövid ideig fő, majd hideg vízbe tesszük vagy hideg vízzel 
leöntjük ezáltal a főzést megszakítjuk. Előfőzés mindig fedél használata  nélkül történik. 

SZÁRÍTÓTÁLCÁK MEGTÖLTÉSE
1. 1. Ossza el egyenlően az ételt a szárítótálcákon. Egyes darabok ne legyenek egymások. 
2. 2.Győződjön meg róla, hogy nem több, mint 90%-a van befedve a tálcáknak, a megfelelő 

keringés érdekében.
3. 3. A legjobb eredmény elérése érdekében: vegye ki azokat a szárítótálcákat, amiket nem 

használ. 
4. 4. Az étel méretétől függően, a tálcák magassága állítható egy fél fordítással. 

ÉTEL SZÁRÍTÁSA
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg az be-kikapcsológombot (on/off). A készülék 
automatikusan 70 °C -on 10 órás időbeállítással fog elindulni.

2. Nyomja meg a hőmérséklet szabályzó gombot a hőmérséklet beállításához (35-70 °C). Használja a + 
és - gombokat, válassza ki a kívánt hőmérsékletet. 5 °C-os lépésekkel állítható.



Időzítő
A hőmérséklet beállítása után válassza ki az időtartamot (30 perc és 19 óra 3 perc közti idő).
Nyomja meg az időzítő gombot, használja a + és – jelzéseket, válassza ki a kívánt időtartamot. 
Harminc perces lépésekkel állítható. A beállított idő lejárta után a készülék jelző hangot ad és 
kikapcsol automatikusan. 

Megjegyzés: a szárítás közben is változtatható a beállított idő és hőmérséklet, amennyiben 
szükséges. 

SZÁRÍTOTT ÉTEL TÁROLÁSA
• Hagyja teljesen kihűlni az élelmiszert mielőtt elteszi. 
• Tárolja az ételt légmentesen záródó üvegben vagy táskában, így nem nedvesedik az étel. 

Ezáltal az élelmiszer hosszú ideig tárolható. 
• Tárolja az ételt száraz, sötét helyen.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le az áramkörről mielőtt tisztítaná. 
 Hagyja lehűlni a készüléket.
 Soha ne nyissa ki a legfelső fedelet a fűtőelemmel, és soha ne dugjon be semmilyen tárgyat 

a gépbe vagy a fűtőelembe.
 Törölje át a fedő tetejét egy (nem vizes) nedves ruhával. 
 Mossa meg a szárítótálcákat és az alsó tálat meleg, szappanos vízben. Ne tegye 

mosogatógépbe a tartozékokat. 

 Megjegyzés: Soha ne merítse vízbe a fedőt, és soha ne hagyja, hogy vízzel érintkezzen az. 
Veszélyes lehet. 

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
Mindig tartsa távol a készüléket gyerekektől. Amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket 
győződjön meg róla, hogy olyan helyen tárolja, ahol nem porosodik.


