


  

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro používání přístroje platí všeobecné bezpečnostní pokyny pro zacházení                        
s elektrickými spotřebiči. 

1. Přečtěte si veškeré pokyny. Tyto pokyny si uschovejte. 
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. 
3. Nikdy neponořujte sušičku ani její části, kabel nebo zástrčku, do vody nebo jiné 

kapaliny. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
4. Pohybují-li se během provozu v blízkosti přístroje děti, je nutný pečlivý dohled dospělé 

osoby. Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 
5. Jakmile zařízení nepoužíváte nebo se ho chystáte čistit, odpojte napájecí kabel ze 

zásuvky. Před sestavením či rozložením nechte sušičku vychladnout. 
6. Zařízení nespouštějte, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo v případě, 

že zařízení má poruchu či je jakýmkoliv jiným způsobem poškozeno. V takovém 
případě odneste přístroj do autorizovaného servisu k posouzení stavu, opravě či 
seřízení. 

7. Použitím jiných než originálních dílů nebo příslušenství doporučených výrobcem 
může dojít k ohrožení. Uvnitř sušičky nepoužívejte ostré nástroje. 

8. Nikdy nenechávejte viset napájecí kabel přes hranu stolu nebo kuchyňské desky, 
nebo se dotýkat horkých povrchů. 

9. Přístroj nepoužívejte venku. 
10. Neumisťujte zařízení na nebo do blízkosti plynového či elektrického sporáku nebo 

horké trouby. 
11. Napájecí kabel zapojte do zásuvky vždy před zapnutím spotřebiče. Napájecí kabel 

můžete vypojit až po vypnutí spotřebiče. 
12. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno. 
13. Neodstraňujte zemnící kolík na zástrčce napájecího kabelu. 
14. Nedotýkejte se pohybujících se částí spotřebiče. 
15. Čistěte spotřebič pouze po stranách a vespod. Elektrické součásti nečistěte. 
16. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let. Přístroj není určen pro používání 

osobami se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní schopností nebo osobami 
neseznámenými se způsobem jeho správného používání. Dohlédněte, aby si děti 
se spotřebičem nehrály. 

17. Spotřebič mohou používat pouze osoby obeznámené se správným způsobem jeho 
používání a případnými riziky, která z toho vyplývají. Děti mohou spotřebič používat 
pouze pod bedlivým dohledem dospělé osoby a v žádném případě si nesmí se 
spotřebičem hrát. Čištění ani údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru. 

18. Spotřebič není určen k provozu s externím časovačem nebo samostatným systémem 
dálkového ovládání. 



19. Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených 
recyklačních středisek. Likvidace odpadu tímto způsobem přispívá k zachování 
přírodních zdrojů a jeho recyklace je navíc provedena způsobem, který je šetrný 
k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Pro více informací o místě, kde můžete 
odpad nechat zrecyklovat, se obraťte na místní úřady nebo kontaktujte vašeho 
prodejce. 

20. Uzemnění spotřebiče se používá pouze pro funkční účely. 
21. Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a:

- kuchyňkách určených pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovních 
prostor.

- hospodářských jednotkách. 
- smí jej používat i návštěvníci hotelů, motelů a dalších typů ubytovacích zařízení. 
- zařízeních typu bed and breakfast. 

22. POZOR! HORKÝ POVRCH: sušička se během provozu zahřeje a je horká 
na dotek.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Sušicí tácy a vložky doporučujeme čistit po každém použití jemným čisticím 

prostředkem a teplou vodou. 
• Před vložením zpět do sušičky tácy a sušicí vložky důkladně osušte.  
• Čištění vnitřku spotřebiče: 

1. Vypojte vypnutý spotřebič ze zásuvky. 
2. Vlhkým hadříkem otřete vnitřek sušičky. 
3. NIKDY základnu spotřebiče neoplachujte pod tekoucí vodou a ani ji do vody 

neponořujte. 

