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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

229002

Aszaló készülék

   Olvassa el, és a készülék közelében őrizze 
meg jelen használati útmutatót.

Importőr: Vendi Hungária Kft.  

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510
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Tisztelt Ügyfelünk!  

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Hendi készüléket. Kérjük, gondosan olvassa el ezt a gépkönyvet, mielőtt 
használná, illetve csatlakoztatná a készüléket, annak érdekében, hogy megelőzze a nem megfelelő használat 
miatt bekövetkező károsodásokat.   

Biztonsági rendelkezések  

• A nem megfelelő működtetés, illetve használat súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a 
felhasználónak.  

• A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amire tervezték. A gyártó nem felelős semmilyen 
károsodásért, ami a nem megfelelő működtetésből, illetve használatból fakad.  

• Tartsa távol a készüléket, és az elektromos csatlakozóját a víztől és más folyadékoktól. Abban a 
valószínűtlen esetben, hogy a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki az elektromos csatlakozót a 
konnektorból, és ellenőriztesse a készüléket engedéllyel rendelkező villanyszerelővel.  

Ezen rendelkezések be nem tartása életveszélyes helyzetekhez vezethet.  

• Soha ne próbálja saját kezűleg felnyitni a készülék borítását.  

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.  

• Ne érintse meg a készülék elektromos csatlakozóját nedves vagy vizes kézzel.  

• Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a kábelt.  

Ha bármelyik sérült, javítassa meg egy engedéllyel rendelkező szervizzel.  

• Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon megsérült. Ellenőriztesse, és javítassa meg egy 
engedéllyel rendelkező szervizzel 

• Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. Ez életveszélyes helyzetekhez vezethet.  

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa azt távol a nyílt 
lángtól. Ha ki akarja húzni a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja, és ne a kábelt.  

• Bizonyosodjon meg arról, hog senki ne húzhassa meg a kábelt (vagy a hosszabbítót) és nem botolhat meg a 
kábelben.  

• Mindig figyelje a készüléket, amikor az működik.  

• A gyerekek nem értik meg, hogy az elektromos készülékek helytelen használata veszélyes. Ezért soha ne 
hagyja, hogy gyerekek használják a háztartási készülékeket felügyelet nélkül.  

• Midig húzza ki az elektromos csatlakozót, amikor nem használja a készüléket, valamint annak tisztítása előtt.  

• Figyelem! Amíg a csatlakozó be van dugva a konnektorba, a készülék áram alatt van.  

• Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a csatlakozót a konnektorból.  

• Soha ne szállítsa a készüléket a kábeltől fogva.  

• Ne használjon semmilyen extra eszközt, amit nem a készülékkel együtt szállítottak.  

• Csak olyan konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket, ami olyan áramforráshoz csatlakozik, amely nek a 
feszültsége és frekvenciája megegyezik a készülék címkéjén szerepkő adatokkal.  

• Kerülje el a készülék túlterhelését.  

• Kapcsolja ki a készüléket használat után, és húzza ki a csatlakozót.  

• Midig húzza ki a csatlakozót, mielőtt tölti a készüléket, illetve annak tisztítása előtt.  

• Az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseknek.  

• A jelen készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességű személyek 
(ideértve a gyerekeket is), illetve olyan személyek, akik nem ismerik és gyakorlottak a készülék használatát 
illetően, kivéve, ha felügyelik őket, vagy képzésben részesültek olyan személytől, aki felelős a biztonságukért.  

 

 

 



 

Speciális biztonsági rendelkezések  

• Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. Működés közben tartsa távol a kezeit, haját, ruházatát, spatulákat, 
vagy más eszközöket, mert ezek károsíthatják a készüléket, és ennek következtében megsérülhet a kezelő.  

• Ne fordítsa a készülék hátoldalán lévő ventillátort személyek, vagy gyúlékony anyagok felé.  

• Ne használja a készüléket nagyon meleg és párás körülmények között.   

• A készülék működése közben, annak felületei felforrósodhatnak.  

• FIGYELEM! Ne működtesse a készüléket folyamatosan több, mint 20 órán keresztül. 20 óra után 
áramtalanítsa azt, és hagyja lehűlni legalább 2 órán át, mielőtt újra használná.  

 
Élelmiszer aszaló 

 
Cikkszám: 229002 
Feszültség: 220-240V, 50/60Hz 
Teljesítmény: 420-500 W 
Termosztát: 35°C – 70°C 
Termék mérete: 450×345×(H)315 mm 

• A készüléket 6 rozsdamentes acél tálcával és salaktálcával szállítjuk.  

• A főmotor tartalmazza a fűtőelemeket, a motor ventillátort, a termosztátot, és fel van szerelve túlmelegedés 
elleni védelemmel.  

• A rácsozott tálcák lehetővé teszik, hogy a levegő áramolni tudjon az élelmiszer körül.  

• A fő motor a készülék hátulján található, a ventilátor hátulról fújja a forró levegőt a készüléken keresztül.  

