
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 
 
 

MAISTO DŽIOVYKLĖ 

 

G21 MISTRAL



Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą. 
 

Prieš naudodami šį įrenginį, perskaitykite šią instrukciją, kad išvengtumėte netinkamo prietaiso 
naudojimo. 
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1. Durelės 4. Korpusas 7. 
Nerūd. Plieno 
padėklas 

2. Panelė 5. Rankena 8. Tinkelis 

3. Valdymo skydas 6. Kojos 9. 
Vaisių  ritinėlio 
padėklas 

 
Pasirenkami priedai: 

 
Tinkelio padėklas  
(Įdėkite tinklelį ant nerūdijančio plieno padėklo) 

 
Naudokite mažesniems prduktams, tokiems kaip žolelės ir uogos, ir lipniems daiktams, 
pavyzdžiui, bananams ir pomidorams. 

 
Nelipnus lapas (vaisių ritinėlio padėklas) 
Įdėkite tinklelį ant nerūdijančio plieno padėklo, gaminant natūralius, skanius vaisių suktinukus. 
Kai nenaudojate kaip vaisių ritinėlio, laikykite jį įrenginio apačioje kaip trupinių dėklą



Saugos instrukcijos 
Naudojant elektrinį prietaisą, visada reikia laikytis šių pagrindinių atsargumo priemonių. 
 
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai. 
 
1. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotas 

fizines, jutimines ar psichines galimybes arba neturintiems patirties ir žinių, nebent 

juos prižiūri ar nurodė, kaip naudoti prietaisą, asmuo atsakingas už jų saugumą.. 
 
2. Nenaudokite lauke. 

 
3. audodami maisto džiovyklę įsitikinkite, kad ji yra ant lygaus, stabilaus ir tvirto 

paviršiaus, užtikrinkite, kad ji nenukris.. 
 
4. Nesilaikydami visų išvardytų instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, gaisrą arba 

sunkiai susižeisti. Šiame instrukcijos vadove aprašyti įspėjimai ir instrukcijos negali 

apimti visų galimų sąlygų ir situacijų, kurios gali atsirasti, kai produktas yra 

naudojamas. 
 
5. Naudojimo metu nepalikite maisto džiovyklės be priežiūros. 

 
6. Maisto džiovyklę visada laikykite šalia vaikų, nes jie negali atpažinti pavojų, 

susijusių su neteisingu elektrinių prietaisų naudojimu. 
 
7. Prieš įjungdami maisto dehidratorių į maitinimo šaltinį, patikrinkite, ar įtampa ir 

maitinimas atitinka nurodytą maisto džiovyklės etiketėje ar specifikacijoje.. 
 
8. Įsitikinkite, kad maisto džiovyklė yra išjungtas, ir ištraukite kištuką iš maitinimo 

tinklo, kai ji nenaudojamas ar prieš valant ir taisant. 
 
9. Įsitikinkite, kad maisto džiovyklė ir maitinimo laidas nėra pakabinti virš aštrių 

kraštų, ir laikykite juos atokiau nuo karštų daiktų ir atviros liepsnos; kitaip 

plastikas ištirps ir sukels gaisrą. 
 
10. Jokiu būdu negalima maisto džiovyklės ar kištuko panardinti į vandenį ar 

kitą skystį. Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.. 
 
11. Reguliariai patikrinkite, ar nepažeista maisto džiovyklės ir maitinimo laidas. 

 
12. Nenaudokite maisto džiovyklės, jei sugedo kištukas ar laidas, ar yra kaip 

nors sugadinti.. 
 
13. Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros 

atstovas ar panašiai kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.. 
 
14. Maisto džiovyklės remontą turėtų atlikti tik kvalifikuotas elektrikas. Netinkamas 

remontas gali kelti riziką vartotojui.. 
 
15. Nei vienos produkto dalies negalima plauti indaplovėje, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip. 

 
16. Prieš įkišdami ar ištraukdami kištuką, visada išjunkite maitinimo lizdą. 

Nuimkite suimdami kištuką; netraukite už laido. 
 
17. Nenaudokite prietaiso su prailginimo laidu, nebent šį laidą patikrino ir išbandė 

kvalifikuotas technikas ar techninės priežiūros asmuo. 
 
18. Niekada nenaudokite neleistino priedo. 

 
19. Venkite sąlyčio su judančiomis dalimis. Eksploatacijos metu laikykite rankas, 

plaukus, drabužius, menteles ir kitus indus atokiai, kad sumažintumėte savo, 

ar kitų, sužalojimo ir (arba) mašinos sugadinimo riziką.. 
 
