
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arizona Jerky 

Sušička ovoce 
 

 

 

 

10033020 



 

 



 

3 

 

 

Vážený zákazníku, 

 

 

gratulujeme Vám k zakoupení produktu. 

Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se 

zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů 

neručíme. 
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TECHNICKÁ DATA 
 

 

Číslo produktu 10033020 

Napájení 220-240 V ~ 50/60 Hz 

Výkon (Watt) 420-500 W 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

 

 
 

 

 

 
Výrobce: 

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland. 

 
Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými 
směrnicemi: 

 
2014/30/EU (EMV) 

2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 



4 

 

 

    
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

 
• Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. 
• Při používání spotřebiče vždy dodržujte následující základní bezpečnostní opatření. 
• Nikdy nepoužívejte příslušenství, které nedoporučuje výrobce zařízení. 
Může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem a / nebo zranění. 
• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití uvnitř a není vhodný pro 
komerční použití. Nepoužívejte ho venku. 
• Přístroj nesmí být používán dětmi do 8 let nebo osobami se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností a znalostí, 
ledaže by byly pod dozorem nebo byly poučeny a porozuměli rizikům. Měli byste se 
ujistit, že děti se se zařízením nehrají. 
• Zařízení není určeno k provozu přes externí časovač nebo oddělený systém 
dálkového ovládání. 
• Zabraňte náhlým změnám teploty, např. přidávání chladných potravin do 
vyhřívaného hrnce. 
• Při vaření vždy umístěte nádobu na dodanou základnu. Nikdy neumisťujte nádobu 
přímo na pracovní desku. 
• Při používání sušičky se ujistěte, že je na rovném, pevném a stabilním povrchu a 
která během používání může vydržet hmotnost spotřebiče. 
• Nepoužívejte zařízení na hořlavých površích, jako je koberec nebo podobně. 
• Přístroj používejte pouze v dobře větraných prostorách. Neblokujte ventilační 
otvory na přední a zadní straně zařízení. Nechte okolo zařízení alespoň 30 cm 
prostoru, aby se zajistila dostatečná cirkulace vzduchu. 
• Pokud je zařízení vybaveno flexibilním kabelem kratším než 1,4 m (4 ½ stopy), 
prosím uvědomte si: 
- Krátké napájecí kabely (nebo odnímatelný napájecí kabel) by se měly používat ke 
snížení rizika zamotání se nebo klopýtnutí se o delší kabel. 
- Delší odpojitelné napájecí kabely nebo prodlužovací šňůry jsou k dispozici a mohou 
se používat s důslednou péčí. 
• Při použití delšího odpojitelného napájecího kabelu nebo prodlužovacího kabelu: 
- označený jmenovitý elektrický výkon svazku nebo prodlužovacího kabelu by měl být 
alespoň tak velký jako elektrický výkon zařízení a 
- Kabel by měl být umístěn tak, aby nespadl pod pracovní desku nebo stolovou 
desku, kde ho mohou děti potáhnout nebo se o něj možná náhodně zakopnout. 
• Pokud je jednotka uzemněna, prodlužovací kabel by měl být trojitý uzemňovací 
drát. 
• Čištění a údržbu smí provádět pouze děti starší 8 let a pod dozorem. Přístroj a jeho 
kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let, protože nemohou posoudit nebezpečí 
nesprávné manipulace s elektrickými zařízeními. 
• Během používání nenechávejte spotřebič bez dozoru, zvláště pokud ho používají 
děti nebo v jejich blízkosti. 
• Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných zařízeních, jako 
například.: 
- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných 
pracovištích; 
- venkovské domy; 
- v hotelech, motelech a ostatních ubytováních;
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• Před připojením k napájecímu zdroji zkontrolujte, zda síťové napětí a napájení 

odpovídají pokynům na typovém štítku. 

• Před čištěním jednotky a během jejího opravy zkontrolujte, zda je přístroj 

vypnutý a odpojte napájecí kabel, když jej nepoužíváte. Před vložením nebo 

vyjmutím částí nechte zařízení vychladnout. 

• Ujistěte se, že napájecí kabel nevisí přes ostré hrany a udržujte kabel i přístroj v 

dostatečné vzdálenosti od horkých předmětů a otevřeného ohně, protože jinak se 

plastový materiál může roztavit a může způsobit požár. 

• Napájecí kabel nesmí být poškozen žádným těžkým nebo ostrým předmětem, 

jinak může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 

• Pravidelně kontrolujte přístroj a napájecí kabel kvůli poškození. 

