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Дякуємо Вам за покупку техніки компанії 

Функціональність, дизайн і відповідність стандартам якості гарантують Вам надійність і 
зручність у використанні даного приладу.

Будь ласка, уважно прочитайте даний посібник з експлуатації та зберігайте його в якості 
довідкового посібника протягом усього терміну використання  приладу.

Сушарка призначена для сушіння овочів, ягід, фруктів, квітів, лікувальних трав, приготу-
вання мюслі в побутових (домашніх) умовах.

Технічні характеристики
Модель: MR -767
Электроживлення: 
Рід струму - змінний;
Номінальна частота 50Гц;
Номінальна напруга (діапазон) 220-240В; 
Номінальна потужність: 350Вт; 
Клас захисту від ураження електрострумом II;

Виконання захисту корпусу від проникнення вологи  
звичайне, відповідає IPХ0;

Час безперервної роботи: не більше 48 часов;

Температура повітря в приміщенні: від +1 до +31 º С

Склад приладу

Малюнок 1
1 - Електронагрівальний блок
2 - Вимикач
3 - Регулятор температури
4 - Розподілювач повітря
5-Кришка
6- Сито (лотки для продуктів) 
7 - Піддон

Заходи безпеки
Шановний користувач, дотримання загальноприйнятих правил безпеки і правил 

викладених у даному керівництві робить використання даного приладу виключно 
безпечним.
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                 Увага!
- Ніколи не занурюйте електронагрівальний блок, мережевий шнур і вилку у воду або інші 
рідини.
- Не допускайте потрапляння води і вологи на електричні частини приладу. 
- Не торкайтеся приладу мокрими руками.
При недотриманні правил виникає небезпека ураження електрострумом!

- Ніколи не залишайте увімкнений електроприлад без нагляду! Не використовуйте при-
строї автоматичного включення, такі як таймер. 
- Завжди вимикайте прилад вимикачем і виймайте вилку з розетки, якщо Ви закінчили 
використовувати прилад, а також перед розбиранням, очищенням і зберіганням. 
- Забороняється відключати прилад від мережі висмикуванням мережевої вилки з розет-
ки за кабель. 
- Перед використанням приладу переконайтеся, що напруга живлення зазначена на при-
ладі відповідає напрузі електромережі у Вашому домі.
- Використання електричних подовжувачів або перехідників мережевої вилки може стати 
причиною пошкодження електроприладу і виникнення пожежі. 
- Якщо ваш прилад внесений з холоду в тепле приміщення, не вмикайте прилад протягом 
2-х годин, щоб уникнути поломки через утворення конденсату на внутрішніх частинах 
приладу.
- Ніколи не використовуйте прилад, якщо пошкоджений шнур або вилка, якщо прилад не 
працює належним чином, якщо прилад пошкоджений або потрапив у воду. 
- Не ремонтуйте прилад самостійно, зверніться в найближчий сервісний центр.
-Не використовуйте будь-які приладдя, що не входять в комплект приладу. 
- Цей пристрій не призначено для використання дітьми та людьми з обмеженими фізич-
ними та розумовими можливостями. При використанні приладу поблизу дітей, необхідний 
постійний контроль дорослих. 
-Не дозволяйте дітям гратися з приладом і пакувальними матеріалами. 
- Не допускайте торкання шнура живлення до нагрітих і гострих поверхонь.
- Не допускайте сильного натягу, звисання з краю столу, заломів і перекручування шнура 
живлення. 
- Не кидайте прилад. 
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями.
Увага!
- Не користуйтесь пристроєм в приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Не допускається використання пристрою в приміщеннях з вмістом у повітрі легкозай-

мистих, вибухонебезпечних випарів, або поблизу вибухо-пожежонебезпечних предметів і 
рідин.
-Не накривайте сушилку під час роботи, нічого не встановлюйте на електронагрівальний 
блок.
-Не допускається безперервна робота сушарки довше 48 годин. Після закінчення цього 
часу сушилку слід відключити і дати їй охолонути.
-Не рухайте працюючий пристрій.
Не дотримання вищевказаних заходів безпеки може призвести до пошкодження 
приладу, викликати пожежу або ураження електрострумом! 

 -Не завантажуйте у сушилку мокрі або занадто соковиті продукти.
- Не використовуйте Ваш прилад для інших цілей крім тих, для яких він призначений. 
Для комерційного використання придбайте техніку промислового виконання.

Дії в екстремальних ситуаціях:
- Якщо прилад упав у воду або на нього вихлюпнулася вода, негайно, вийміть вилку з 
розетки, не торкаючись до самого приладу або води.
- У випадку появи з електроприладу диму, іскріння, сильного запаху горілої ізоляції, 
негайно припиніть використання приладу, вимкніть з розетки, зверніться в найближчий 
сервісний центр.

Підготовка до використання
-Видаліть пакувальні матеріали, повністю розмотайте шнур живлення. Переконайтеся що 
всі частини приладу не мають пошкоджень. 

- Перед першим використанням вимийте кришку, лотки і піддон в теплій воді з додаван-
ням побутового мийного засобу, обполосніть і ретельно протріть насухо;

Збірка 
-Встановіть на тверду стійку поверхню піддон (7 Мал / 1). 
-Зверху на піддон встановіть лотки для продуктів (6/Мал1).
- Для забезпечення нормальної роботи сушарки потрібно не менше 5 лотків включаючи 
піддон (як лоток).
-На лотки встановіть кришку (5/Мал1). 
-Приєднайте розподільник повітря (4/Мал 1) знизу до нагрівального блоку (1/Мал1), та 
поворотом за годинниковою стрілкою зафіксуйте.
-Вставте і зафіксуйте зібраний нагрівальний блок в отворі кришки. 
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             Перед включенням вилки в розетку переконайтеся що перемикач приладу вста-
новлений у положення О «вимкнено». Підключіть кабель до електромережі. 
Ваша сушарка готова до використання.