20. Prašome nesukti variklio traukės ar tempiklio į priekį. 

 
21. Prašome, nelaikykite prietaiso šalia kaitros. Kištuką laikykite 

nesuspaustą; priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą ar elektros šoką. 

 
22. Jei šį prietaisą perduodate tretiesiems asmenums, taip pat turite perduoti 

šią naudojimo instrukciją. 
 
23. Prietaiso negalima naudoti naudojant išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio 

valdymo sistemą. 



Pavojus:  
• Norėdami sumažinti elektros smūgio riziką, nepanardinkite gaminio, lankstaus laido 
ar kištuko į vandenį, drėgmę ar kitus skysčius.  
• Nenaudokite gaminio šalia vonių, baseinų ar kitų indų, kuriuose yra vandens ar kitų skysčių, 
arba stovėdami ant drėgnų paviršių. Nelaikykite prietaiso vandeningoje aplinkoje; 
• Laikykite prietaisą toli nuo aukštos temperatūros spindulių ir drėgnos vietos. 
• Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.  
• Vandeningoje aplinkoje išjunkite maitinimo šaltinį.  
• Tuo atveju, kai prietaisas nukrenta į vandenį, išjunkite maitinimą iš maitinimo lizdo ir 
nedelsdami ištraukite kištuką.NESIEKITE Į VANDENĮ, PAIMTI PRIETAISO.  
• Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad prieš pakartotinį naudojimą prietaisą turės 
patikrinti kvalifikuotas technikas.  
• DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 48 valandas per vieną kartą. Po 48 valandų. 
Prieš vėl naudodami, atjunkite kištuką ir leiskite jam atvėsti mažiausiai 2 valandas. 
• Nenaudokite šalia dujų purškimo. 
• Netinkamas naudojimas gali sukelti prietaiso veikimo sutrikimus ir vartotojo suSIžalojimus.  
• Maitinimo laido negali užspausti kažkas sunkus ar aštrus, kitaip tai gali sukelti gaisrą 
ar elektros šoką.  

• Kai prietaisas veikia, paviršiaus temperatūra gali būti aukšta. 
 
Džiovyklės savybės 
 

Šiame įrenginyje yra automatinis ventiliatorius, kuris cirkuliuoja šiltu oru ir sukuria  
gražiai, tolygiai džiovinantį įrenginį!  
Džiovinti maisto produktai yra puikus užkandžių pasirinkimas, nes juose išlieka 
beveik visa maistinė vertė ir skonis.  
Puikus būdas išsaugoti vaisius, užkandžius, daržoves, gėles ir dar daugiau  
6 nerūdijančio plieno padėklai, kurių kiekviename padėkle negali būti daugiau kaip 0,6 
kg maisto. 
Galite išimti vieną ar daugiau padėklų, kad padidėtų erdvė storesniam maistui.  
Lengva išvalyti padėklus. 
Lašų dėklas gali surinkti likučius, kuriuos lengva valyti. 
Džiovindami uždarykite dureles. 



 
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 
1. Išimkite visas džiovyklės ir jos priedų pakuotes. Įsitikinkite, kad yra visas pakuotės turinys. 
2. Nuvalykite padėklus sudrėkinta šluoste.  
3. Džiovyklės pagrindą padėkite ant tvirto, lygaus paviršiaus. Prijunkite. Džiovinimo padėklus 
sukraukite į džiovyklę.  
4. Džiovyklę 30 minučių paleiskite maksimalia temperatūra be maisto. Įsitikinkite, kad 

kambaryje yra pakankama ventiliacija, jei džiovyklė sukeltų dūmų ar kvapų. Tai normalu. 

5. Nuplaukite padėklus vandenyje. Išdžiovinkite visas dalis.  
PASTABA: Tai turite padaryti tik pirmą kartą naudodami džiovyklę. 
 
DŽIOVINIMO PATARIMAI:  
Iš anksto apdorotų vaisių džiūvimo laikas skirsis atsižvelgiant į šiuos veiksnius: 
 
1. gabalėlių ar griežinėlių storis 
2. padėklų su džiovinamu maistu skaičius 
3. džiovinamo maisto tūris 
4. drėgmė jūsų aplinkoje 
5. džiovinimo pageidavimai kiekvienai džiovinto maisto rūšiai 

 
Rekomenduojama:  
• Kas valandą tikrinkite maistą.  
• Prieš džiovindami maistą pažymėkite etiketėmis turinį, datą ir svorį. Taip pat bus 

naudinga atkreipti dėmesį į džiovinimo laiką ateityje.  
• Geriausias džiovinimo efektas bus iš anksto apdorotam maistui.  