Sušička Excalibur RES10 nabízí mnoho variant nastavení, aby se proces sušení co nejvíce 
přizpůsobil vašim potřebám.
Se sušičkou RES10 

• nastavíte po jedné minutě délku časového intervalu až do 99 hodin a 59 minut.
• můžete pro každý časový interval nastavit různou teplotu (funkce two-time / two-

temperature). Po uplynutí prvního časového intervalu se sušička automaticky 
přepne do druhého časového intervalu a jeho nastavení teploty. Tato funkce se 
často používá pro urychlení sušicího procesu. Např. první časový interval můžete 
nastavit na 60 minut a 65,5 °C a druhý na 120 minut a 38 °C.

• V sušičce jsou zabudované dva ventilátory a topná tělesa. Můžete tedy sušit až na 
10 tácech najednou (a využít tak zóny A i B) nebo potraviny rozdělit a sušit je ve 
dvou komorách po 5 tácech (zóna A nebo zóna B) nebo jednoduše sušit v jedné 
komoře na 5 tácech při menším množství potravin. 



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Opatrně sušičku Excalibur vybalte. Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny části:    
10 táců, 10 sušicích vložek, dělicí přepážku a napájecí kabel. Ještě před sušením se 
seznamte s ovládacím panelem a fungováním sušičky Excalibur. Doporučujeme na 
ovládacím panelu stisknout každé tla čítko, abyste tak ověřili jeho funkčnost.
Všechny tácy a sušicí vložky před prvním použitím umyjte v teplé jarové vodě.

Sušička Excalibur vysuší potraviny LÉPE, RYCHLEJI a BEZPEČNĚJI

Vysušené 
na povrchu

Vysušené 
na povrchu

Vysušené 
ve středu

Zbytková 
vlhkost

Rychlé a rovnoměrné sušení potravin.
Ventilátor, topné těleso a termostat se nachází v zadní části tácových 
sušiček a ve spodní části sušiček stohovatelných. Studený vzduch se 
ohřeje a rovnoměrně se rozptýlí ke všem sušicím tácům. Díky tomuto 
dokonalému rozvržení budou potraviny vysušené rychleji, uchovají si 
více živin, výraznější chuť, lepší vzhled, a to i bez otáčení a prohazování 
táců.

• Díky skleněným dvířkům můžete potraviny kontrolovat i během sušení, aniž byste 
museli sušičku otevírat. 

• Pro kynutí chleba či výrobu jogurtů můžete tácy vyndat. 

Potraviny vysušené v obyčejné sušičcePotraviny vysušené v sušičce Excalibur

Sušička Excalibur vysuší potraviny LÉPE, RYCHLEJI a BEZPEČNĚJI
Obyčejné sušičky suší potraviny za konstantních teplotních podmínek, kvůli čemuž jsou potraviny 
usušené pouze na povrchu, ale uvnitř zůstávají vlhké. To má za následek vytvoření ideálního prostředí 
pro množení kvasinek, plísní a bakterií. 
Díky nastavitelnému termostatu s funkcí Hypervawe™ Fluctuation (změna teploty během sušení) je 
sušení rychlejší, lepší a usušené potraviny jsou zdravější. Při zvyšování teploty se totiž povrchová vlhkost 
vypaří. A při jejím snižování proniká vnitřní vlhkost potravin na vysoušený povrch. Teplota potravin zůstává 
dostatečně nízká natolik, aby enzymy zůstaly aktivní. Teplota vzduchu je naopak dostatečně vysoká na 
to, aby došlo k rychlému usušení potravin a zároveň ke zničení kvasinek, plísní a bakterií a zabránění 
jejich množení.



NASTAVENÍ 

Časový interval 1 / Teplota 1 (1 time / 1 temperature) 
• Nastavte zónu A na časový interval 1 a teplotu 1.
• NEBO nastavte zónu B na časový interval 1 a teplotu 1.
• NEBO nastavte zónu A i B na časový interval 1 a teplotu 1.

2zónové nastavení 
Toto nastavení umožňuje oběma zónám spotřebiče pracovat v různých časových 
intervalech při rozdílných teplotách. 

• Nastavte zónu A na časový interval 1 a teplotu 1 nebo na časový interval 2            
a teplotu 2.