Увага!
Перед кожним використанням переконайтеся що прилад встановлений на твердій, сухій, 
рівній стійкій, поверхні. Поверхня повинна бути стійкою до підвищеної температури. Під 
сушаркою не повинно бути предметів (паперу, тканини, пакувальних матеріалів і т.п). Для 
забезпечення нормальної циркуляції повітря сушилку необхідно встановлювати не ближ-
че 10см у всіх напрямках від стін, меблів, і подібних предметів. 
-Не встановлюйте прилад поблизу нагрівальних приладів, джерел тепла, під прямими 
сонячними променями; 

Використання приладу
Заздалегідь підготуйте продукти призначені для сушіння згідно рекомендацій викладених 
в цьому розділі. Перед завантаженням продуктів обов’язково дайте стекти воді, потім 
обсушити продукти за допомогою тканини або рушника. 
-Рівномірно розмістіть підготовлені фрукти / овочі на лотках пристрою.

Увага! 
Не перевантажуйте лотки, фрукти або овочі, передбачувані до сушки, повинні вільно 
розміщуватися на лотках (не більше ¾ завантаження поверхні лотка, і не вище 10мм до 
верхнього краю лотка). Між продуктами має зберігатися відстань для циркуляції повітря.
-Виконайте підготовчі операції викладені вище; 
-Встановіть лотки, із завантаженими в них фруктами / овочами на піддон. Лотки повинні 
щільно стати один на одного. Отвори в кришці і піддоні повинні бути відкриті, не переш-
коджаючи виходу вологи.
-Для включення переведіть вимикач (2/Мал1) в положення «I» включено. 

-Встановіть ручку терморегулятору (3/Мал1) на температуру рекомендовану для сушки 
продуктів які передбачається сушити.

Лікарські трави 40 º С 
Зелень 40 º С 
Хліб 40-50 º С 
Овочі 50-55 º С 
Фрукти 55-60 º С

Процес сушіння почнеться.

Після закінчення процесу встановіть терморегулятор на мінімальне положення, пере-
ведіть перемикач в положення О «вимкнено», вийміть вилку з розетки. Дайте продуктам 
охолонути. Після охолодження помістіть продукти в ємності для зберігання.

Сушка фруктів:
Ретельно вимийте фрукти, видаліть з них кісточки, живці, насіння і серцевину.
Наріжте фрукти.

Примітка: 
Для того, щоб фрукти і овочі зберігали свій природний колір і не знебарвлювались в про-
цесі сушіння, збризніть їх лимонним соком.

Сушка  овочів
Щоб уникнути втрати цінних вітамінів і скорочення часу сушіння, перед сушінням ре-
комендується бланшувати тверді типи овочів до досягнення ними середнього ступеня 
м’якості.

Передбачувані  
до сушки фрукти Підготовка Орієнтований 

час сушки

Яблука
Дольки ~15 мм завтовшки

22-24г
Дольки ~8 мм завтовшки

Абрикоси Розрізати навпіл, зрізати черешки 30-35г
Груші Дольки ~8 мм завтовшки 28-32г
Ананас Зняти кожуру ~8 мм завтовшки 22-25г

Банани Зняти кожуру, розрізати уздовж навпіл. 
Розрізати кожну половину на 4 частини 22-24г

Сливи Розрізати навпіл, зрізати черешки 30-35г
Вишня, Черешня Розрізати навпіл, зрізати черешки 22-24г

Ягоди Залежно від розміру, розрізати навпіл, 
або не різати зовсім . 12-15г

Персики Дольки 35-40г
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            Примітка:
Оскільки різні типи продуктів містять різну кількість вологи, час, необхідний для їх сушки 
істотно відрізняється. Тому, час, приведений в таблицях - не догма, а лише приблизні 
відомості.

При сушці грибів (білих, тощо) очистіть їх лише ножем, не мийте їх. Якщо гриби надмірно 
сирі, зріжте ніжки відразу під капелюшком. Потім, поріжте гриби на шматочки і, при 
необхідності, ретельно сприсніть лимонним соком обидві сторони, щоб запобігти знебар-
влення.
Сморчки, чорнушки і опеньки зі спороносним шаром можна сушити цілком.

Примітка: сушені гриби і помідори особливо схильні до поглинання вологи з повітря, їх 
слід пакувати відразу після вивантаження.

Сушка лікарських трав
Рекомендується сушити молоде листя і паростки. Після висушування лікарські рослини 
рекомендується зберігати в паперових пакетах або в скляних банках в прохолодному і 
затіненому місці.

Примітка: запах сильнопахнущих рослин може стійко зберегтися в пластикових частинах 
сушарки.

Приготування в’яленого м’яса
Для приготування слід вибирати м’ясо з мінімальною кількістю жиру, так як жир швидко 
псується при зберіганні.
М’ясо слід розрізати на смужки або пластини товщиною 6-9 мм. Нарізати м’ясо зручніше 
якщо його частково заморозити. Нарізати переважніше уздовж м’язових волокон м’яса. 
Якщо м’ясо різати упоперек волокон продукт буде більш жорстким.
Замаринуйте м’ясо на 6-8 годин у холодильнику в обраному Вами маринаді. У рецепт 
маринаду обов’язково введіть 1 чайну ложку солі на 400-450г м’яса. Сіль знижує появу 
бактерій в початковій стадії сушки.
Залежно від товщини нарізки м’яса, його вологості і ступеня завантаження сушарки, для 
отримання готового продукту може знадобитися від 4 до 15 годин. 
Рекомендується вперше провести пробну сушку не великого кількості м’яса, за її резуль-
татами зробити власні нотатки та користуватися ними в подальшому.

УВАГА! для зниження ризику появи сальмонели, рекомендується після сушки витримати 
1годину м’ясо в духовці, при температурі 70-80 ˚ С.

Після вивантаження сушеного м’яса оберніть його паперовим рушником і дайте полежати 
1-2 години перед упакуванням для зберігання.