• Tinkamas maisto produktų laikymas po džiovinimo taip pat padės išlaikyti gerą 

maisto kokybę ir išsaugoti maistines medžiagias. 

Džiovyklės naudojimas  
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Įdėkite švarų maistą į padėklus. Neperkraukite dėklų ir niekada neuždenkite 

maisto vienas kitu. Uždarykite duris. 
 
2. Prijunkite. Džiovyklė pypsės 1 kartą, užsidegs ON / OFF “ir ekrane pasirodys„  

8888”. 
 
3. Paspauskite mygtuką „ON/ OFF“. LED ekrane bus rodomas numatytasis laiko 

nustatymas „10:00“ ir temp. „70 ° C“. Pirmiausia įsijungia variklis ir ventiliatorius, o 

po 5 sekundžių pradeda veikti kaitinimo elementas. Nustatytas laikas pradeda 

skaičiuoti, LED ekrane mirksi „:“ signalas. 

 
4. Paspauskite TEMP / TIME, ekrane mirksi temperatūra. 

 

Norėdami pakeisti temperatūrą, naudokite + arba - (temperatūros diapazonas -35 ° 

C-75°C). 

 

PASTABA: Temperatūros pokyčiai didinant 5 ° C. Norėdami greitai 

pakeisti temperatūrą, palaikykite paspaudę + arba -. 
 
5. Baigę nustatyti temperatūrą, dar kartą paspauskite TEMP / TIME, kad 
pasirinktumėte laiką. Ekrane mirksi laikas. Norėdami pakeisti laiką, naudokite + arba - 
(laiko intervalas 0: 30–48: 00). 

 
PASTABA: laikas keičiasi po 30 minučių. Norėdami greitai pakeisti laiką, 
palaikykite paspaudę + arba -. 

 
6. Baigus nustatyti temperatūrą ir laiką, gaminys pradės veikti. 
 
PASTABA: Džiovinimo metu paspauskite „ON / OFF“ mygtuką, visos funkcijos bus 
pristabdytos. Ekrane rodoma „0000“. 

 
PASTABA: Pasirinktinai galite bet kada pakeisti laiką ir temperatūrą paspausdami 
TEMP / TIME. Pirmiausia paspauskite mygtuką „TEMP / TIME“, tada paspauskite 
mygtuką „+“ arba „-“. 

 
7. Kai baigsis laikmatis, pirmiausia nustoja veikti kaitinimo elementas. Ventiliatorius 

tęsis veikti 10 sekundžių, o garsinis signalas skambės 20 kartų „pyptelėjimo“ garsu 

(1 kartą per sekundę). 



Baigę džiovinti, atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo. 
 
Maisto džiovintuve džiovinti vaisiai ir daržovės savo išvaizda skirsis nuo tų, kurie 

parduodami sveiko maisto parduotuvėse ir prekybos centruose. Taip yra dėl to, kad 

jūsų maisto dehidratoriuje nenaudojami jokie konservantai, dirbtiniai dažikliai ir tik 

natūralūs priedai. 

 
Įrašai  apie  drėgmę,  produkcijos  svorį  prieš  ir  po  džiovinimo  laiko  bus  naudingi  tobulinant  
džiovinimo būdus ateityje.. 



 
LAIKYMAS 
• Laikykite maistą tik jam atvėsus.  
• Maistas gali būti laikomas ilgiau, jei laikomas vėsioje, sausoje ir tamsioje vietoje.  
• Pašalinkite visą orą iš saugojimo talpyklos ir sandariai uždarykite  
• Optimali laikymo temperatūra yra 15 ° C arba žemesnė.  
• Niekada nelaikykite maisto tiesiogiai metaliniame inde.  
• Venkite indų, kurie „kvėpuoja“ arba turi silpną sandarumą.  
• Per kelias savaites po džiovinimo patikrinkite, ar džiovintame maiste nėra  
drėgmės. Jei viduje yra drėgmės, turėtumėte ilgiau džiovinti turinį, kad nesugestų.  
• Geriausios kokybės džiovinti vaisiai, daržovės, žolelės, riešutai, duona 

neturėtų būti laikomi ilgiau kaip 1 metus, jei laikomi šaldytuve ar šaldiklyje.  
• Džiovintą mėsą, paukštieną ir žuvį reikia laikyti ne ilgiau kaip 3 mėnesius, jei 

laikoma šaldytuve, arba 1 metus, jei laikoma šaldiklyje.. 
 