• Poté nastavte zónu B na časový interval 1 a teplotu 1 nebo na časový interval 2 
a teplotu 2.

1.

2.

nastavení 
teploty

zóna A

zóna B
zóny
A a B

(všech 10 táců)

nastavení 
teploty

Toto nastavení je nejčastěji používáno pro urychlení procesu sušení a zkrácení 
doby jeho trvání. Jak je to možné? Nastavením jednoho časového intervalu na vyšší 
teplotu a nastavením druhého intervalu na teplotu nižší se potraviny usuší rychleji. 

• Nastavte zónu A na časový interval 2 a teplotu 2.

• NEBO nastavte zónu B na časový interval 2 a teplotu 2.

• NEBO nastavte zónu A i B na časový interval 2 a teplotu 2.

Časový interval 2 / Teplota 2 (2 time / 2 temperature) 

POZNÁMKA:
Abyste mohli využít 2zónového nastavení, je nutné potraviny sušit pouze na 5 tácech
v každé zóně. 
Vložte dělicí přepážku do prostřední drážky. Tak rozdělíte sušičku na dvě (2) samostatné 
komory o 5 tácech: horní komoru A a spodní komoru B.
Sušička Excalibur je vybavena dvěma samostatnými ventilátory a topnými tělesy.



FUNKCE A OVLÁDACÍ PANEL 

OVLÁDACÍ PANEL

LED ikonky

 posouvá ukazatelem doleva 

 přepíná na další obrazovku nebo posouvá ukazatelem doprava  

 posouvá ukazatelem dolů nebo snižuje teplotu / časový interval 

 posouvá ukazatelem nahoru nebo zvyšuje teplotu / časový interval 

 menu NASTAVENÍ (SETTINGS) 

 Moje nastavení (Oblíbené) 

 menu DOMŮ (HOME) - Sušení (Dry It) a Moje nastavení (My Recipes) 

 potvrzovací tlačítko 
 zpět do předchozí nabídky 

Pokud svítí písmeno A, sušení probíhá v horní komoře.
Pokud svítí písmeno B, sušení probíhá ve spodní komoře.
Pokud svítí písmena A i B, sušení probíhá v obou komorách. 

Svítí-li tato ikonka, ventilátor je zapnutý a probíhá sušení. 

Pokud vedle ikonky teploměru svítí číslice 1, právě nastavujete nebo je nastavena 
teplota 1. Pokud vedle ikonky teploměru svítí číslice 2, právě nastavujete nebo je 
nastavena teplota 2.

Svítí-li tato ikonka, nacházíte se v sekci Nastavení. 

Svítí-li tato ikonka, nacházíte se v sekci Moje nastavení. 

Svítí-li tato ikonka, právě UPRAVUJETE nastavení. 

Svítí-li tato ikonka, nacházíte se v sekci Moje nastavení. 

Hlavní vypínač (POWER) se nachází na zadní straně sušičky. Použijte jej k ZAPNUTÍ/
VYPNUTÍ (ON/OFF) spotřebiče.
Ukazatel > vedle možnosti označuje výběr.



 NASTAVENÍ: Jednotky teploty, zvuky tlačítek, jas, tovární nastavení 

Nastavení JEDNOTEK TEPLOTY (°C nebo °F): 

Nastavení ZVUKU TLAČÍTEK: 

Nastavení JASU DISPLEJE: 

Stisknutím          : 
1) nastavíte nebo změníte jednotky teploty na °C nebo °F.  Výchozím nastavením 

jsou °F.
2) nastavíte nebo změníte zvuky tlačítek. Dostupné možnosti:

• pípnutí a vibrace,
• pouze pípnutí,
• žádný.

3) nastavíte jas displeje.
4) přepnete spotřebič do továrního nastavení.

Stiskněte
> Jednotky teploty (Temp Units), stiskněte          .
Zobrazí se obrazovka nastavení jednotek teploty.  Pro změnu použijte tlačítka       a      .
Je-li > vedle požadovaného nastavení, stiskněte         . Jednotky teploty jsou nastaveny.