Зберігання висушених продуктів:
Зберігати сушені продукти слід у спеціально призначеній герметичній або вакуумній тарі. 
Якщо використовуються пакети для зберігання слід максимально прибрати з них залишки 
повітря і ретельно закрити. Найбільший термін зберігання забезпечується в холодильнику 
при температурі близько мінус 15 ˚ С.
Обов’язково промаркируйте на тарі вид продукту і дату приготування.
Не зберігайте різні продукти з різним смаком і запахом в одній тарі.

Якість продуктів дуже залежить від того, наскільки ретельно вони висушені і охолоджені 
після сушіння перед приміщенням в посуд. Рекомендуємо перевірити вміст вологи в 
сушених продуктах які зберігаються через тиждень. Для цього розріжте продукт на шма-
точки. Якщо через хвилину на зрізі з’являться краплі води, це означатиме недостатність 
просушування. Покладіть всі продукти в сушарку знову і просушіть додатково.

Відновлення висушених продуктів
Перед вживанням або приготуванням висушених продуктів Ви можете їх значною мірою 
відновити до початкового стану. 

Передбачувані 
до сушки фрукти Підготовка Орієнтований 

час сушки
Квасоля Бланширувати, сушити цілком 17-19г
Морква Дольки ~8 мм завтовшки 11-13 г
Спаржа Очистити, розрізати навпіл 17-19 г

Картопля Очистити, розрізати, дольки ~7 мм 
завтовшки 14-16 г

Огірки / Кабачки Неочищені, дольки ~7 мм завтовшки 11-13 г

Помідори Очищені, дольки ~7 мм завтовшки, 
зрізати черешки 18-20 г

Перець Очистити, нарізати дольками ~8 мм 
завтовшки

13-15 г
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              Для відновлення помістіть висушені продукти в посуд і залийте водою до їх по-
криття. Окріп дає кращий результат, ніж холодна вода. 
Овочі і фрукти можна відновлювати за допомогою фруктових та овочевих соків, сидру, 
молока, бульйону і т. д. 
Не слід додавати спеції, цукор або сіль в процесі відновлення, так як це сповільнить 
процес.

Використання продуктів у приготуванні страв
Після відновлення Ви можете готувати ваші продукти звичайним способом як звичайні 
свіжі продукти. 

Висушені продукти в процесі приготування вберуть частину рідини, відповідно слід відко-
ригувати кількість рідини у Вашому рецепті:

Овочі - додайте 1 склянку води на 1 склянку висушених овочів. 
Для компотів - додайте 2 склянки води на 1 склянку сушених фруктів. 
Для начинки пирогів - використовуйте 1 склянку води на 1 склянку фруктів, або менше 
води, якщо бажаєте отримати більш густу консистенцію.
Також, якщо фрукти використовуються для випічки або для морозива, Ви можете їх 
розм’якшити опустивши на 5 хвилин у киплячу воду. Потім їх можна подрібнити або нарі-
зати відповідно до вимог рецепту.

Чищення та догляд 

Увага!
- Ніколи не чистите прилад підключений до мережі. 
- Перед чищенням вимкніть прилад і дайте йому охолонути. 
- Ніколи не занурюйте електронагрівальний блок його мережевий шнур і вилку у воду або 
інші рідини. Не мийте електронагрівальний блок в посудомийній машині.
- Не використовуйте абразивні та сильно діючі чистячі засоби, розчинники, луг, металеві 
предмети, скребки і мочалки.

Після використання вимийте всі знімні частини холодною чи теплою водою за допомогою 
м’якої нейлонової губки або щіткою і милом або м’яким миючим засобом для посуду, піс-
ля чого протріть сухим чистим рушником. Також їх можна вимити в посудомийній машині 
на м’якому режимі.
Дайте частинам приладу повністю висохнути. 

Корпус електронагрівального блоку спершу протріть м’якою вологою тканиною, потім 
витріть насухо сухим чистим рушником.

Зберігання

- Перед зберіганням відключіть прилад від мережі і дайте охолонути. 
- Очистіть, протріть насухо і просушіть прилад перед зберіганням. 
- Для захисту від забруднення та попадання пилу, упакуйте сушилку у відповідний поліе-
тиленовий пакет або в заводську упаковку. 

- Зберігайте прилад в сухому, прохолодному, не запиленому місці далеко від дітей і лю-
дей з обмеженими фізичними та розумовими можливостями.

Утилізація

Цей продукт та його частини не слід викидати разом з якими-небудь відходами. Слід, 
відповідально ставитись до їх переробки і збереженню, щоб підтримувати повторне 
використання матеріальних ресурсів. Якщо Ви вирішили викинути пристрій, будь ласка, 
використовуйте спеціальні поворотні і зберігаючі системи.

Характеристики комплектація і зовнішній вигляд виробу можуть незначно змінюватися 
виробником, без погіршення основних споживчих якостей виробу.
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Благодарим Вас за покупку техники компании 

Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества гарантируют Вам 
надежность и удобство в использовании данного прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и со-
храните его в качестве справочного пособия в течение  всего срока эксплуатации 

прибора.

Сушилка предназначена для сушки овощей, ягод, фруктов, цветов, лечебных трав,  
приготовления мюсли в бытовых (домашних) условиях.

Технические характеристики
Модель: MR -767
Электропитание: 
Род тока- переменный; 
Номинальная частота 50Гц;
Номинальное напряжение (диапазон) 220-240В; 
Номинальная мощность 350Вт; 
Класс защиты от поражения электротоком II ;

Исполнение защиты корпуса  от проникновения влаги 
обычное, соответствует IPХ0;

Время непрерывной работы: не более 48 часов;

Температура воздуха в помещении: от +1 до +31ºС

Устройство изделия 

Рисунок 1
1- Электронагревательный блок
2- Выключатель
3- Регулятор температуры
4- Распределитель воздуха
5-Крышка
6-Сита (лотки для продуктов)
7 -Поддон

Меры безопасности
Уважаемый пользователь,  соблюдение общепринятых правил безопасности  
и  правил изложенных в данном руководстве делает использование данного 

прибора исключительно безопасным.
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           ВНИМАНИЕ!
- Никогда не погружайте электронагревательный блок, сетевой шнур и вилку в воду 
или другие жидкости.
- Не допускайте попадание воды и влаги на электрические части прибора.
- Не трогайте прибор мокрыми руками.
При несоблюдении правил возникает опасность поражения электротоком!

- Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмотра! Не используйте 
устройства автоматического включения, такие как таймер.
- Всегда отключайте прибор выключателем и вынимайте вилку из розетки, если Вы 
закончили использовать прибор, а также перед разборкой, очисткой и хранением. 
- Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сетевой вилки из розетки за 
кабель.
- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение питания указанное на 
приборе соответствует напряжению электросети в Вашем доме.
- Использование электрических удлинителей или переходников сетевой вилки может 
стать причиной повреждения электроприбора и возникновения пожара.
- Если ваш прибор внесен с холода в теплое помещение, не включайте прибор в 
течение 2-х часов, во избежание поломки      
из-за образования конденсата на внутренних частях прибора.
- Никогда не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур или вилка, если 
прибор не работает должным образом, если прибор поврежден или попал в воду. Не 
ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
-Не используйте какие либо принадлежности не входящие в комплект прибора.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограни-
ченными физическими и умственными возможностями. При использовании прибора 
вблизи детей, необходим постоянный контроль взрослых.
-Не позволяйте детям играть с прибором и упаковочными материалами.
- Не допускайте касание шнура питания к нагретым и острым поверхностям.
- Не допускайте сильного натяжения, свисания с края стола, заломов и перекручива-
ния шнура питания.
- Не бросайте прибор.
- Не используйте прибор вне помещений.

ВНИМАНИЕ!
- Не пользуйтесь устройством  в помещениях с повышенной влажностью.
- Не допускается использование устройства в помещениях с содержанием в воздухе 

легковоспламеняющихся, взрывоопасных  испарений, или вблизи взрывопожароопас-
ных предметов и жидкостей.
-Не накрывайте сушилку во время работы, ничего не устанавливайте на нагреватель-
ный блок. 
-Не допускается непрерывная работа сушилки дольше 48 часов. По истечении этого 
времени сушилку следует отключить и дать ей остыть.
-Не перемещайте включенный прибор.
Не соблюдение вышеуказанных мер безопасности может привести к поврежде-
нию прибора, вызвать пожар или поражение электротоком!

-Не загружайте в сушилку мокрые или слишком сочные продукты.
- Не используйте Ваш прибор для других целей кроме тех, для которых он предназна-
чен.
Для коммерческого использования приобретите технику промышленного ис-
полнения.

Действия в экстремальных ситуациях
- Если прибор упал в воду, немедленно, выньте вилку из розетки, не прикасаясь к 
самому прибору или воде.
- В случае появления из электроприбора дыма, искрения, сильного запаха горелой 
изоляции, немедленно прекратите использование прибора, выньте вилку из розетки, 
обратитесь в ближайший сервисный центр.

Подготовка к использованию
-Удалите упаковочные материалы, полностью размотайте шнур питания. Убедитесь 
что все части прибора не имеют повреждений.
- Перед первым использованием вымойте  крышку, лотки и поддон в теплой воде с 
добавлением бытового мягкого моющего средства, ополосните и тщательно протрите 
насухо;  

Сборка 
-Установите на твердую устойчивую поверхность поддон (7 Рис/1).
-Сверху на поддон установите лотки для продуктов(6/Рис1).  Для обеспечения нор-
мальной работы сушилки требуется не менее 5 лотков включая поддон (как лоток).
-На лотки установите крышку (5/Рис1).
-Присоедините распределитель воздуха (4/Рис 1) снизу к нагревательному блоку (1/
Рис1), и поворотом по часовой стрелке зафиксируйте.
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          -Вставьте и зафиксируйте собранный нагревательный блок в отверстии крышки.
Перед включением вилки в розетку убедитесь что переключатель прибора установ-
лен в положение О «выключено».  Подключите кабель к электросети.
Ваша сушилка готова к использованию.

ВНИМАНИЕ!
Перед каждым использованием убедитесь что сушилка установлена на твердой, су-
хой, ровной  устойчивой,  поверхности. Поверхность должна быть стойкой к повышен-
ной температуре. Под сушилкой не должно быть предметов (бумаги, ткани, упако-
вочных материалов итд). Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха сушилку 
необходимо устанавливать не ближе 10см во всех направлениях от стен, мебели, и 
подобных предметов.
-Не устанавливайте прибор вблизи нагревательных приборов, источников тепла, под 
прямыми солнечными лучами;

Использование прибора
Заранее подготовьте продукты предназначенные для сушки согласно рекомендаций 
изложенных в настоящем разделе. Перед загрузкой продуктов обязательно дайте 
стечь воде, затем обсушите продукты с помощью ткани или бумажного полотенца. 
-Равномерно разместите подготовленные фрукты/овощи на лотках устройства.

ВНИМАНИЕ!
Не перегружайте лотки, фрукты или овощи загружаемые в  сушилку, должны свобод-
но размещаться на лотках (не более ¾ загрузки  поверхности лотка, и не выше 10мм 
до верхнего края лотка). Между продуктами должно сохраняться расстояние для 
циркуляции воздуха. 
-Выполните подготовительные операции изложенные выше;
-Установите лотки, с загруженными в них фруктами/овощами на поддон. Лотки долж-
ны плотно стать друг на друга. Отверстия в крышке и поддоне должны  быть открыты, 
не препятствуя выходу влаги.
-Для включения переведите выключатель (2/Рис1) в положение «I» включено. 
-Установите ручку терморегулятора (3/Рис1)  на температуру рекомендуемую для 
сушки продуктов которые предполагается сушить.

Лекарственные травы 40ºС
Зелень 40ºС
Хлеб 40-50ºС

Овощи 50-55ºС
Фрукты 55-60ºС 
Процесс сушки начнется.
-По окончании процесса установите терморегулятор на минимальное положение, 
переведите переключатель в положение О «выключено», выньте вилку из розетки. 
Дайте продуктам остыть. После остывания поместите продукты в емкости для хране-
ния.

