
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

SUSZARKA DO GRZYBÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: 

 
Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.  
► Zachowaj szczególną ostrożnośd, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.  
► Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z 
gorącymi powierzchniami. 
► Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia lub 
przed rozpoczęciem czyszczenia. 
► Nie wolno używad uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest 
przewód sieciowy lub wtyczka - w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w 
autoryzowanym punkcie serwisowym. 
► Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostało przeznaczone.  
► Nie wolno zanurzad urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych płynach. 
► Nie wolno zostawiad urządzenia bez nadzoru podczas pracy.  
► Nie wolno stawiad urządzenia w pobliżu ścian, zasłon, firanek, itp. podczas pracy. 
► Nie wolno nic stawiad na pokrywie urządzenia.  
► Pamiętaj, aby zawsze przed wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego wyłączyd 
najpierw urządzenie. 
► Nie wolno stawiad urządzenia w pobliżu innych urządzeo elektrycznych, palników, 
kuchenek, piekarników, itp. 
► Należy unikad stawiania urządzenia na metalowych powierzchniach. 
► Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.  
► Środkiem odłączającym urządzenie od źródła zasilania jest wyjęcie wtyczki przewodu 

z gniazda sieciowego.  
► Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) . 
► Należy zwracad uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. 



 

 

PRZED UŻYCIEM: 
1. Przed pierwszym użyciem urządzenia do suszenia produktów spożywczych należy je 
włączyd na ok. 30 minut, bez układania jakichkolwiek składników na sitach. 
2. Po wyłączeniu suszarki należy wyczyścid i opłukad zgodnie ze wskazówkami 

zawartymi w punkcie „Czyszczenie i konserwacja”. 
 

DZIAŁANIE URZĄDZENIA: 
1. Suszenie produktów spożywczych stanowi skuteczny sposób ich konserwacji.  
2. Ciepłe powietrze, którego temperatura jest ciągle kontrolowana, krąży we wnętrzu suszarki między 
pokrywą, w której znajduje się silnik, a poszczególnymi sitami i podstawą suszarki. 
3. W ten sposób wszystkie produkty, znajdujące sie na sitach suszarki, zostają dokładnie osuszone bez 
utraty swoich wartości odżywczych. 
4. Dzięki temu przez cały rok można delektowad się owocami, warzywami czy grzybami bez 
dodawania jakichkolwiek sztucznych konserwantów. 
5. Za pomocą tego urządzenia możliwe jest także suszenie kwiatów, ziół, przygotowanie musli itp. 

 

PRZECHOWYWANIE WYSUSZONYCH PRODUKTÓW: 
1. Pojemniki, w których będą przechowywane suszone produkty spożywcze muszą byd czyste i suche.  
2. Najlepszym sposobem przechowywania suszonych produktów są szklane słoiki z metalowymi pokrywkami, 
postawione w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej . 
3. W ciągu pierwszego tygodnia po wysuszeniu produktów należy sprawdzad, czy w pojemnikach je 

przechowujących nie ma wilgoci. Jeżeli jest, oznacza to, iż produkty nie zostały całkowicie poddane suszeniu i 

trzeba je wysuszyd ponownie. 
 

Uwaga: Nie wolno wkładad gorących lub nawet ciepłych produktów do pojemników w 

celu ich przechowania! 
 

 

UŻYCIE SUSZARKI: 
1. Sita na składniki przeznaczone do suszenia należy tak ustawid, aby możliwy był między nimi 
swobodny przepływ powietrza. 
2. Jeżeli wszystkie sita nie są zapełnione składnikami wskazane jest, aby w suszarce ułożyd tylko te, na 
których znajdują się składniki. 
3. Załóż pokrywę urządzenia z silnikiem na ostatnie nałożone sito.  
4. Włącz wtyczkę do gniazdka sieciowego. 
5. Włącz urządzenie za pomocą włącznika, znajdującego się na pokrywie. 

 

UWAGA:  
Suszarka umożliwia suszenie także większych kawałków produktów żywnościowych. W takim wypadku należy 

ułożyd sita suszarki tak aby otwory wpustowe były rozmieszczone naprzemiennie względem siebie. W ten 

sposób znacznie powiększy się przestrzeo użytkowa suszarki. 
 

WSKAZÓWKI KOOCOWE: 
1. Zawsze umyj dokładnie składniki przed umieszczeniem ich w suszarce.  
2. Wszelkiego rodzaju produkty żywnościowe należy tak pokroid, aby swobodnie mieściły się między 
równo ułożonymi sitami. 
3. Czas suszenia zależy od właściwości poszczególnych produktów, grubości pokrojonych kawałków, itp. 
4. W przypadku nierównomiernego wysuszenia produktów należy zamienid miejsca poszczególnych sit - 
górne przełożyd na dół, a dolne na górę. 
5. Aby zapobiec zbrązowieniu owoców przeznaczonych do suszenia można je spryskad sokiem cytrynowym 

lub ananasowym. 



6. Niektóre warzywa lub owoce mogą byd pokryte naturalną warstwą ochronną, dlatego też czas suszenia 

może byd dłuższy. Aby do tego nie dopuścid należy np. obrad je ze skórki. 
 
 

 

SUSZENIE OWOCÓW I GRZYBÓW:  
1. Umyj dokładnie owoce lub grzyby. 
2. Usuo wszystkie pestki, zgniłe części, itp.  
3. Podziel owoce lub grzyby na kawałki tak, aby swobodnie zmieściły się między 
kolejnymi sitami. 
4. Należy suszyd owoce lub grzyby do uzyskania pożądanego efektu. 
 

 

SUSZENIE WARZYW:  
1. Umyj dokładnie warzywa. 
2. Usuo wszystkie pestki, zgniłe części, itp.  
3. Warzywa o długim czasie gotowania wymagają sparzenia parą. 
4. Aby to uczynid należy wsadzid je do sita lub cedzidła i umieścid nad rondlem z 
gotującą wodą na 1-5 minut. Następnie wrzucid do zimnej wody i osuszyd. 
5. W przypadku parzenia w gotującej wodzie warzywa należy wrzucid na 1-2 minuty, a 
następnie do zimnej wody. 
SUSZENIE ZIÓŁ:  
1. Wskazane jest suszenie tylko młodych liści. 
2. Po wysuszeniu ziół nie należy ich przechowywad w papierowych torebkach, gdyż 
zapach i tłuszcz będą absorbowane przez papier. 
3. Przechowywad w chłodnym i zaciemnionym miejscu. 
 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Od 5 do 13 sit suszących o średnicy 32 cm  
Ośmiostopniowa regulacja temperatury suszenia o przedziale od 35 °C do 70 °C. 

Idealna do sezonowych owoców i grzybów, ale też do pieczywa, ziół, mięsa, 
warzyw System zabezpieczający przed przegrzaniem 
Wbudowany wentylator zapewnia lepszą cyrkulację powietrza i szybszy system 
suszenia Możliwośd dostosowania ilości sit do suszonego produktu 
Wykonane z wytrzymałego plastiku transparentne sita pozwalają na obserwację procesu 
suszenia Szczelna pokrywa zatrzymuje ciepło, aby skrócid proces suszenia 
Zasilanie 230 
V Moc: 350 W 

Waga netto: 2,5 kg  
Waga brutto: 3,5 kg 
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Agnieszka Wista 
BAJKOWY KUFEREK - Agnieszka Wista 
Sułków, 354 
32-020 Wieliczka 
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