Stiskněte
Použijte tlačítka         a        a v seznamu najděte Zvuk tlačítek (Button Feedback). 
> Zvuk tlačítek, stiskněte         . Zobrazí se obrazovka nastavení zvuku tlačítek. Použijte 
tlačítka        a         a vyberte nastavení, které vám bude nejvíce vyhovovat.

• Pípnutí a vibrace: při každém stisknutí tlačítek se ozve pípnutí a tlačítko lehce 
zavibruje.

• Pouze vibrace: neozve se žádné pípnutí. Při každém stisknutí tlačítko pouze lehce 
zavibruje.

• Pouze pípnutí: ozve se pípnutí. Při stisknutí tlačítko nezavibruje.
• Žádný: neozve se žádné pípnutí a při stisknutí tlačítko nezavibruje.

Je-li > vedle požadovaného nastavení, stiskněte          . Zvuky tlačítek jsou nastaveny. 

Stiskněte        
Použijte tlačítka       a       a v seznamu najděte Jas displeje (Display Brightness).
> Jas displeje, stiskněte         . 
Pro snížení jasu stiskněte <, pro zvýšení >.

Chcete-li potvrdit nastavení zvolené hodnoty, stiskněte         . Jas displeje je nastaven. 



NASTAVENÍ SUŠIČKY

Resetování spotřebiče do TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ:  
*POZNÁMKA: Pokud stisknete „ANO“, vrátíte spotřebič zpět do továrního nastavení 
a ztratíte všechna uložená nastavení. 
Stiskněte        
Použijte tlačítka        a        a v seznamu najděte Tovární nastavení (Factory Reset).
> Tovární nastavení, stiskněte         .
Zobrazí se obrazovka Továrního nastavení.

• Abyste mohli tovární nastavení potvrdit, musí být u možnosti ANO (YES) znak >. 
Poté stiskněte         . Na displeji se předchozí nabídka objeví po nepatrné časové 
prodlevě. 

Tovární nastavení: 
Jednotky teploty: °F
Zvuky tlačítek: Pípnutí a vibrace
Jas displeje: Střední 

• Abyste mohli tovární nastavení odmítnout, musí být u možnosti NE znak >. Poté 
stiskněte         . Budete přesměrováni k předchozí obrazovce.

Uvítací a domovská obrazovka 
1. Zapojte napájecí kabel do zadní části základny spotřebiče.
2. Připojte spotřebič k elektrické síti.
3. Na zadní straně se u horního okraje spotřebiče nachází hlavní vypínač.
4. Zapněte spotřebič přepnutím vypínače do polohy ZAPNUTO.
5. Zobrazí se uvítací obrazovka.
6. O několik vteřin později se zobrazí domovská obrazovka se dvěma možnostmi:

> Sušení (Dry It)
Moje nastavení (My Recipes)

NASTAVENÍ Časový interval 1 / Teplota 1 (1 time / 1 temp)
• Nastavte zónu A na časový interval 1 a teplotu 1.
• NEBO nastavte zónu B na časový interval 1 a teplotu 1.
• NEBO astavte zónu A i B na časový interval 1 a teplotu 1.

Abyste mohli zvolit Sušení, musí u této možnosti být znak >. Poté stiskněte        .
Zobrazí se: 



   

Abyste mohli nastavit časový interval 1 / teplotu 1, musí u této možnosti být znak >. 
Poté stiskněte        . Zobrazí se: 

Pro změnu použijte tlačítko > na ovládacím panelu a posuňte kurzor pod číslici 1. 
Kurzor bliká a vy stisknutím       zvyšujete počet hodin.
Pro snížení hodnoty stiskněte      . 

Po dokončení nastavení časového intervalu podržte              , dokud ukazatel pod nastavením 
hodin a minut nepřestane blikat. 

Pro nastavení teploty stiskněte               na ovládacím panelu.  Výběr se přesune na > Nastavení 
teploty (Set Temp). 

Pro změnu nastavení teploty použijte tlačítko > na ovládacím panelu a posuňte kurzor 
pod teplotu #. Kurzor bliká a vy stisknutím            zvyšujete počet stupňů. Pro snížení 
hodnoty stiskněte       . 