• Nepoužívejte přístroj v případě, že zástrčka nebo kabel jsou jakýmkoliv 

způsobem poškozeny, nastala jejich porucha, došlo k pádu nebo jinému poškození 

Pokud jsou napájecí kabel nebo přístroj poškozené, musí být zkontrolovány 

výrobcem, jeho servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou aby se 

předešlo možným nebezpečím . 

• Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři. 

• Žádná část výrobku není vhodná do myčky nádobí, pokud není uvedeno jinak. 

• Před vložením nebo vyjmutím zástrčky vždy vypněte zařízení. Netahejte kabel, 

ale uchopte zástrčku. 

• Nepoužívejte přístroj s prodlužovacím kabelem, pokud tento kabel nebyl 

zkontrolován a otestován kvalifikovaným technikem nebo servisním technikem. 

• Nikdy nepoužívejte nedoporučované příslušenství. 

• Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi. Udržujte ruce, vlasy, oblečení, špachtle 

a jiné nářadí mimo pohyblivých částí, aby se snížilo riziko zranění a / nebo 

poškození stroje. 

• Nepokoušejte se nasměrovat motor na jiné osoby nebo hořlavé látky. 

 

Neumisťujte zařízení nebo části zařízení do blízkosti horkých plynů nebo 

elektrických sporáků, v ohřívaných trubkách nebo na varných deskách. Ujistěte se, 

že. že napájecí kabel nevisí nad pracovním povrchem ani se nedotýká horkých 

ploch. 

• Nevystavujte do blízkosti ohřívače a vyhýbejte se kontaktu zástrčky s ohřívačem, 

protože jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem 
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• Nepoužívejte výrobek v blízkosti vany, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících 
vodu nebo jiné kapaliny nebo když stojíte ve vlhkých nebo mokrých površích. Přístroj 
neskladujte ve vlhkém prostředí. 

• Zařízení udržujte mimo dosah vysokých teplot, záření a vlhkosti. 

• Nepoužívejte zařízení s mokrýma rukama. 

• Vypněte napájení ve vlhkém prostředí. 

• Pokud zařízení spadne do vody, vypněte přístroj a okamžitě odpojte síťovou 
zástrčku. Nedotýkejte se vody, abyste ho vytáhli! 
• Je důležité poznamenat, že zařízení musí být před opětovným použitím 
zkontrolovány kvalifikovaným technikem  

 

 

• Přístroj nepoužívejte v blízkosti nádob na plyn. 

• Nesprávná obsluha a manipulace může způsobit poruchu zařízení a zranění 

uživatele. 

• Teplota přístupného povrchu může být VYSOKÁ, když je zařízení v provozu, 

uchopte jen rukojeti a dotýkejte se jen spínačů, abyste nespálili. 

• Zařízení nepoužívejte pro jiné účely, než je určeno použití. 

• Pokud tento přístroj odevzdáte třetím osobám, tento návod k použití musí být také 

přiložen. 

• Nedodržení všech uvedených pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, 

požár nebo vážné poranění. Upozornění, a pokyny popsané v této příručce nemusí 

pokrývat všechny možné situace, které mohou vzniknout během používání výrobku  

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neponořujte 

výrobek, flexibilní kabel nebo zástrčku do vody nebo jiných 

kapalin a udržujte jej mimo dosah deště a vlhkosti .. 

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí přehřátí! 

Přístroj nepoužívejte více než 20 hodin najednou. 

Po 20 hodinách stiskněte tlačítko "START / STOP", potom 

odpojte ze zásuvky a nechte ho vychladnout nejméně 2 hodiny 

před uvedením zařízení do provozu. 
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POPIS ZAŘÍZENÍ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charakteristiky sušičky 
• Tento přístroj má automatický ventilátor, který cirkuluje teplý vzduch a vytváří 

rovnoměrně vysušující interiér! 

Sušené potraviny jsou populárním občerstvením, protože si zachovávají téměř 

všechny výživové a chuťové vlastnosti. Dokonalý způsob, jak skladovat ovoce, 

občerstvení, zeleninu, chléb, květiny a další. 

• Má 6 podnosů, každý měří 33 x 30,5 cm a nedokáže udržet více než 0,5 kg jídla. 

• Chcete-li vysušit tlustší kusy, můžete odstranit jeden podnos, abyste zvětšili 

vzdálenost mezi dvěma podnosy 

• Podnosy se snadno čistí. 

• Fólie může zachytit libovolné zbytky, které spadly během sušení. 

• Zavřete průhledná dvířka. Jídlo se suší efektivněji. 

• Prostřednictvím průhledných dveří můžete sledovat stupeň dehydratace 

potravin během sušení. 

 

Mřížka (volitelné příslušenství) 

Pro menší potraviny jako byliny a bobule a lepkavé předměty jako banány a 

rajčata. 

