Pirms kaltes lietošanas, izlasiet norādījumus, sekojiet instrukcijām. Ražotājs nav atbildīgs par
zaudējumiem nepareizas lietošanas gadījumā, kā arī par tās izmantošanu citiem
nepiemērotiem mērķiem.
1. Elektrodrošība:
1. kalte jāsavieno ar norādītu spriegumu uz korpusa
2. Jaudas elektrosistēmai jābūt aprīkotai ar drošinātāju ne mazāk kā 30 mA.
3. Periodiski pārbaudīt vadu stāvoli . ja strāvas vads bojāts- tas jānomaina
To drīkst darīt tikai kvalificēts elektriķis. Neizmantojiet ierīci, ja strāvas vads ir bojāts.
4. Ir aizliegts vilkt vadu.Glabāt strāvas vadu atstatus no siltuma avotiem, asas malas var radīt
vadu bojājumu.

2. Drošība:
1. Šī iekārta nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar fiziskiem, maņu vai
garīgām spējām vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tas netiek darīts, uzraudzībā vai
kopā ar personu, kas atbild par viņu drošību. Pievērsiet uzmanību bērniem, lai tie nedarbina
šo iekārtu.
2. Gadījumā, ja ir bojājumu ierīcē, lai izvairītos no bīstamām situācijām, remontu var veikt
tikai kvalificēta persona.
3. Neizmantojiet šo iekārtu tuvumā uzliesmojošiem materiāliem.
4. Ir aizliegts veikt jebkādu apkopi ekspluatācijas laikā.
5. Ierīce var darboties tikai iekštelpās.
ierīce nav piemērota izmantošanai ārpus telpām.
6. Nelietojiet, neuzglabājiet ierīci temperatūrā kura ir zemāka par 0 ° C
7. Neieslēdziet žkalti, kad apkārtējā temperatūra ir zemāka par 5 ° C Pirms sākt kaltēt,
pārvietot no telpā ar zemāku temperatūru uz telpu ar augstāku temperatūru.
SVARĪGI!
Pirms ieslēgt, iespraust kontaktdakšu ligzā !!!
3. uzturēšana
Noņemt plastmasas atvilktnes un nomazgāt ar siltu
ūdeni, izmantojot mazgāšanas līdzekli, tīrīšanas līdzeklim ir jābūt paredzētam kontaktā ar
pārtikas produktiem. Pēc mazgāšanas rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni un nosusināt.
Atvilktņu ielikņus mazgāt tikai ar rokām, pēc tam noskalot ar tīru ūdeni.
Ieliktņi pirms novietošanas žāvētājā jābūt sausiem!

4. žāvēšana
Putekšņu žāvēšana būtu jāveic temperatūrā 35 ° - 40 ° C (Tas ir svarīgi, ka putekšņi nav
pārkarsēti,jo, piemēram, medus, tas zaudē savas īpašības pie temperatūras virs 40 ° C).
Putekšņi žāvēšanai jānovieto atvilktnēs. Biezums nedrīkst pārsniegt 1 cm.
Pēc sākotnējās žāvēšanas, ziedputekšņi var likt slānī 2-3cm. Ieteicams maisīt vairākas reizes
dienā. Žāvēšanas process ziedputekšņu aizņem no 1-3 dienām, atkarībā no mitruma.
Labi žāvēti ziedputekšņi ir cieti, sausi graudi, kurus nevar saspiest pirkstos.

Ūdens saturs žāvētos ziedputekšņos nedrīkst pārsniegt 6%. Pēc žāvēšanas, putekšņi
jāuzglabā hermētiskā traukā, sausā, vēsā vietā.
5. Specifikācija
• Jauda - 230V.
• Elektroenerģijas patēriņš: 600 W
• Ietilpība: aptuveni 0,5 kg mitru ziedputekšņu.
• Elektronisks temperatūras kontrolieris ar displeju
• temperatūras koriģēšana starp 35 ° C - 75 º C (maksimālā žāvēšanas temperatūra
Putekšņiem 40 ° C)
• skaits atvilktnēm: 6, 8, 10 gab, atkarībā no žāvētāja tipa

1. Pirms pieslēdzat tīklam, pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta. Slēdzis (0/1) uz vadības
paneļa būtu iestatīts uz "0" (1 att.)

(1 att.)
2. Pēc ierīces pieslēgšanas, slēdzis (0/1) uz vadības paneļa pāreja no pozīcijas "0" līdz
pozīcijai "1". (2 att.)

(2 att.)

2. Kontrolieris var tikt ir ieprogrammēts atbilstoši jūsu vajadzībām.
3. Programmēšana sākas no laika iestatījumu. Šis parametrs ir noteikts divos posmos.
Laika diapazons 0,01-40,59. Minimālais darba laiks ir 1 minūte, maksimālais darba
laiks ir 40 stundas un 59 minūtes.

4. Lai ieietu programmēšanas režīmā, nospiediet un turiet pogu "SEL", līdz displejā
mirgo cipars 0 (3 att.)

(3 att.)
5. Kad skaitlis nulle (0) mirgo, tas atbild par darba laiku stundās. Vērtība ir noteikta,
nospiežot "UP " vai "DOWN". Apstipriniet iestatījumu, nospiežot "SEL". (4.att)

(4.att)
Pēc pirmā soļa apstiprinājuma "SEL", sāk mirgot cipars nulle dubults (00) parametrs,
kas nosaka minūtes Nospiediet "UP" vai "DOWN", lai mainītu parametru.
Apstipriniet izvēli, nospiežot "SEL".
Ja jūs vēlaties, lai jūsu žāvētājs strādā mazāk nekā 1 stundu, tad izpildiet tikai stundu
iestatījumu: 0 (0 = 0 stundas) un apstipriniet nospiežot "SEL". (5 att.)

(5 att.)
Pēc laika apstiprināšanas, nospiežot pogu "SEL" uz ekrāna parādās darba laiks
žāvētājam, kas ir ieprogrammēts.
Pēc tam Izmantojiet pogu, iestatīt žāvēšanas temperatūru (max 40 °C) (6 att.)

(6 att.)
Nospiežot pogu "START / DOWN" kalte sāks darbu. ( 7 att.)

( 7 att.)
Lai apturētu kalti, nospiediet pogu "UP". lai atsāktu kaltes darbu, vēlreiz nospiediet
pogu "START / uz leju". Kalte pēc ieslēgšanas, uzsāks iestatījumus. Pēc cikla begām
kalte izslēgsies.
Pēc darba
- Slēdzis (0/1) slēdzm jābūt pozīcijā (0) un atvienojiet to no strāvas
Pēc Izslēgšanas kaltē nesaglabājas jūsu iestatījumi
Programmēšana jāveic pirms katra žāvēšanas procesa.