Po dokončení nastavení teploty stiskněte              . 

Sušení zahájíte stisknutím tlačítka      na ovládacím panelu. Výběr se přesune na > Start. 
Stiskněte       . 
Po zvolení možnosti START zvolte zónu, kterou chcete nastavit.
Použijte       nebo      na ovládacím panelu a vyberte jednu z nabízených možností.
Je-li > vedle vámi vybrané možnosti, stisknutím        výběr potvrdíte.
Pouze zóna A (Start Zone A only; 5 vrchních táců), pouze zóna B (Start Zone B only;      
5 spodních táců) nebo zóna A i B (Start Zone A+B; všech 10 táců).

Až potvrdíte ZÓNU, ve které chcete, aby sušení probíhalo, objeví se obrazovka se 
zbývajícím časem (Remain Time) a teplotou sušení (Set Temp). Kdykoli během sušení 
můžete hýbat ukazatelem a měnit tak čas či teplotu. 



NASTAVENÍ Časový interval 2 / Teplota 2 (2 time / 2 temperature)

Pro změnu použijte tlačítko > na ovládacím panelu a posuňte kurzor pod číslici 1.
Kurzor bliká a vy stisknutím        zvyšujete počet hodin.
Pro snížení hodnoty stiskněte      . 

Možnosti „Nastavit teplotu 2“     
a „Start“ se nacházejí na konci 

seznamu, kam se dostanete 
stisknutím tlačítka       . 

Pokud zvolíte možnost ZRUŠIT (Cancel Session), objeví se obrazovka s potvrzovacím 
dotazem.

Toto nastavení se nejčastěji používá k urychlení sušení, což snižuje celkovou dobu 
sušení díky možnosti nastavit jeden časový interval na vyšší teplotu a další interval na 
teplotu nižší. 

• Nastavte zónu A na časový interval 2 a teplotu 2.
• NEBO nastavte zónu B na časový interval 2 a teplotu 2.
• NEBO nastavte zónu A i B na časový interval 2 a teplotu 2.

Nastavte Časový interval 1 / Teplotu 1 a Časový interval 2 / Teplotu 2 ... 

Pro nastavení teploty stiskněte        na ovládacím panelu.
Výběr se přesune na > Nastavení teploty (Set Temp). 

Po dokončení nastavení časového intervalu podržte         , dokud ukazatel pod nastavením 
hodin a minut nepřestane blikat. 

Pro změnu nastavení teploty použijte tlačítko > na ovládacím panelu a posuňte kurzor
pod teplotu #. Kurzor bliká a vy stisknutím      zvyšujete počet stupňů. Pro snížení
hodnoty stiskněte         .
Po dokončení nastavení teploty stiskněte       .

Abyste mohli nastavit časový interval 2 / teplotu 2, musí u  t éto možnosti být znak >. 
Poté stiskněte         . Zobrazí se: 

Na domovské obrazovce posuňte ukazatel k možnosti > Sušení a stiskněte        .
Zobrazí se: 



2ZÓNOVÉ NASTAVENÍ (2 zone) 

Pokud zvolíte možnost ZRUŠIT, objeví se obrazovka s potvrzovacím dotazem.

       

Po zvolení ZÓNY objeví se obrazovka se zbývajícím časem a nastavenou teplotou sušicího 
Cyklu 1. 

Po dokončení Cyklu 1 se na displeji objeví obrazovka se zbývajícím časem a nastavenou 
teplotou sušicího Cyklu 2. 

Kdykoli během sušení můžete hýbat ukazatelem a měnit tak čas či teplotu právě
probíhajícího sušicího cyklu.

                

Toto nastavení umožňuje oběma zónám spotřebiče pracovat v různých časových 
intervalech při rozdílných teplotách. 

• Nastavte zónu A na časový interval 1 a teplotu 1 nebo na časový interval 2   
a teplotu 2.

• Poté nastavte ónu B na časový interval 1 a teplotu 1 nebo na časový interval 2   
a teplotu 2.

