
MAISTO DŽIOVYKLĖ ZY100FD
NAUDOTOJO VADOVAS

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šį naudotojo vadovą.

Įvadas
Sveikiname  įsigijus  naująją  Zyle  maisto  džiovyklę.  Šis  pažangus  prietaisas  leis  jums
greitai  ir  patogiai  išdžiovin  Jūsų  mėgstamus  vaisius,  daržoves  ir  mėsą,  naudojant
naujausią  technologiją.  Obuoliai,  cukinijos,  duona,  krekeriai  ir  paštetai  –  visus
mėgstamiausius receptus paruošite lengviau su šia maisto džiovykle.
TST (dviejų etapų laikmačio) funkcija leis Jums nustaty  aukštesnę temperatūrą,  vos
pradėjus maisto džiovinimą, ir vėliau automa škai perjungs ją į žemesnę temperatūrą,
kad maistas neišsausėtų. TST funkcija leis sutrumpin  ir palengvin  džiovinimą.

Ši džiovyklė – tai pažangus prietaisas,  leisian s gerokai palengvin  maisto džiovinimą. Galėsite lengvai nustaty  laikmačio reikšmes iki 99
valandų arba pasirink  120 valandų nepertraukiamo naudojimo funkciją. Naujas, kompak škas prietaiso dizainas su vienu centriniu kai nimo
mechanizmu garantuoja vienodą kai namo oro pasiskirstymą ir tolygų produktų išdžiovinimą. Vienu metu galėsite džiovin  iki 12 padėklų.
Naudokite nerūdijančio plieno padėklus arba padėklus be bisfenolio A.
Priekinėje prietaiso dalyje esan s permatomas s klas leis Jums lengvai kontroliuo  prietaiso darbą.
Įsigiję  prietaisą,  atsargiai  jį  išpakuokite ir  įsi kinkite,  kad prietaisui  netrūksta sudedamųjų dalių.  Prieš pradėdami naudo  prietaisą  pagal
paskir ,  įsi kinkite,  kad  gerai  susipažinote  su  prietaiso  funkcinėmis  galimybėmis.  Nepamirškite  išsiaiškin ,  kokia  yra  kiekvieno  mygtuko
funkcija. Kartu parduodami padėklai palengvins darbą virtuvėje ir suteiks prietaisui universalumo.
Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojame perplau  visus padėklus šiltu vandeniu ir valymo priemone. Prietaisas paruoštas
naudojimui!
Tikimės, kad liksite patenkin  šiuo prietaisu, kuris leis išsaugo  geriausias Jūsų mėgstamiausių vaisių bei daržovių mais nes savybes ir todėl

krai pa ks visiems, besirūpinan ems savo sveikata.
A džiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas, kad susipažintumėte su prietaiso naudojimo paskir mi ir taisyklėmis. Laikan s šių taisyklių,
maisto džiovyklė tarnaus Jums ilgai ir pa kimai.

Svarbios saugumo taisyklės
Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės svarbiausių saugos taisyklių:

1. Perskaitykite visas naudojimo taisykles.
2. Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių. Lieskite k rankenėles ir valdymo mygtukus.
3. Nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
4. Naudokite k kartu su prietaisu parduodamą ar gamintojo rekomenduojamą laidą.
5. Junkite prietaisą k į nkamos įtampos ir galingumo rozetę. Nesilaikant šio reikalavimo, negalios garan ja, be to, galite apgadin  variklį

ir/ar kai nimo elementą.
6. Nelieskite prietaiso kištuko šlapiomis rankomis.
7. Prižiūrėkite prietaiso darbą, kai prietaisą naudoja vaikai ir kai džiovyklė naudojama netoli jų.
8. Nelaikykite prietaiso ant ar netoli įkaitusios dujinės arba elektrinės viryklės. Nedėkite jo į įkai ntą orkaitę.
9. Naudokite džiovyklę ant lygaus paviršiaus. Palikite bent 10 cm tarpą tarp džiovyklės ir kitų prietaisų ar baldų.
10. Baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami, nepamirškite ištrauk  prietaiso kištuko iš rozetės. Prieš prijungdami prietaiso priedus ar

nuimdami jo detales, leiskite prietaisui atvės .
11. Nemėginkite  išrink  džiovyklės  ar  modifikuo  jos  dizaino. Gali  įvyk  gedimas,  kil  gaisras,  nukrės  elektra.  Tokiu atveju  negalios

gamintojo garan ja.
12. Atvėrus džiovyklės dureles, prietaisas nustos veikęs. Užvėrus dureles, prietaisas tęs darbą. Jeigu prietaisas veikia net ir atvėrus dureles,

ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir kreipkitės į ar miausią techninio aptarnavimo centrą.
13. NIEKADA nekiškite pirštų ir pašalinių daiktų (šaukštų, peilių ir kitų virtuvės įrankių) į veikiančio prietaiso oro angas. Galite nusidegin ,

rizikuojate sukel  gaisrą. Gali nukrės  elektros srovė.
14. Nejudinkite veikiančios džiovyklės.
15. Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas prietaiso laidas ar kištukas, taip pat jeigu prietaisas buvo apgadintas ar ėmė prastai veik . Jeigu

prietaisą reikia taisy , kreipkitės į ar miausią techninio aptarnavimo centrą.
16. Naudokite k gamintojo rekomenduojamus ir patvir ntus priedus bei atsargines detales, kitaip rizikuojate susižeis .
17. Nenaudokite maisto džiovyklės atvirame ore. Prietaisas skirtas naudo  k uždarose patalpose.
18. Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalo ar spintelės krašto. Laikykite jį toliau nuo įkaitusių paviršių.
19. Būkite labai atsargūs, jeigu judinate prietaisą, kuriame yra įkaitusio aliejaus ar kitų karštų skysčių.
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20. Visuomet  pirmiausia  prijunkite  adapterį  prie  prietaiso,  tada  įstatykite  jo  kištuką  į  sieninę  rozetę.  Norėdami  išjung  prietaisą,
paspauskite prietaiso išjungimo mygtuką (OFF) ir ištraukite kištuką iš rozetės.

21. Naudokite prietaisą k pagal paskir .

Saugumo patarimai
Norėdami išveng  sužeidimų ir prietaiso apgadinimo grėsmės, visuomet laikykitės svarbiausių saugumo nurodymų:

1. Neplaukite prietaiso korpuso vandeniu. Norėdami jį išvaly , naudokite sušlapintą rankšluos .
2. Nenaudokite  prietaiso  kambariuose,  kuriuose  daug  drėgmės,  pvz.  vonios  kambaryje.  Naudokite  džiovyklę  k  gerai  vėdinamose

patalpose.
3. Junkite prietaisą k į atskirą, bent 10 A rozetę. Nenaudokite ilginamojo laido.
4. Prietaisui veikiant, neuždenkite jo vėdinimo angų.
5. Nelaikykite prietaiso aukštesnėje nei 80°C temperatūroje.
6. Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsi kinkite, kad įjungimo mygtuku nustatyta OFF padė s.
7. Ilgai nelaikykite išdžiovintų produktų prietaise. Baigę naudo  prietaisą, iš karto juos išimkite.
8. Laikykite išdžiovintus produktus tam nkamose talpyklose.

PATARIMAS: geriausius rezultatus gausite, laikydami produktus specialiuose herme škuose indeliuose.

Paruošimas naudo

Mygtukų funkcijos:
 ON/OFF (įjungimo/išjungimo) mygtukas;
 MODEL: pasirinkite FAST (dviejų variklių) arba SLOW (vieno variklio) parink . Nustačius vieną iš šių parinkčių, turėtų įsižieb  a nkama

lemputė;
 TEMP:  temperatūros  reguliavimas 35-70°C.  Šviečiant  temperatūros  lemputei,  paspauskite  SET mygtuką.  Reguliuokite  temperatūrą

priklausomai nuo naudojamų produktų rūšies.
o +:  padidinkite temperatūrą. Mažiausia galima vertė – vienas laipsnis. Laikydami šį mygtuką paspaustą, greičiau nustatysite

didesnę temperatūrą.
o -: sumažinkite temperatūrą. Mažiausia galima vertė – vienas laipsnis. Laikydami šį mygtuką paspaustą, greičiau nustatysite