Сушка фруктов:
Тщательно вымойте фрукты, удалите из них косточки, черенки, семена и сердцевину. 
Нарежьте фрукты.

Примечание: Для того, чтобы фрукты и овощи сохраняли свой естественный цвет и 
не обесцвечивались в процессе сушки, сбрызните их лимонным соком.

Предполагаемые 
к сушке фрукты Подготовка Ориентировочное 

время сушки
Яблоки Дольки ~15 мм толщиной 22-24ч

Дольки ~8 мм толщиной
Абрикосы Разрезать пополам, срезать 

черешки
30-35ч

Груши Дольки ~8 мм толщиной 28-32ч

Ананас Снять кожуру, дольки ~8 мм 
толщиной 22-25ч

Бананы Снять кожуру, разрезать вдоль 
пополам. Разрезать каждую 
половину на 4 части

22-24ч

Сливы Разрезать пополам, срезать 
черешки

30-35ч

Вишня, Черешня Разрезать пополам, срезать 
черешки

22-24ч

Ягоды
В зависимости от размера, раз-
резать пополам, либо не резать 
вовсе.

12-15ч

Персики Дольки 35-40ч
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Сушка  овощей

Во избежание потери ценных витаминов и сокращения времени сушки, перед сушкой 
рекомендуется бланшировать твердые типы овощей до достижения ими средней 
степени мягкости.

Примечание:
Поскольку различные типы продуктов содержат разное количество влаги, время, 
необходимое для их сушки существенно отличается. Поэтому, время, приведенное в 
таблицах – не догма, а лишь приблизительные сведения.

При сушке грибов (белых, и т.п.) очистите их лишь ножом, не мойте их. Если грибы 
излишне сыры, срежьте ножки сразу под шляпкой. Затем, порежьте грибы на кусочки 
и, при необходимости,  тщательно спрысните лимонным соком обе стороны, чтобы 
предотвратить обесцвечивание.
Сморчки, чернушки и опята со спороносным слоем можно сушить целиком. 

Примечание: сушеные грибы и помидоры особо склонны к поглощению влаги из 
воздуха, их следует упаковывать сразу после выгрузки.

Сушка лекарственных трав
Рекомендуется сушить молодые листья и ростки. После высушивания лекарственные 
растения  рекомендуется хранить в бумажных пакетах  или в стеклянных банках в 
прохладном и затененном месте. 

Примечание: запах сильнопахнущих растений может устойчиво сохраниться в пла-
стиковых частях сушилки.

Приготовление вяленого мяса

Для приготовления следует выбирать мясо с минимальным количеством жира, так 
как жир быстро портиться при хранении.
Мясо следует разрезать на полоски или пластины толщиной 6-9 мм. Нарезать мясо 
удобнее если его частично заморозить. Нарезать предпочтительнее вдоль мышечных 
волокон мяса. Если мясо резать поперек волокон продукт будет более жестким.
Замаринуйте мясо на 6-8 часов в холодильнике  в выбранном Вами маринаде.  В 
рецепт маринада обязательно введите 1 чайную ложку соли на 400-450г мяса. Соль 
снижает появление бактерий в начальной стадии сушки.
В зависимости от толщины  нарезки мяса, его влажности и степени загрузки сушилки, 
для получения готового продукта может потребоваться от 4 до 15 часов.
Рекомендуется в первый раз провести пробную сушку не большого количества мяса, 
по ее результатам сделать собственные заметки и пользоваться ими в дальнейшем.
ВНИМАНИЕ! для снижения риска появления сальмонеллы, рекомендуется после 
сушки выдержать 1 час мясо в духовке, при температуре 70-80˚С. 
После выгрузки сушеного мяса оберните его бумажным полотенцем и дайте поле-
жать 1-2 часа перед упаковкой для хранения.

Хранение высушенных продуктов

Хранить сушенные продукты следует в специально предназначенной герметичной 
или вакуумной таре. Если используются пакеты для хранения следует максимально 
убрать из них оставшийся воздух и тщательно закрыть. Наибольший срок хранения 
обеспечивается в холодильнике при температуре около минус 15 ˚С.
Обязательно промаркируйте на таре вид продукта и дату приготовления.
Не храните различные продукты с разным вкусом и запахом в одной таре 
Качество продуктов очень зависит от  того, насколько тщательно они высушены и 
охлаждены после сушки перед помещением в посуду. Рекомендуем проверить содер-
жание влаги в хранящихся сушеных продуктах спустя неделю. Для этого разрежьте 
продукт на кусочки. Если спустя минуту на срезе появятся капли воды, это будет 
означать недостаточность просушки. Уложите все продукты в сушилку вновь и просу-
шите дополнительно.

Предполагаемые 
к сушке овощи Подготовка Ориентировочное 

время сушки
Фасоль Бланшировать, сушить целиком 17-19ч
Морковь Дольки ~8 мм толщиной 11-13 ч
Спаржа Очистить, разрезать пополам 17-19 ч

Картофель Очистить, разрезать, дольки ~7 
мм толщиной 14-16 ч

Огурцы / Кабачки Неочищенные, дольки ~7 мм 
толщиной

11-13 ч

Помидоры Очищенные, дольки ~7 мм тол-
щиной, срезать черешки

18-20 ч

Перец Очистить, нарезать дольками 
~8 мм толщиной

13-15 ч
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Восстановление высушенных продуктов
Перед употреблением или приготовлением высушенных продуктов Вы можете их в 
значительной степени восстановить до первоначального состояния.
Для восстановления поместите высушенные продукты в посуду и залейте водой до 
их покрытия. Кипяток дает лучший результат, чем холодная вода.  
Овощи и фрукты можно восстанавливать с помощью фруктовых и овощных соков, 
сидра, молока, бульона итд.
Не следует добавлять специи, сахар или соль в процессе восстановления, так как это 
замедлит процесс.

 Использование продуктов в приготовлении блюд
После восстановления Вы можете готовить ваши продукты обычным способом как 
обычные свежие продукты.