Priežiūra/Valymo būdai  
Po naudojimo atjunkite džiovyklę nuo maitinimo šaltinio ir prieš valydami leiskite 

jai atvėsti.  
Minkšta kempinėle pašalinkite maisto lipnumą nuo padėklų.  
Prieš padedant džiovykle laikymui, visas dalis nusausinkite sausa šluoste.  
Korpuso paviršių nuvalykite audiniu.  
Norėdami pašalinti marinato perteklių, naudokite popierinius 

rankšluosčius. Nevalykite prietaiso aštriomis cheminėmis medžiagomis ar 

abrazyvinėmis medžiagomis, kad nesugadintumėte paviršiaus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Techniniai duomenys: 

 
Įtampa: 220-240 V, 50/60 Hz  
Galia: 900-1100 W  
Laikmatis: 00:30-48:00 

 
Temperatūra: 35°C - 75°C 

 

 
Lietuvių kalba pateikiama vadovo versija yra tikslus originalių gamintojo instrukcijų vertimas.Šiame 

vadove naudojami vaizdai yra tik iliustraciniai ir gali skirtis nuo faktinio produkto. 

Daržovių paruošimo lentelė  

  Būsena 
Laikas 

Rekomenduojama 

Produktas Paruošimas po temperatūra 
(val.)   

džiovinimo (°C)    
     

 Supjaustykite į 1/3 colio juosteles. 
Trapus 

  
 Virkite apie 10 min.   

Artišokai 
 

6-14 57   

     

Šparagai 
Supjaustykite 1 colio gabalėliais Trapus 

6-14 52   

     

 Nupjaukite ir garinkite, kol pasidarys 
Trapus 

  
 permatomas   

Pupelės 
 

8-26 57   

     

 Blanširuokite, atvėsinkite, nuimkite 
Trapus 

  
 viršūnes ir šaknis.   

Burokai 
 

8-26 57 
Supjaustykite. 

 

    
     

 Išpjaukite daigus iš koto. Perpjaukite    

Briuselio išilgai per pusę    

kopūstai 
 Traškus 8-30 52 
    

     

 Apkirpkite ir supjaustykite. Garinkite apie Trapus   

Brokoliai 
3–5 min  

6-14 52   

     

 Apkarpykite ir supjaustykite 1/8 colio    

 juostelėmis. Išpjaukite šerdį 1/4 colio 
Odinis 

  
 juostelėmis.   

Kopūstai 
 

6-14 52   

     

 Garinkite iki suminkštėjimo. Susmulkinti Odinis   

Morkos 
arba supjaustykite griežinėliais  

6-12 52   

     

 Garinkite iki suminkštėjimo. Apkirpkite ir Odinis   

Kalafijorai 
supjaustykite.  

6-16 52   

     

 Pjaustykite stiebus 1/4 colio Trapus   

Salieras griežinėliais.  6-14 52 
     

Svogūnų  Trapus   

laiškai Susmulkinkite.  6-10 52 
     

 Nulupkite ir supjaustykite 1/2 colio Odinis   

Agurkai griežinėliais  6-18 52 
     

 Apkarpykite ir supjaustykite 1/4 colio -    

Baklažanai 1/2 colio storio Trapus   

   6-18 52 
     

  Trapus   

Česnakai Nuimkite odelę ir supjaustykite  6-16 52 
     

Čili  Odinis   

pipirai 
Džiovinkite visą  6-14 52 
    

     

 Pjaustykite, smulkinkite ar džiovinkite Odinis   

Grybai visą.  6-14 52 
     

  Trapus   

Svogūnai Plonai supjaustykite arba susmulkinkite  8-14 63 
     

Žirniai Nulukštenti ir garinti 3–5 minutes. Trapus 8-14 52  



     

 Supjaustykite 1/4 colio 
Trapus 

  
 juostelėmis ar žiedais. 

  

Paprikos 
 

4-14 52 
Pašalinkite sėklas. 

 

    
     

 Supjaustykite riekelėmis, kubeliais arba    

 supjaustykite. Garų ruošimas nuo 8 iki 
Trapus 

  
 10 min.   

