KÄYTTÖOHJE

RUOKAKUIVURI

Tuote: 229002
229019

Kiitos Hendi tuotteen ostosta. Ennen
käyttöä tutustu ohjeeseen ja noudata
huolellisesti turvallisuusohjeita
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Pidä käyttöohje ulotuvilla.

Käytä vain sisätiloissa.
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Hyvä asiakas,

•

Kiitos Hendi tuotteen ostosta. Ennen käyttöä tutustu ohjeeseen ja noudata huolellisesti
turvallisuusohjeita

Turvallisuusohjeet
• Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön eikä sovellu kotikäyttöön.
• Tuotetta voi käyttää vain tarkoituksenmukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa
tuotteen epätarkoituksenmukaisesta tai väärästä käytöstä aiheutuneesta
vahingosta.
• Laite ja sähköliitännät eivät saa joutua kosketukseen veden ia muiden nesteiden
kanssa. Kun laite putoaa veteen, irrota laite heti pistorasiasta ja toimita se
valtuutettuun huoltopisteeseen tarkistettavaksi. Laitteen käyttö saattaa olla
käyttäjälle ja muille henkilöille hengenvaarallista!
• Laitteen purku on kielletty.
• Älä aseta kuivuriin käytön aikana vieraita esineitä.
• Älä kosketa pistoketta märällä kädellä.
• Sähköiskun vaara! Älä yritä korjata laitetta itse. Viallinen laite on toimitettava
huoltopisteeseen.
• Älä koskaan käytä viallista laitetta! Vian sattuessa on laite irrotettava pistorasiasta ja otettava
yhteys myyjään.
• VAROITUS! Älä kastuta sähköliitäntöjä äläkä pudota niitä veteen tai muihin
nesteisiin.
• Tarkista säännöllisesti pistorasiaa ja kaapelia. Jos ne ovat vaurioituneet, anna pätevän
sähkömiehen vaihtaa ne uusiin.
• Kaapeli ei saa joutua kosketuksiin terävien tai kuumien esineiden kanssa ja se
on pidettävä kaukana avotulesta. Pistoketta pistorasiasta irrottaessa älä
koskaan vedä kaapelista.
• Kaapeli (tai jatkojohto) on asennettava sillä tavalla, ettei aiheutuisi sähköiskun
vaaraa.
• Laitetta ei saa käytön aikana jättää vaille valvontaa.
• VAROITUS! Aina kun pistoke on pistorasiassa, laitteessa on virta.
• Kytke laite aina pois ennen pistokkeen pistorasiasta irrottamista.
• Älä koskaan siirrä laitetta kaapelista vetämällä.
• Älä koskaan käytä laitteessa vieraita esineitä, jotka eivät ole alkuperäisiä.
• Ennen laitteen sähköliitäntöjen tekemistä tarkista jännitteen sopivuus laitteessa
olevasta kyltistä.
• Käytettävän pistorasian on oltava helposti luoksepäästävä laitteen nopeaan
pistorasiasta irrottamiseen vaaratilanteessa.
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• Käytä aina valmistajan suositeltuja lisätarvikkeita välttääksesi vaaratilanteita. Käytä vain
alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita.
• Laitetta eivät saa käyttää lapset, erityistarpeiset tai osaamattomat henkilöt.
• Laitetta, kaapelia ja pistoketta on säilytetävä lasten ulottumattomissa.
• Kun laitetta ei käytetä, irrota aina pistoke pistorasiasta.
• Laitetta ei saa käytön aikana jättää vaille valvontaa, käyttäjän on valvottava
työprosessia.

FI

Turvallisuus
• Kädet, hiukset, vaatteet ja kaikki esineet/kohteet on pidettävä kaukana laitteen
liikkuvista osista.
• Aseta laite vaakasuoralle kuuman- ja palonkestävälle pinnalle. Laite on pidettävä
kaukana syttyvistä esineistä.
• Älä koskaan peitä laitteen ilmanottoaukkoja erilaisilla esineillä (esim. vaatteilla).
• Pese kädet ennen elintarvikkeiden käsittelyä.
• Älä käännä tuuletinta ihmisten tai esineiden suuntaan.
• Älä käytä laitetta kuumassa ja kosteassa ympäristössä/tilassa.
• Palovammojen vaara! Älä kosketa laitetta käytön aikana.
• Laitteen lämpötila saattaa olla käytön aikana korkea.
Laitteen maadoittaminen ja sähköliitännät
Laite on luokiteltu suojausluokkaan nro. 1 ja se Laitteen pistorasiassa on maadoituksen
on maadoitettava. Maadoitus vähentää
liitäntä. Varmista, että pistorasian maadoitus
sähköiskun vaaraa.
on oikealla tavalla asennettu.
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Ruokakuivuri
Tuotenro.