 

Nelepivá fólie 

Použijte na výrobu delikátních ovocných rolí. Pokud se nepoužívá jako list na 

výrobu ovocných rolí, uložte ji do spodní části spotřebiče jako zásobník na 

zbytky.. 

ovládací 
panel 

    kryt 

rám dveří 

Dveře a 
okna 

mřížka spodní kryt 

fólie na 

ovocné rolky 

poličky 

(6 kusů) 

boční stěna 
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UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

 

 
• Odstraňte obal z produktu. Vložte obal do krabice a uložte jej nebo jej 
zodpovědně zlikvidujte. 
 
Čištění 
• Před prvním použitím přístroje otřete všechny části zařízení. Vyčistěte 6 
podnosů, dvířka a odkapávací misku mírně navlhčeným hadříkem. V případě 
potřeby použijte čisticí prostředky. Neponořujte hlavní motor do vody nebo 
jiných kapalin! 
• Po čištění spotřebič musí být v provozu po dobu 30 minut, aniž byl během této 
doby použitý k sušení potravin. Kouř a zápach během tohoto procesu jsou 
normální. Zajistěte dostatečné větrání. Později vypláchněte podnosy vodou a 
vysušte všechny díly. Tato operace je nutná pouze poprvé, ale za žádných 
okolností nesmí být hlavní motor ve vodě nebo jiných kapalinách. 
• Odpojte přístroj od sítě a před čištěním nechte vychladnout. K odstranění 
přilnutých potravin použijte měkký kartáček. Před uložením přístroje vysušte 
všechny části. 
• Nečistěte přístroj chemikáliemi nebo abrazivy, aby nedošlo k poškození 
povrch.. 

 
 

SLOŽENÍ 
 

 

• Zkontrolujte, zda je přístroj na rovné ploše. 
• Vložte podnosy a připojte zástrčku do zásuvky. Přístroj je nyní připraven k 
použit. 

 
 

KLÍČOVÉ FUNKCE 
 

Funkční klávesy jsou zobrazeny níže: 
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PROVOZ 
 

 

1 Umístěte čisté potraviny na podnosy - Nepřetěžujte podnosy ani 

nepřekrývejte jídlo. Zavřete závěsné dveře. 

2 Připojte přístroj do zásuvky. Na začátku zazní zvukový signál a rozsvítí se 

čtyři indikátory. Na displeji LED se zobrazí "00:00". 

3 Nastavte teplotu 

Stiskněte tlačítko "TIME / TEMP", na displeji LED se zobrazí standardní 

nastavení "70 ° C". 

Stisknutím tlačítek "+" nebo "-" zvolte požadovanou teplotu. Chcete-li rychle 

změnit teplotu, stiskněte a podržte tlačítka "+" nebo "-". Teplotu lze nastavit v 

rozsahu hodnot 35-70 ° C. 

4 Nastavte čas 

Stiskněte tlačítko "TIME / TEMP" a začne blikat "10:00". 

Pomocí tlačítek "+" nebo "-", dokud se nezobrazí požadovaný čas. 

Pokud podržíte tlačítka "+" nebo "-", čas se rychle změní. Časovač lze nastavit 

mezi "00:30" a "19:30". 

5 Po nastavení teploty a času nejprve stiskněte tlačítko "TIME / TEMP" a 

potom tlačítko "START / STOP", přístroj začne pracovat. Nejdříve začne 

pracovat motor a ventilátor, o 5 sekund později topné těleso. Nastavený čas 

se odpočítává a na displeji LED bliká symbol ":". 
 

 

6 V pohotovostním režimu 

Nejprve stiskem tlačítka "TIME / TEMP" a potom na tlačítko "START / STOP" 

pro vstup do přednastaveného režimu a spuštění procesu sušení (TIME: 

10:00, TEMP: 70 ° C). V případě potřeby lze takové změny čas sušení a 

teplotu. 

7 Změna času Během sušení 

Když LED displej zobrazí čas, stiskem PŘÍMO tlačítko "+" nebo "-", abyste 

změnili nastavený čas . 

Poznámka: Pro tenké / malé kusy nebo pro malé množství potravin je třeba 

nastavit nízkou teplotu. Při sušení hrubých / velkých potravin a velkých 

množství, by měla nastavit vysoká teplota. 

Termostat může být také použit ke snížení teploty, když je jídlo na konci 

sušicího cyklu, což usnadňuje kontrolu konečné vlhkosti v jídle. 
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8 Zkontrolujte a změňte teplotu během sušení 

Nejprve stiskněte tlačítko "TIME / TEMP", na displeji LED se zobrazí nastavení 

teploty. 