Высушенные продукты в процессе приготовления впитают часть жидкости, соответ-
ственно следует откорректировать количество жидкости в Вашем рецепте:

Овощи - добавьте 1 стакан воды на 1 стакан высушенных овощей.
Для компотов – добавьте 2 стакана воды на 1 стакан сушеных фруктов.
Для начинки пирогов - используйте 1 стакан воды на 1 стакан фруктов, или меньше 
воды, если желаете получить более густую консистенцию.

Так-же, если фрукты используются для выпечки или для мороженного, Вы можете 
их размягчить опустив на 5 минут в кипящую воду. За тем их можно измельчить  или 
нарезать в соответствии с требованиями рецепта.

Чистка и уход 
ВНИМАНИЕ!
- Никогда не чистите прибор подключенный к сети.
- Перед очисткой отключите прибор и дайте ему полностью остыть.
- Никогда не погружайте электронагревательный блок его сетевой шнур и вилку в 
воду или другие жидкости. Не электронагревательный блок  в посудомоечной маши-
не.
- Не используйте абразивные и сильно действующие чистящие средства, растворите-
ли, щелочь, металлические предметы, скребки и мочалки.

После использования вымойте  все съемные части холодной  или теплой водой с 

помощью мягкой нейлоновой губкой или щеткой и мылом или мягким моющим сред-
ством для посуды, после чего протрите сухим чистым полотенцем.  Также их можно 
вымыть в посудомоечной машине на мягком режиме.
Дайте частям прибора полностью высохнуть.
Корпус  электронагревательного блока сперва протрите мягкой влажной тканью, затем 
вытрите насухо сухим чистым полотенцем.   

Хранение
- Перед хранением отключите прибор от сети и дайте остыть.
- Очистите, протрите насухо и просушите прибор перед хранением.
- Для защиты от загрязнения и попадания пыли,  упакуйте сушилку в подходящий 
полиэтиленовый пакет или в заводскую упаковку.
- Храните прибор в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали от детей и людей 
с ограниченными физическими и умственными возможностями.

Утилизация
Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вместе с какими-либо 
отходами. Следует, ответственно относится к их переработке и хранению, чтобы 
поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили 
выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберега-
ющие системы.

Характеристики  комплектация и внешний вид изделия могут незначительно изме-
няться производителем, без ухудшения основных потребительских качеств изделия.
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Dziękujemy za zakup sprzętu firmy 

Funkcjonalność, design i utrzymywanie standardów jakości gwarantują Państwu 
niezawodność i łatwość obsługi urządzenia. 

 Proszę przeczytać instrukcję i zachować ją jako punkt odniesienia w całym okresie 
używania urządzenia. 

 Suszarka przeznaczona jest do suszenia warzyw, owoców, jagód, kwiatów, ziół, i 
przygotowywania musli w domu. 

 
 Charakterystyka techniczna 

Model: MR -767
Zasilanie: 
Zasilanie - AC; 
Częstotliwość nominalna  50Hz; 
Napięcie znamionowe (zakres) 220-240V; 
Moc znamionowa 350 W; 

Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II; 

Wykonanie Korpus  ochrona przed wilgocią  odpowiada IPX0; 

Ciągły czas pracy: 48 godzin; 

Temperatura w pomieszczeniu:  od 1 do 31 º C + 

 Budowa urządzenia
 
 
  
 

Rysunek  1

 1 – Podstawa elekto-grzejna
 2 – wyłącznik
 3 – regulator temperatury
 4-  dystrybutor powietrza
 5 - pokrywka
 6 – pojemniki na produkty(sitka)
 7- podstawa

  Środki bezpieczeństwa 
 Drogi użytkowniku, po zaakceptowaniu zasad bezpieczeństwa i przepisów 
określonych w niniejszej instrukcji korzystanie z urządzenia jest wyjątkowo 

bezpieczne. 
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            OSTRZEŻENIE! 
 - Nigdy nie zanurzaj podstawy elektrycznej, przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie lub 
innych cieczach. 
 - Nie dopuścić wody lub wilgoci do części elektrycznych urządzenia. 
 - Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękami. 
 - Nieprzestrzeganie zasad może spowodować niebezpieczeństwo porażenia 
prądem! 

 - Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, nie należy korzystać z automatycznego 
przełącznika, takich jak zegar itp. 
 - Zawsze należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający po zakończeniu 
korzystania z urządzenia, jak również przed demontażu, czyszczenia i przechowywania. 
 - Nie należy odłączać urządzenia, wyciągając wtyczkę za kabla. 
 - Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy upewnić się, czy napięcie 
zasilania podane na urządzeniu odpowiada napięciu zasilania w Twoim domu. 
 - Wykorzystanie przedłużaczy elektrycznych rozgałęzieni  lub adapterów może 
spowodować uszkodzenie urządzenia i pożar. 
 - Jeśli urządzenie przenoszone jest zimnego do ciepłego miejsca, nie włączaj urządzenia 
w ciągu 2 godzin, aby uniknąć uszkodzeń w wyniku kondensacji  wewnętrznej urządzenia. 
 - Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie 
nie działa prawidłowo, jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub wpadło do wody.  Naprawy 
urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym. 
 -Nie należy używać akcesoriów  nie zawartych w urządzeniu. 
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci i osób niepełnosprawnych 
fizycznie i umysłowo  .  Korzystanie z urządzenia w pobliżu dzieci, tylko pod kontrolą 
dorosłych. 
 Nie pozwalaj dzieciom bawić się z urządzeniem i  opakowaniem. 
 - Nie wolno dotykać przewodu zasilającego do gorących  ostrych powierzchni. 
 - Należy unikać nadmiernych obciążeń, zwisania z krawędzi stołu, zagniecenia i skręcać 
przewodu zasilającego. 
 - Nie wyrzucać urządzenia. 
 - Nie używać urządzenia na zewnątrz. 