 

Előkészületek az első használat előtt  

• Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült. Bármilyen sérülés esetén azonnal lépjen kapcsolatba a 
viszonteladójával, és NE használja a készüléket.  

• Távolítsa el az összes csomagoló anyagot. . 

• Tisztítsa meg a készülék külsejét, a tálcákat, a salaktálcát, és az ajtót kézmeleg vízzel, és enyhe 
mosogatószerrel, valamint egy puha ronggyal. Ne tisztítsa a motort, és tartozékait.  

Zsaluajtó 

Ki/BE kapcsoló 

Fedél- 
borítás 

Hőmérséklet 
beállító gomb 

Oldalborítás 

Alsóborítás 

Tálcák 

Háló 

Salaktálcák 



• Szintezze be a készüléket.  

• Bizonyosodjon meg arról, hogy 15 cm rés van a készülék körül a szellőzés érdekében.  

• Úgy helyezze el a készüléket, hogy bármikor elérhesse annak az elektromos csatlakozóját.  

FIGYELEM! Tisztítás után, a készüléket működtetni kell üresen 30 percig. Ilyenkor füst, vagy szag keletkezhet, 
ami normális jelenség. Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. 30 perc után, hagyja a készüléket lehűlni, öblítse 
le vízzel az állványokat, és szárítsa meg azokat. Ne tisztítsa meg a motort.  

 

Használat 

• Dugja be az elektromos csatlakozót a konnektorba.  

• Helyezze a salaktálcát a készülékbe.  

• Helyezze az aszalni kívánt élelmiszert a tálcákra. Ne terhelje túl a tálcákat, és soha ne helyezzen 
élelmiszereket egymásra.  

• Helyezze az élelmiszerrel megrakott tálcákat a készülékbe, és szerelje fel az átlátszó ajtót.  

• Kapcsolja be a készüléket, amikor is a gomb kapcsoló lámpája vörösen fog világítani.  

• Fordítsa a hőmérséklet beállító gombot a kívánt értékre.  

• Amikor az aszalás befejeződött, kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni azt, mielőtt kivenné a tálcákat.  

 

Ötletek a használathoz  

Az aszalási idő változik az alábbi körülmények alapján:  

- a darabok, vagy szeletek vastagsága 

- a használt tálcák száma  

- az aszalt élelmiszer mennyisége  

- a környezet párássága  

- az Ön ízlése, amely szerint az aszalás mértékét kiválasztja . 

 

Javasoljuk, hogy:  

- minden órában ellenőrizze az élelmiszert  

- jegyezze fel a aszalási időt, a későbbi aszalásokhoz  

- az előkezelt élelmiszerrel érhető l a legjobb eredmény  

- aszalás után, tárolja az élelmiszert megfelelően, hogy megőrizze annak minőségét, és tápértékét.  

-  Mindig tegyen eleget az élelmiszerek előkészítésére vonatkozó szabályoknak, hogy megelőzze az 
aszalékok baktériumokkal való megfertőzését.  

 

Tisztítás és karbantartás  

• Használat után, áramtalanítsa a készüléket, és hagyja lehűlni.  

• Tisztítsa meg a készülék külsejét, és belsejét, a tálcákat, a salaktálcát, és az ajtót langyos vízzel és enyhe 
mosogatószerrel, és egy puha ronggyal. Ne tisztítsa a motor részeit.  

• Kefével távolíthatja el a tálcákról az odaszáradt maradványokat.  

• Töröljön szárazra minden alkatrészt, mielőtt eltárolná a készüléket.  

• Időnként tisztítsa meg a ventillátort egy porszívóval.  

• Figyelem! Ne tisztítsa a készüléket agresszív mosogatószerekkel, vagy súrolószerekkel, mivel ezek 
károsíthatják a készülék felületét.  

 
 



 

Problémamegoldás  

Probléma Lehetséges ok  Megoldás 
A ki/be kapcsoló nem világít 
vörösen  

Nincs áram Ellenőrizze, hogy be van-e dugva 
a készülék  

Elromlott a kapcsoló Lépjen kapcsolatba a 
viszonteladóval  

A kamra nem melegszik  A fűtőelem, a termosztát, vagy a 
ventilátor elromolhatott  

Lépjen kapcsolatba a 
viszonteladóval  

A kamra túlmelegszik  A fűtőelem, vagy a termosztát, 
elromolhatott  

Lépjen kapcsolatba a 
viszonteladóval  

Az aszalás tül sok ideig tart  Párás környezet  Helyezze a készüléket kevésbe 
párás helyre  

A fűtőelem, a termosztát, vagy a 
ventilátor elromolhatott  

Lépjen kapcsolatba a 
viszonteladóval  

 

Garancia:  

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a 
garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális 
feltételek betartása mellett. 

Ártalmatlanítás, környezet 

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően 
ártalmatlanítsa. 

A csomagoló anyagokat, mint fa, műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze! 

 