Po stisknutí tlačítka START zvolte zónu, kterou chcete nastavit. Použijte       nebo      na
ovládacím panelu a vyberte jednu z nabízených možností.
Je-li > vedle vámi vybrané možnosti, stisknutím      výběr potvrdíte. Pouze zóna A    
(5 vrchních táců), pouze zóna B (5 spodních táců) nebo zóna A i B (všech 10 táců).

Sušení zahájíte stisknutím tlačítka        na ovládacím panelu.
Výběr se přesune na > Start. Stiskněte        . 



        

        

Proces sušení začne a další obrazovka bude vypadat takto: 

POZNÁMKA: 

Pro kontrolu, zda v zónách probíhá cyklus 1 či 2 sjeďte v menu níže - u zvolené zóny se 
objeví      nebo     .

se rozsvítí, pokud sušení probíhá v zónách A i B.

   

Abyste mohli vybrat 2zónové nastavení, musí u této možnosti být znak >. 
Poté stiskněte        . Zobrazí se: 

Poté nastavte buď časový interval 1 a teplotu 1 nebo časový interval 2 a teplotu 2 pro 
zónu B.  Postupujte podle pokynů uvedených v předchozí části. 

Po dokončení nastavení teploty zóny A sjeďte v menu níže a zvolte > nastavení zóny B 
(Zone B). 

Nejprve nastavte buď časový interval 1 a teplotu 1 nebo časový interval 2 a teplotu 
2 pro zónu A (Zone A). Postupujte podle pokynů uvedených v předchozí části. 

Na domovské obrazovce posuňte ukazatel k možnosti > Sušení a stiskněte                    .
Zobrazí se: 

Po dokončení nastavení teploty zóny B sjeďte v menu níže a zvolte buď > UPRAVIT
nastavení zóny A (EDIT Zone A) nebo > Start. Pro zahájení sušení přesuňte výběr                   
k možnosti > Start. Stiskněte        .



      

Zvolení a úprava MÉHO NASTAVENÍ: 
V hlavním menu sjeďte níže k možnosti > MOJE NASTAVENÍ. Stiskněte        .
Nebo stiskněte        . 

Na obrazovce MÉHO NASTAVENÍ se rozsvítí dvě ikonky: 

Použijte        a        a zvolte nastavení, které chcete spustit nebo upravit. Pro potvrzení 
výběru stiskněte        .
Na další obrazovce se objeví název nastavení a možnosti START (START) a UPRAVIT 
(EDIT). 

UPRAVIT nebo PŘIDAT nové nastavení

• > UPRAVIT NÁZEV (EDIT NAME) - možnost změnit název nastavení. Stiskněte      .
1. Stiskněte znovu        nebo      , čímž přesunete kurzor k písmenům.
2. Použijte tlačítka       a       pro výběr písmen. Tlačítky       a       posunete 

kurzor doprava či doleva.
Pro smazání písmena či mezery stiskněte       . 

3. Stisknutím         potvrdíte hotový název nastavení. 
4. Na obrazovce se objeví možnost > HOTOVO (DONE).
5. Stiskněte        pro uložení nastavení.

MOJE NASTAVENÍ 

Abyste mohli přidat nebo upravit nastavení, musí vedle této možnosti být ukazatel >. 
Stiskněte        .
Ukazatel > musí být vedle možnosti UPRAVIT (EDIT). Stiskněte       . 

Pro změnu nastavení času, teploty a zón zvolte možnost > UPRAVIT NASTAVENÍ
(EDIT SETTINGS). Při nastavování časových intervalů, teplot a zón postupujte podle 
výše uvedených pokynů.

Zvolte možnost > ULOŽIT NASTAVENÍ (SAVE RECIPE) a vyberte zónu, pro kterou jej 
chcete uložit (Save Zone A only - pouze pro zónu A, Save Zone B only - pouze pro zónu 
B, Save Zone A+B - pro zónu A i B). Běžně se „Moje nastavení“ aplikuje na celou sušicí 
komoru (zóna A i B). 

   



Abyste mohli použít nastavené hodnoty  ř ň  uk   vedle možnosti START   
 ě        . Proces sušení začne. 