mažesnę temperatūrą;
 TIMER: pasirinkite laikmačio vertę nuo 1 val. iki  99 val. Šviečiant  laikmačio lemputei,  spustelėkite SET mygtuką. Reguliuokite laiko

nustatymus priklausomai nuo naudojamų produktų rūšies.
o +:  pailginkite  naudojimo  trukmę.  Mažiausia  galima  vertė  –  viena  valanda.  Laikydami  šį  mygtuką  paspaustą,  greičiau

nustatysite didesnį valandų skaičių.
o -:  sutrumpinkite  naudojimo trukmę.  Mažiausia  galima  vertė  –  viena  valanda.  Laikydami  šį  mygtuką  paspaustą,  greičiau

nustatysite mažesnį valandų skaičių;
 °C/°F: priklausomai nuo Jūsų pageidavimų, pasirinkite reikiamą matavimo vienetą;
 WARM: unikali  pašildymo  funkcija  –  tai  ypa ngas  šio  džiovyklės  modelio  privalumas.  Rinkitės  šildymo  funkciją,  kad  iš  prietaiso

ištrauktas arba keletą kartų džiovinamas maistas neprarastų skonio savybių. Prietaisui baigus veik , jis automa škai persijungs į WARM
režimą. Šildymo temperatūra – apie 20°C.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:
 Atvėrus veikiančio prietaiso dureles, bus nutraukiamas elektros ekimas kai nimo elementui ir ven liacinei sistemai. Užvėrus dureles,

prietaisas vėl automa škai įsijungs.
 Paspaudus mygtuką, atvėrus dureles ar pasibaigus nustatytam džiovinimo laikui, išgirsite pyptelėjimą.

Naudojimas
1. Laikykite prietaisą ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Džiovyklė turėtų visuomet bū  laikoma bent 10 cm atstumu nuo sienų, kitų prietaisų ar

baldų.
2. Atverkite prietaiso dureles, kad įstatytumėte padėklus į prietaisą. Laikydami juos horizontaliai ir pastumdami, įstatykite padėklus į tam

skirtus laikiklius. 
o Atsargiai  ir  tolygiai  paskirstykite  maisto  produktus  po  kiekvieną  padėklą.  Atkreipkite  dėmesį  į  tai,  kad  džiovinamas  maistas

praranda skysčius ir gali susitrauk . 
o Geriausius rezultatus gausite, supjaustydami maistą vienodo dydžio ir storio gabaliukais. Taip už krinsite, kad produktai išdžiūtų

vienu metu.
o Rekomenduojame kiekvienai produktų rūšiai naudo  atskirą padėklą.
o Vienu metu galite naudo  iki 12 padėklų.
o Įsi kinkite, kad visi padėklai yra vienodai apkrau . Kiekviename plas kiniame padėkle turėtų bū  ne daugiau nei 250 g produktų.
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3. Įstatykite prietaiso kištuką į nkamos įtampos rozetę.
4. Įjunkite prietaisą, paspausdami ON mygtuką.

Valymas ir priežiūra
1. Kaskart  baigę  naudo  prietaisą,  nuplaukite  padėklus  ir  džiovinimo  lakštus  šiltu  vandeniu,  naudodami  nes prią  valymo  priemonę.

DĖMESIO: padėklai be bisfenolio A yra nepritaiky  plau  indaplovėje. Nerūdijančio plieno padėklus galite plau  indaplovėje.
2. Norėdami nuvaly  prietaiso korpusą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, tada nuvalykite korpusą sušlapintu rankšluosčiu. Nemerkite

prietaiso į vandenį ir nepilkite ant jo vandens.
3. Norėdami lengviau išvaly  padėklus, uždenkite juos sušlapinto popierinio rankšluosčio gabalėliais ir palikite, kad atmirktų nešvarumai.
4. Prieš atgal įstatydami padėklus ir džiovinimo lakštus, įsi kinkite, kad jie visiškai išdžiūvo. Laikykite prietaisą ir jo dalis saugioje, vaikams

nepasiekiamoje vietoje. 