 Działania w sytuacjach ekstremalnych: 
 - Jeśli urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast odłączyć go bez dotykania samego 
urządzenia lub wody. 
 - W przypadku pojawienia się dymu, iskier,  silny zapach spalenizny izolacji, należy 

natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający, 
należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym. 

 OSTRZEŻENIE! 
 - Nie używać urządzenia w miejscach o dużej wilgotności. 
  - Nie używać urządzenia w miejscach, w których powietrze zawiera łatwopalne ING, 
niebezpieczne opary lub w pobliżu silnie wybuchowych przedmiotów i cieczy. 
 Nie przestawiać suszarki podczas pracy, nie należy instalować pokrywę podczas pracy. 
 Nie używać w suszarce zbyt soczystych produkty, aby woda (sok) nie dostała się do 
podstawy elektrycznej. 
 -Nie wolno używać suszarki dłużej niż  48 godzin.  Po tym czasie, wyłączyć i pozostawić 
do schłodzenia. 
 -Nie przesuwaj włączonego urządzenia. 
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, 
pożaru lub porażenia prądem! 
 - Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż te, dla których zostały przeznaczone. 
 Do użytku komercyjnego lub wykorzystania przemysłowego. 
 

 Przygotowanie do użycia 
 - Przed pierwszym użyciem, należy wszystkie elementy(pojemniki robocze bez urządzenia 
elektrycznego) umyć w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem, spłukać i wytrzeć do 
sucha; 
  - Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie jest zainstalowane na twardej, 
suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.  Podłoże musi być odporny na działanie wysokich 
temperatur.  Pod suszarką nie powinny być przedmiotów (papier, chusteczki, materiały 
opakowaniowe, itp.), zapobiegając wchodzeniu powietrza do dolnej części obudowy za 
pomocą otworów znajdujących się w dolnej części podstawy. 
 -W celu zapewnienia prawidłowego obiegu powietrza Suszarka musi być zainstalowana 
nie bliżej niż we wszystkich kierunkach od ścian, mebli i podobnych elementów 10 cm. 
 Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, grzejników, bezpośredniego 
światła słonecznego; 
 -Przed podłączeniem urządzenia, należy upewnić się, że przełącznik jest ustawiony e 
pozycji OFF -wyłączony.

 
 Korzystanie z urządzenia 

 Przygotuj produkty i urządzenie  zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej sekcji.  Przed 
załadowaniem produkty należy osuszyć z wody, następnie wytrzeć suchą szmatką lub 
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zapewnić równomierne suszenie produktu podczas procesu suszenia można zamieniać 
tace z dolnej na górną. 
  -Na koniec procesu, ustawić termostat na minimum, włącz przełącznik do pozycji O «off», 
odłączyć przewód zasilający.  Pozostawić do schłodzenia produktów.  Po schłodzeniu 
pozostaw produkty w pojemniku. 
 
 Uwaga: 
 Aby owoce i warzywa zachował swój naturalny kolor i nie były przebarwione w 
procesie suszenia, skropić sokiem z cytryny. 
 

 Suszenia owoców: 
 Umyć owoce, usunąć korzenie, nasiona i rdzeń. 
 Pokroić owoce cienko jak to jest możliwe, lub jeśli chcesz zachować wszystkie witaminy, 
nie obierać  ich w ogóle. 

 Suszenie  warzywa 
 Aby uniknąć utraty cennych witamin i skracają czas schnięcia zaleca się sparzyć przed 
suszenie twarde rodzaje warzyw, aż do osiągnięcia średniego stopnia miękkości. 

          ręcznikiem papierowym. 
- Równomiernie umieścić w urządzeniu tace do owoców / warzyw. 
  Uwaga! 
 Nie należy przeładowywać tac, owoce lub warzywa, przygotowane do suszenia powinny 
być swobodnie umieszczone na tacach (nie więcej niż ¾ powierzchni ładunkowej tacy, i nie 
więcej niż 10 mm na górze zasobnika).  Między produktami zachować odstęp dla cyrkulacji 
powietrza. 
Ustawić urządzenie na suchej stabilnej powierzchni

- Od góry ustawić pojemniki na podstawie (6 / Ryż 1). Dla zapewnienia normalnej pracy 
suszarki jest potrzebny nie mniej 5 pojemników włączając podstawę (jako pierwszy 
pojemnik ).
- Na pojemniki założyć pokrywkę (5 / Ryż 1).
- Przyłączyć dystrybutora powietrza (4 / Ryż 1) od dołu do grzejnego bloku (1 / Ryż 1), i 
obrotowym ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara dokręcić.
- Wstawcie i dokręcić zmontowany grzewczy blok w otwór pokrywki.
Przed zamontowaniem widelca w rozetkę upewnij się że przełącznik urządzenia ustawiony 
jest w pozycji o « wyłączony ». Podłącz kabel do sieci elektrycznej.
Twoja suszarka jest gotowa do pracy.
 
 Uwaga!  Podczas suszenia pokrywy muszą być zainstalowane na górnej tacy. 
 
 -Sprawdź, czynności  opisane powyżej; 
 -Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.  Włącz suszarkę, przełączając na pozycję 1 
zaświeci się kontrolka. 
-Ustaw rozprowadzenie powietrza i obrotowym ruchem zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara zablokuj.
 -Ustaw pokrętło termostatu do zalecanej temperatury suszenia produktów . 
 

