




11. Ніколи не використовуйте цей прилад для сушіння продуктів, які містять 
спирт або замариновані в ньому.
12. Використовуйте прилад ВИКЛЮЧНО за призначенням.
13. Цей пристрій призначений лише для домашнього, некомерційного 
використання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ 
Сушарка для продуктів – 1 шт. 
Кришка для сушарки – 1 шт. 
Піддони для сушіння – 5 шт. 
Інструкція з експлуатації – 1 шт. 
Гарантійний талон (входить в інструкцію з експлуатації) – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потужність 250 Вт

Напруга 220-240 В~, 50 Гц

Використання електронної панелі керування 

Timer display – Відображення часу роботи
Temperature display – Індикація температури
Fig. C – Рис. C

Електронна панель керування (рис. С) дозволяє легко відрегулювати 
температуру висушування продуктів. Крім того, вона автоматично відключить 
пристрій після закінчення заданого часу сушіння або виконання програми.

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ТА ТЕМПЕРАТУРИ СУШІННЯ

1.Натисніть кнопку старт/стоп (start/stop), потім натисніть кнопку ЧАС/ТЕМП 
(TIME/TEMP), і значення часу на дисплеї почне блимати, потім натисніть + або -,
щоб обрати бажаний час (збільшити або зменшити) його значення, щоб змінити 
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