Naudojimo patarimai
Džiovindami vaisius, daržoves, riešutus ir prieskonius, atkreipkite dėmesį į šiuos patarimus:

o Geriausia  naudo  vaisius  ir  daržoves, remian s produktų sezoniškumu.  Rekomenduojame rink s  organiškus ir  ar  Jūsų užaugintus
produktus.

o Rinkitės gana kietus vaisius ir daržoves. Ant jų neturėtų bū  jokių minkštų vietų, kurios džiovinant galėtų praras  spalvą.
o Pašalinkite nepageidaujamas vaisių ir daržovių dalis: kotus, šerdis, sėklas, luobeles. Jei reikia, nulupkite.
o Stenkitės supjausty  produktus panašaus dydžio gabaliukais, kad visi jie išdžiūtų tuo pačiu metu.
o Jeigu naudojate prieskonius, padenkite produktus skystu, lipniu ar aliejingu padažu, kad prieskoniai geriau prikibtų prie produktų. Tam

ks alyvuogių aliejus, miso padažas, marinatai, medus ar agavų sirupas.
o Išdžiovin  produktai bus skanūs ilgiau, jeigu laikysite juos s kliniuose indeliuose.
o Norėdami, kad pernelyg ilgai džiovin  produktai atgautų šiek ek drėgmės, uždenkite juos sudrėkintu popieriniu rankšluosčiu, įdėkite

salotos lapą į indelį su produktais arba atsargiai pašlakstykite juos vandeniu. 
VAISIAI:

o Džiovin  vaisiai – tai puikus būdas pasigamin  skanėstų pėsčiųjų žygiams, stovyklavimui ir pan., kai nenorite iš karto suvarto  šviežių
produktų.

o Geriausius rezultatus gausite, naudodami tvirtus, nepernokusius vaisius.
o Dauguma vaisių džiovinami praranda saldumą, ypač bananai. Jeigu norite saldesnių džiovintų vaisių, papildomai naudokite prieskonius

(cinamoną, muskatą, vanilę)  arba klevų, stevijų ar agavų sirupą. Padenkite šiais skonio suteikiančiais ingredientais kiekvieną vaisiaus
griežinėlį.

o Nepamirškite pašalin  kauliukų, sėklų, žievelių ir kitų nevalgomų dalių.
o Jeigu pjaustote produktus (obuolius, kaulavaisius, bananus) stambesniais gabaliukais, stenkitės, kad jie būtų panašaus dydžio. Panašaus

dydžio gabaliukai išdžius vienu metu.
GRŪDAI:

o Prieš džiovinant grūdus, rekomenduojame juos išmirky  ar sudaigin . Tam turėtų pakak  dviejų ar trijų dienų.
o Sudaiginę ir išdžiovinę grūdus, galėsite ruoš  miltus.
o Naudodami grūdus kartu su prieskoniais, žolelėmis, daržovėmis, džiovintais vaisiais ar net vaisių minkš mu, galėsite pagamin  saldžią ar

pikan ško skonio duoną bei krekerius. Nebijokite eksperimentuo . Kitaip nei įprastai kepant duoną, kslūs produktų kiekiai nėra tokie
svarbūs.  

o Receptams su grūdais rinkitės COMBO režimą.
RIEŠUTAI:

o Pamerkite naudojamus riešutus į vandenį, tada įlašinkite į jį lašelį vandenilio peroksido. Palaikykite 5 minutes ir nuplaukite. Tokiu būdu
pašalinsite nepageidaujamą išorinę luobelę.

o Jeigu naudojate minkštesnius riešutus (pvz. anakardžio ar pekano), pakaks juos trumpiau perplau  vandeniu.
o Kietesnius riešutus (pvz. migdolus ar bertole jos riešutus) reikės pamirky  ilgiau – 6–12 valandų.
o Džiovinant išmirkytus riešutus, jie ilgiau išliks nkami varto  ir bus lengviau virškinami. 
o Priklausomai  nuo  atmosferos  drėgmės,  riešutų  dydžio  ir  išmirkymo  trukmės,  gali  prireik  iki  48  valandų,  kol  riešutai  bus  visiškai

išdžiovin .
o Išmirkius ir išdžiovinus riešutus, galėsite juos sumal  ir naudo  ki ems receptams.