 Zioła 35-40 º C 
 Zieleniny 40 º C 
 Chleb 40-50 º C 
 Warzywa 50-55 º C 
 Owoce 55-60 º C 

 
 Proces suszenia rozpoczyna się. 
  -Produkty umieszczone na dolnych tacach suszą się szybciej niż na górnych.  Aby 

Przykładowe 
owoce   Rekomendowane przygotowanie  Przybliżony czas 

suszenia
 Jabłka Plastry o grubości 15 mm
 ~ 8 mm  22-24 h
 Morele Przeciąć  na pół, wydłubać pestki 30-35 h
 Gruszki ~ 8 mm plasterki 28-32 h
 Ananas Obrać plasterki ~ 8 mm grubości 22-25 h
 Banany Obrać przeciąć wzdłuż na pół.  

pokroić  każdą połówkę na 4 części
22-24 h

 Śliwki Przeciąć  na pół, wydłubać pestkę 30-35 h
 Wiśnie Przeciąć na pół, wydłubać pestkę 22-24 h
 Jagody W zależności od wielkości przeciąć 

na pół lub w całośc. 
12-15 h

 Brzoskwinie Plastry 35-40 h
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Uwaga: 
 Ponieważ różne rodzaje produktów zawierają różne ilości wilgoci, czas potrzebny do 
ich suszenia znacząco może się różnić.  Dlatego czas podany w tabeli  tylko przybliżona 
informacja. 
 
 Uwaga: Grzyby suszone nie można zamrażać. 
 
 Suszenie grzybów (leśne pieczarki itp.),  oczyścić je tylko z nożem, nie należy ich myć.  Jeśli 
grzyby mają uszkodzenia usunąć, odciąć nogi tuż pod czapkę.  Następnie pokroić na kawałki , 
w razie potrzeby, dokładnie spryskać cytryną z obu stron, aby uniknąć przebarwień. 
 Niektóre grzyby można suszyć w całości. 
 

 Przechowywanie produktów suszonych: 
 Przechowywać suszone owoce i  warzywa, w szczelnie zamkniętym pojemnikach szklanym 
lub w opakowaniach próżniowych.  Jakość produktu w znacznym stopniu zależy od tego, jak 
dokładnie suszy się je i chłodzi się, po wysuszeniu, przed zapakowaniem do przechowywania. 
 Zaleca się, aby sprawdzić zawartość wilgoci suszonych produktów przechowywanych tydzień 
później.  Suszony produkt przekroić.  Jeśli po chwili od przecięcia pojawi się woda/sok, będzie 
to oznaczać nie wystarczające wysuszenie.  Umieścić wszystkie produkty w suszarce i suszyć 
ponownie później. 

  Suszenia ziół 
 Zaleca się suszyć liście i młode pędy.  Po wysuszeniu zioła należy przechowywać w 
papierowych torebkach lub szklanych pojemnikach w chłodnym i zacienionym miejscu. 
 Uwaga:  zapach ziół może przetrwać w stabilnych plastikowych części suszarki. 
 Czyszczenie i konserwacja 

 OSTRZEŻENIE! 
 - Nie czyścić urządzenia łączącego się z siecią elektryczną. 
 - Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie i poczekać, aż całkowicie 
ostygnie. 
 - Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia ,przewodu zasilania elektrycznego i wtyczki w 
wodzie lub innych cieczach.  Nie myć głównego modułu urządzenia wodą lub w zmywarce. 
 - Nie używaj ściernych ani silnych środków czyszczących, rozpuszczalników, roztworów 
alkalicznych, skrobaczek i twardych gąbek. 
 – Po zakończeniu pracy urządzenia, umyć wszystkie zdejmowane części zimną lub ciepłą 
wodą za pomocą  miękkiej szczotki nylonowej lub gąbki użyj mydła lub łagodnego płynu do 
mycia naczyń, a następnie wytrzeć do sucha czystym ręcznikiem. 
 - Pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia. 
 Obudowę części  elektrycznej urządzenia najpierw wytrzeć miękką wilgotną szmatką, a 
następnie wytrzeć do sucha czystym ręcznikiem. 

 Przechowywanie 
 - Przed przechowywaniem, wyjmij wtyczkę z gniazdka. 
 - Urządzenie wytrzeć i wysuszyć przed przechowywanie urządzenia. 
 - W celu ochrony przed brudem i kurzem, spakować suszarkę do odpowiedniego worka z 
tworzywa sztucznego lub w oryginalnym opakowaniu. 
 - Przechowywać w chłodnym, suchym, osłoniętym miejscu, z dala od dzieci i osób 
niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. 
 

 Utylizacja 
 Produkt ten i jego pochodne nie powinny być mieszane z różnymi odpadami.  Wynika 
to odpowiedzialne podejście do ich przetwarzania i przechowywania w celu wspierania 
ponownego wykorzystania materiałów.  Jeśli zdecydujesz się wyrzucać urządzenia, skorzystaj 
z punktu odbioru sprzętu elektrycznego. 
  Charakterystyka klasy i wygląd produktu może się nieznacznie różnić , bez naruszania 
podstawowych cech produktów konsumenckich. 
 

 Przykładowe 
warzywa   

 Rekomendowane 
przygotowanie

 Przybliżony czas 
suszenia

 Fasola  Sparzyć, suszyć w całości  17-19 h

 Marchew  ~ 8 mm plasterki  11-13 h

 Szparagi Obrane, pokrojone na pół 17-19 h

 Ziemniaki  Obrane, pokrojone, plastry o 
grubości 7 mm

 14-16 h

 Ogórek /
Kabaczek

Nie obierać, plastry o grubości 
7 mm

11-13 h

 Pomidory  Obrane ząbki ~ 7 mm grubości, 
wyciąć łodygi

18-20 godziny

 Papryka  Obrane, pokrojone w plastry o 
grubości około 8 mm

13-15 h



30 31

NOTATKI NOTATKI



ДСТУ  IEC  60335-2-9:2007

076

Ознакомиться со всем перечнем изделий 

торговой марки «Maestro» 

Вы можете на информационном сайте компании

- Посуда из алюминия
- Наборы посуды
- Эмалированная посуда
- Чайники
- Наборы ножей
- Кухонные принадлежности
- Столовые наборы
- Кафетерий
- Аксессуары
- Термосы
- Хлебницы
- Посуда из стекла
- Кофеварки
- Кофемолки

- Кухонные процессоры
- Хлебопечи
- Тостеры
- Аэрогриль
- Электрические печи
- Соковыжималки
- Мясорубки
- Электрические чайники
- Пылесосы
- Утюги
- Парогенераторы
- Уход за волосами
- Климатическое оборудование
- Весы

www.feel-maestro.com