Poté stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro změnu nastavení. 5 sekund po 

dokončení změny, displej opět zobrazí časový režim. 

9 Během sušení stiskněte tlačítko "START / STOP". Všechny funkce jsou 

zastaveny. LED displej už nic neukazuje. 

10 END: 

Když se nastavený čas sníží na "0:00", první topný prvek přestane fungovat. 

Ventilátor pokračuje 10 sekund a zazní 20 krát "pípnutí (1 jednou / sekunda). 
LED displej zobrazí "Konec", sušení skončilo.  

 

 

 11 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky ... 

 
 

Všeobecné informace o zařízení 
• Tato sušička obsahuje 6 podnosů a ochranu proti přehřátí. Hlavní motor se 

skládá z topných prvků, motoru, ventilátoru a termostatu. 

• Větrací otvory umožňují cirkulaci vzduchu. 

• Vestavěný ventilátor pro cirkulaci vzduchu vytváří konvekci horkého vzduchu a 

dodává rovnoměrné teplo, které rovnoměrně zasahuje všechny podnosy a 

odstraňuje vlhkost. 

• V závislosti na vlhkosti v samotné potravině a vlhkosti prostředí se může doba 

sušení lišit. Použijte přístroj v bezprašné, dobře větrané, teplé a suché místnosti. 

Dobrá ventilace je také důležitá. 

• Ovoce a zelenina sušené v sušičce se liší od výrobků prodávaných v obchodech s 

potravinami a supermarkety. To proto, že přístroj nepoužívá žádné konzervační 

látky, žádné umělé barvy a pouze přírodní složky. 

• Záznamy o vlhkosti, hmotnosti výrobků před a po sušení, vám pomohou zlepšit 

vaše sušící techniky do budoucna.. 

Poznámka: Pokud nemáte čas na sušení všech potravin v jednom dni, můžete je 
také vysušit další den. V tomto případě byste měli skladovat jídlo v krabičce / 
polyethylenového sáčku a umístit jej do mrazničky. 
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Tipy na sušení 

Doba sušení ovoce závisí na následujících faktorech: 

• tloušťka kusů nebo plátků 

• Počet podnosů sušených potravin 

• Množství potravin, které se mají sušit 

• Vlhkost potravin nebo vlhkost ve vašem prostředí 

• Vaše preference pro jakýkoliv druh sušeného ovoce 

 

Doporučení pro sušení jídla 

• Zkontrolujte jídlo každou hodinu. 

• Označte potraviny s datem, obsahem a hmotností před sušením. Bude také 

užitečné zaznamenat čas schnutí pro pozdější použití. 

• předzpracovány potraviny se nejlépe suší. 

• Správné skladování potravin po sušení také pomáhá udržovat potraviny kvalitní a 

chránit živiny.  

 

 
 

SKLADOVÁNÍ 
 

 

• Po ochlazení jídlo uskladněte. 

• Potraviny je možné skladovat na chladném, suchém a tmavém místě. 

• Odstraňte veškerý vzduch z krabičky a těsně ji uzavřete. 

• Optimální teplota skladování je 15 ° C nebo nižší. 

• Nikdy neskladujte potraviny přímo v kovové nádobě. 

• Vyhněte se krabičkám, které "jsou propustné" nebo mají slabý uzávěr. 

• V týdnech po sušení zkontrolujte obsah sušených potravin a jejich vlhkost. Pokud 

jsou vlhké, měli byste obsah sušit déle, abyste předešli jejich zkažení. 

• Pro optimální kvalitu neuchovávejte sušené ovoce, zeleninu, byliny, ořechy a chléb 

v lednici nebo mrazničce déle než 1 rok. 

• Sušené maso, drůbež a ryby by neměly být uchovávány v chladničce déle než 3 

měsíce nebo v mrazničce po dobu 1 roku.. 



12 

 

 

    
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

 

 
• Po použití odpojte napájecí kabel a před čištěním nechte přístroj vychladnout. 
• K odstranění potravin přilepených na podnosy použijte měkký kartáč. 
• Před uložením přístroje vysušte všechny části suchým hadříkem. 
• Očistěte povrch krytu vlhkým hadříkem. 
• Odstraňte zbytek marinády pomocí papírových utěrek. 
• Nečistěte přístroj tvrdými chemikáliemi nebo abrazivy, aby nedošlo k poškození 
povrchu 

 

POKYNY K LIKVIDACI 
 

 

 
 

 

Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento 
symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek 
nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl 
přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro 
recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním 
správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, 
což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. 
Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se 
obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační 
službu vaší domácnosti. 
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