229002

Jännite

229019
220-240V, 50/60Hz

Teho

420-500 W

Termostaatti

600-700 W
35ºC – 70ºC

Mitat

450×345×(H)315 mm

450×345×(H)415 mm

Läpinäkyvä ovi

Päälle/pois
kytkin

Kansi

(0/I)
Lämpötilan säädin

Ritilä

sivuseinä
Jäsennetty
suodatin
FI
pohja
Pohjalevy
• Laitteessa ovat ruostumattomat ritilät ja • Ritilät antavat ilman liikkua elintarvikkeen
pohjalevy.
ympärillä.
• Laitteeseen on asennettu lämmitin, tuuletin
• Laitteen toimivat osat sijaitsevat
ja termostaatti (ylikuumenemissuoja).
takaseinässä- tuuletin puhaltaa
esilämmitetyn ilman ritilöiden kautta
eteenpäin.
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Ennen laitteen käyttöönottoa
• Tarkista laitetta vaurioiden suhteen. Jos niitä
esiintyy, ota yhteys myyjään.
• Ota laite pakkauksesta ja poista kaikki
suojamuovit.
• Tarkista, että kaikki komponentit ovat
olemassa (ritilät, ovi, jäsennetyt
suodattimet, pohjalevy). Jos jotakin puuttuu,
ota heti yhteys myyjään.

• Aseta laite vaakasuoralle kuuman- ja palonkestävälle
pinnalle.
• Laitteen ympärillä on oltava vähintään 15cm
vapaata tilaa normaalin työprosessin
takaamiseen.
• Käytä pistorasiaa, jonka luokse on helppo
päästä.
• Laitteen kanssa toimitetaan pohjalevy, jolle
kasaantuvat kuivausjäännökset.
Puhdista laite ja sen komponentit lämpimällä
saippuavedellä ja kuivata pehmeällä liinalla.
Ennen käyttöönottoa tarkista, että kaikki Huomio: Puhdistuksen jälkeen kytke laite 30
minuutiksi päälle ilman elintarvikkeita. Vähäinen
komponentit ovat kuivia.
tuoksu ja savu on ensimmäisellä käyttökerralla
normaali. Laitteen käytön jälkeen irrota pistoke
pistorasiasta.

•

Työprosessi
• Aseta laite vaakasuoralle kuuman- ja palonkestävälle
pinnalle.
Huomio: Laitetta voi yhtäjaksoisesti käyttää enintään
20h, sen jälkeen laitteen on annettava jäähtyä 2h.
FI

• Aseta elintarvike tasaisesti ritilöille. Ilman
liikkumiseen on noin 10% ritilän pinnasta
pidettävä vapaana.
• Poista tyhjät ritilät laitteesta. Yhtäaikaisesti voi
käytössä olla enintään 9 ritilää.
• Ritilöiden laitteeseen asettamisen yhteydessä
on tarkistettava, että ritilät asettuvat tasaisesti
vaakasuoraan.
Laitteen käyttö
Kuivausaika riippuu seuraavista asioista:
- Elintarvikkeen paksuus
- Ritilöiden määrä laitteessa
- Elintarvikemäärä
- Tilan kosteus
- Elintarvikkeen laji ja laitteen asetukset.

•
•
•
•

Säädä kytkin ON/OFF (OFF/pois) asentoon.
Aseta pistoke pistorasiaan.
Asenna laitteeseen ovi.
Säädä kytkin ON/OFF (ON/päälle) asentoon.

Huomio: Käytön jälkeen kytke laite pois ja
irrota pistoke pistorasiasta.

Suositukset:
- Läpinäkyvän
oven
kautta
voi
tarkistaa
elintarvikkeiden tilannetta (noin 1 h päästä). Kun
kuivatat
seuraavana
kertana
samoja
elintarvikkeita, tiedät, kuinka paljon aikaa kuluu.
- Esikäsiteltyjä
elintarvikkeita
on
helpompi
kuivattaa.
- Kuivauksen jälkeen säilytä elintarvikkeita
sopivassa pakkauksessa.
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Säilytys
• Ennen laitteen käyttöä/varastointia tarkista, • Laitetta on säilytetävä puhtaassa, kuivassa
ja viileässä tilassa.
että laite on puhdas.
Puhdistus ja huolto
• Käytön jälkeen irrota pistoke pistorasiasta ja
• Kuivata kaikki komponentit pehmeällä liinalla.
anna laitteen jäähtyä.
• Puhdista laitteen sisä- ja ulkopinnat, ritilät ja • Puhdista tuuletin pölynimurilla.
verkko lämpimällä saippuavedellä. Kuivata • Huomio! Älä käytä laitteen puhdistukseen
hankaavia aineita.
pehmeällä liinalla. Älä puhdista moottoria.
• Poista harjalla ritilöihin tarttuneet jäännökset.

Vianetsintä
Ongelma

Syy

Ratkaisu

On/off kytkimen merkkivalo ei pala

Laitteesta puuttuu virta

Tarkista pistorasiaa ja sähköliitäntöjä.

Kytkimessä on vika

Ota yhteys myyjään

Laite ei lämpene

Lämmittimessä, termostaatissa tai
tuulettimessa on vika.

Ota yhteys myyjään

Laite ylikuumenee

Lämmittimessä, termostaatissa tai
tuulettimessa on vika.

Ota yhteys myyjään

Kuivausprosessi on liian pitkä

Liian kostea ympäristö

Toimita laite ympäristöön, jossa
on vähemmän kosteutta.

Lämmittimessä, termostaatissa tai
tuulettimessa on vika.

Ota yhteys myyjään

Takuuaika 2 vuotta.
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