Další obrazovka může vypadat takto (konkrétní podoba závisí na parametrech nastavení): 

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Každá sušička Excalibur® je před odesláním zákazníkovi pečlivě prověřena a zkontrolována. 
Pokud jste zaznamenali jakékoli poškození způsobené při dopravě, nahlaste jej přepravci nebo 
vašemu prodejci. 
Prodejce za škody způsobené při dopravě nezodpovídá.

• Spotřebič nelze zapnout.
Vyzkoušejte, zda vám funguje zásuvka připojením jiného spotřebiče. Zástrčka 
napájecího kabelu není správně zapojená do zásuvky. 
Zapojte sušičku do jiné, fungující zásuvky.
Hlavní vypínač není zapnutý. Zapněte hlavní vypínač. 

• Ventilátor drhne.
Občas se při přepravě stane, že se sušicí tácy příliš nasunou na ochrannou 
mřížku ventilátoru. Vyndejte tácy ze sušičky a fouknutím roztočte ventilátor, 
abyste zjistili, kde je problém. Možná bude potřeba ventilátor zapnout, lehce na 
ochrannou mřížku zatlačit   a poslouchat, z jakého místa se drhnutí ozývá. Tam, 
kde ventilátor drhne, mřížku pomocí kleští narovnejte. Pokud se problém nevyřeší, 
vypněte sušičku a kontaktujte servisní středisko.

• Ventilátor funguje, ale sušička nehřeje.
Vyjměte ze sušičky tácy a zkontrolujte, zda uvnitř nejsou uvolněné dráty. Malé 
elektrické body v termostatu může blokovat prach či jiné nečistoty. Mohlo 
také dojít k poškození během přepravy. Vypněte sušičku a kontaktujte servisní 
středisko.

• Potraviny se nesuší.
To může být zapříčiněno umytím potravin před sušením. Před sušením vždy 
potraviny pečlivě osušte. Při nedostatečném osušení potravin je sušička 
nejprve zbavuje zbylé vody po mytí a až poté začne potraviny sušit. Dalším 
důvodem, proč se potraviny nesuší, může být přeplněnost táců nebo překrývání 
jednotlivých kousků.

• Přehřívání nebo nedostatečné zahřívání.
Vypněte sušičku a kontaktujte servisní středisko. 



RADY A TIPY 

• Chybí objednané příslušenství.
Kuchyňské doplňky jsou dodávány uvnitř sušičky, s výjimkou větších předmětů. Ty 
jsou umístěny po stranách sušičky a je možné, že při přepravě sklouzly pod ni. 
Odstraňte všechen obalový materiál a znovu se podívejte. Sušicí vložky
Paraflexx® mají stejnou barvu jako krabice, podívejte se důkladně. 

• Krájejte potraviny tak, aby byly všechny plátky stejně silné. Pokud bude jejich tloušťka 
různá, délka sušení nemusí být stejná.

• Sušte potraviny v malých i velkých dávkách. Pokud sušíte menší množství potravin, vložte 
do sušičky i prázdné tácy. Sušička je navržena tak, aby pracovala buď se všemi tácy nebo 
s žádným.

• Vyzkoušejte různá nastavení a dělejte si poznámky o tom, jaké vám nejvíce vyhovuje.
• Každému chutná něco jiného. Některé potraviny vám budou chutnat křupavé, nechte je 

proto sušit déle. A některé zase měkké, ty nechte sušit kratší dobu.
• Pokud právě sušicí vložky Paraflexx® nepoužíváte, skladujte je ve spodní části sušičky. 

Mohou sloužit také jako odkapávací prostor, což usnadní čištění sušičky.
• Nejste si jisti, zda jsou potraviny dostatečně vysušené? Vložte několik kousků do 

vzduchotěsného sáčku a za několik minut je zkontrolujte. Pokud se v sáčku objevily kapičky 
vody, je třeba potraviny sušit déle. Mírné zamlžení je při chladnutí potravin normální.

• Potraviny na jedné straně sušicích táců jsou usušeny rychleji než potraviny na straně
druhé. Jak problém vyřešit? Přibližně v polovině sušicího cyklu otočte tácy o 180 °. To 
může přispět k urychlení procesu sušení a snížení spotřeby elektrické energie.