SĖKLOS:
o Išmirkykite sėklas, kad pašalintumėte išorinį apsauginį jų sluoksnį.
o Išmirkykite ir išdžiovinkite sėklas, prieš jas sumaldami.
o Galite  naudo  sėklas  kartu  su  kitais  ingredientais  (daržovėmis,  vaisiais,  riešutais  ir  grūdais),  kad  pagamintumėte  nepamirštamus

džiovintų produktų valgius. Sėklos veikia kaip rš klis ir pasižymi savitu skoniu.
o Gaminkite javainius ir košes.
o RAW režimas skirtas atskirų sėklų džiovinimui.
o Jei gaminate krekerius ar duoną, rinkitės COMBO režimą.
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PRIESKONIAI:
o Jei naudojate šviežias žoleles, pašalinkite s ebus, kotelius ir kitas nevalgomas dalis.
o Eksperimentuokite, rinkdamiesi žolelių kombinacijas, arba vadovaukitės mėgstamų prieskonių mišinių sudė mi.

DARŽOVĖS:
o Džiovintos daržovės (morkos, kukurūzai, cukinijos, grybai ir pan.) gali bū  naudojamos sriuboms, kai pasibaigia šių daržovių sezonas.

Taip pat iš jų galima pagamin  puikių skanėstų, skirtų užkandžiau  aktyviai keliaujant ir stovyklaujant.
o Supjaustykite daržoves vienodo dydžio ir formos gabaliukais.
o Pašalinkite odeles ir kitais nevalgomas dalis, prieš pradėdami džiovin  daržoves.
o Kai kurios daržovės (pvz. svogūnai) išdžiovintos įgauna pikan šką skonį, kai kurios tampa saldesnės. Geriausias būdas tai išsiaiškin  –

eksperimentuojant. 
Nebijokite eksperimentuo  ir kur  savo receptų.

Džiovinimo trukmė
Rekomenduojama džiovinimo temperatūra – 48°C.

DARŽOVĖS
Šparagai 5-6 val. Svogūnai 4-8 val.
Pupelės 8-12 val. Pastarnokai 7-11 val.
Burokai 8-12 val. Žirneliai 4-8 val.
Brokoliai 10-14 val. Aitrieji pipirai 4-8 val.
Kopūstai 7-11 val. Kukurūzų spragėsiai 4-8 val.
Morkos 6-10 val. Bulvės 6-14 val.
Salierai 3-10 val. Moliūgai 7-11 val.
Kukurūzai 6-10 val. Vasariniai moliūgai 10-14 val.
Agurkai 4-8 val. Pomidorai 5-9 val.
Baklažanai 4-8 val. Griežčiai 8-12 val.
Salotos 3-7 val. Žieminiai moliūgai 7-11 val.
Grybai 3-7 val. Batatai 7-11 val.
Ybiškės 4-8 val. Cukinijos 7-11 val.

VAISIAI
Obuoliai 7-15 val. Nektarinai 8-16 val.
Abrikosai 20-28 val. Persikas 8-16 val.
Bananai 6-10 val. Kriaušės 8-16 val.
Uogos 10-15 val. Persimonai 11-19 val.
Vyšnios 13-21 val. Ananasai 10-18 val.
Spanguolės 10-12 val. Slyvos 22-30 val.
Figos 22-30 val. Rabarbarai 6-10 val.
Vynuogės 22-30 val. Braškės 7-15 val.
Kiviai 7-15 val. Arbūzai 8-10 val.

KITA
Vaisių juostelės 4-6 val.
Džiovinta mėsa 4-6 val.
Džiovinta žuvis 12-14 val.
Žolelės ir prieskoniai 2-4 val.
Riešutai 10-14 val.
Papildomam  traškumui
suteik

1 val.

Techniniai duomenys
Matmenys (I x P x A) 40 cm x 51 cm x 34,5 cm
Padėklai 6 arba 12 ( nerūdijančio plieno)
Padėklo matmenys (I x P) 34,8 cm x 39,0 cm
Svoris (su padėklais) 10 kg
Įtampa ir dažnis 220 V~, 50/60 Hz, 1000 W
Džiovinamas plotas 1,3 m²
Termostatas 35°C – 70°C
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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