Bulvės 
 

6-18 52   

     

 Nuimkite išorinę odą ir supjaustykite 1/8    

Rabarbarai 
colio ilgiu. Be 

6-38 57  
drėgmės     

     

Špinatai 
Garinkite, kol pavys, bet nepermirks 

Trapus 6-16 52  

     

 Nuimkite odą. Supjaustykite puselėmis Odinis   

Pomidorai arba griežinėliais.  6-24 52 
     

  Trapus   

Cukinijos Supjaustykite 1/4 colio gabalėliais.  6-18 52 
     



Vaisių paruošimo lentelė  
    Rekomenduojam 
    a 

Produktas Paruošimas 
Būsena po Laikas 

temperatūra 
džiovinim  

    

  o (val) 
(°C)     

     

 Nulupkite, išimkite šerdį ir 
Lankstus 

  
 supjaustykite griežinėliais ar žiedais   

Obuoliai 
 

5 - 6 57   

     

 Nuvalykite, perpjaukite pusiau ar Lankstus   

Abrikosai riekelėmis  12-38 57 
     

 Nulupkite, pjaustykite 1/8 inch Traškus   

Bananai gabalėliais.  8-38 57 
     

 Supjaustykite braškes į 3/8 colio 
Be drėgmės 

  
 gabalėlį Kitas uogas nesmulkintas   

Uogos 
 

8-26 57   

     

 Išimti kauliuko neprivaloma, arba 
Odinis 

  
 išimkite, kai bus 50% džiovintos   

Vyšnios 
 

8-34 57   

     

  Lankstus   

Spanguolės Smulkinkite arba džiovinkite visas.  6-26 57 
     

  Odinis   

Datulės Išimkite kauliuką ir supjaustykite.  6-26 57 
     

  Odinis   

Figos Pjaustykite.  6-26 57 
     

  Lankstus   

Grapes Palikite nesmulkintą .  8-38 57 
     

 Perpjaukite per pusę, išdžiovinkite oda    

 žemyn. Išimkite kauliuką, kai bus 50%    

 džiovintą    
  Lankstus   

Nektarinai   8-26 57 

     

Apelsinai Nulupkite ir sudėkite skiltelėmis . Trapus 8-16 57 
     

 Išimkite kauliuką, kai išdžiūsta 50%.    

 Pjaukite per pusę arba ketvirtį su 
Lankstus 

  
 perpjauta puse į viršų   

Persikai 
 

10-34 57   

     

  Lankstus   

Kriaušės Nulupkite ir supjaustykite  8-30 57 
     

Žolelės,     

erškėtrožės Pjaustykite, smulkinkite, arba Be drėgmės   

 džiovinkite visą  6-10 40 
      
 
Džiovinta jautiena 
Kaip ir beveik visus maisto produktus, svarbu pradėti nuo kokybiško mėsos pjaustymo. 
Pasirinkite liesą šoinį arba apvalų kepsnį, kurio storis yra nuo 1 iki 1 1/2 colio. Nupjaukite 
visus riebalus ir jungiamąjį audinį. Riebalai trukdo mėsai išdžiūti, o jungiamasis audinys 
padarys sunkų jautienos kramtymą. 

 
Kad būtų lengviau pjaustyti, įdėkite mėsą į šaldiklį maždaug 30 minučių, kad iš dalies 
užšaltų. Tada apverskite ir užšaldykite dar 15 minučių. Supjaustykite juostelėmis. 
 
Marinuoti juosteles mažiausiai 3 valandas ar net per naktį.  
Mėsa gali būti pagardinta druska, pipirais, česnako ar svogūnų milteliais ar kitais 
prieskoniais.  
Nusausinkite marinuotas juostas ant popierinių rankšluosčių ir padėkite juostas ant 
džiovinimo padėklų (nepamirškite džiovyklės apsaugoti nuo lašančių maisto 
produktų, kaip aprašyta anksčiau šiame vadove). Džiovinti, kol juostos bus gana 
sausos ir standžios iki lenkimo, tačiau jas galima sulenkti nesulaužant. Tai užtruks 
nuo 6 iki 16 valandų. Skirtingai nuo kitos džiovintos mėsos, jautiena turėtų būti šiek 
tiek kramtoma, bet ne trapi. 
 
Džiovintos jautienos marinavimas 
 

  • smulkinta česnako 
• ½ puodelio sojos padažo skiltelė 

• 2 v.š. rudojo cukraus • 2 v.š. lkečupo 

• ½ puodelio vorčesterio padažo • 1-1 ¾ a.š. druskos 

• ½ a.š. svogūnų miltelių • ½ a.š.pipirų 
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