• Jablka a hrušky během sušení zhnědly. Mohou se jíst? Ano. Ovoce, které při sušení 
zhnědlo je zdravotně nezávadné a může se jíst. Mnoho druhů ovoce podléhá při sušení 
oxidaci, což je důvod změny jejich barvy. Oxidace probíhá, je-li dužina ovoce vystavená 
působení vzduchu. Předpřipravením ovoce se dá oxidace zmírnit.

• Proč by měly být okraje ovoce silnější než jeho střed? Slupky ovoce vysychají dříve než 
dužina. Pokud jsou tedy okraje stejně silné jako střed plátku, přeschnou a budou lámavé.

• Ovocné placky jsou velmi tenké a lámavé. Chci je vysušit tak, aby vypadaly jako ty
prodávané v obchodech. Jak toho mohu dosáhnout? Šťavnaté čerstvé ovoce, jako 
např. jahody, mohou být příliš vodnaté, než aby se z nich daly vytvořit silné                             
a gumové placky, stejné jako ty prodávané v obchodech. Při mixování směsi na 
ovocné placky jednoduše přidejte banán a směs bude hustší a konzistentnější. Na 
každý tác rozprostřete 3/4 - 1 šálek ovocného pyré. Placky by měly být silné 6 mm.

• Na co se dá použít koření ze sušených potravin? Sušená cibule a česnek jsou 
oblíbenými přísadami na dochucení mas a omáček. Sušená rajčata můžete použít do 
rajčatové omáčky, kečupu, šťávy či polévek. Koření snadno připravíte, použijete-li 
kuchyňského robota. Usušené potraviny jednoduše dejte do mixéru a zpracujte. 
Uchovávejte ve vzduchotěsných lahvích či sklenicích.



      

SERVISNÍ STŘEDISKO:
MIPAM bio s.r.o.
Rudolfovská 11

370 01 České Budějovice
Telefon: +420 386 351 961
Mobil: +420 776 584 237
E-mail: servis@mipam.cz
Web: www.sana-store.cz

Jakmile výrobek dosáhne konce své životnosti, odevzdejte ho do sběrného 
místa pro recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů. Použité 
materiály mohou být recyklovány podle pokynů uvedených na výrobku. 
Pro podrobnější informace o recyklaci zařízení kontaktujte váš městský 
úřad nebo místního poskytovatele služeb v oblasti nakládání s odpady.

Záruční doba:

Sériové číslo:

Datum prodeje:

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:

• Pokud jsou už některé kousky potravin usušené, mají se vyjmout ze sušičky, aby 
nedošlo k jejich přesušení a byla zajištěna lepší cirkulace vzduchu pro ještě vlhké 
potraviny? Ano. Usušené kousky vyjměte a uschovejte. Zbylé nedosušené potraviny 
ponechte v sušičce, dokud nebudou usušené úplně. Pokud jste ale potraviny nakrájeli na 
stejnoměrné kousky a otočili tácy v polovině sušicího cyklu o 180 °, všechny potraviny 
by měly být usušené ve stejný čas.

ÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zařízení je určeno k sušení potravin. Jakékoliv jiné využití zařízení není vhodné a výrobce 
nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Záruka je platná 
po dobu 5 let ode dne prodeje koncovému uživateli.
Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. 
Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným provozem a užíváním výrobku.
Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu       
v okamžiku prodeje. Nárok lze uplatnit u prodejce nebo v autorizovaném servisu. Do záruční 
opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. V případě oprávněné reklamace se záruční 
doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku 
uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít. Dokladem o této době
jsou přepravní listy.

Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech:
- výrobek byl používán v nesouladu s návodem k obsluze,
- byl poškozen přetěžováním, znečištěním, zanedbanou údržbou,
- zásahem do výrobku neautorizovanou osobou,
- byl používán pro jiné účely než obvyklé,
- byl mechanicky poškozen,
- byl poškozen zpracováním nevhodných látek nebo materiálu,
- byl poškozen zásahem vyšší moci.


