
NÁVOD NA POUŽITIE 
PLASTOVÁ SUŠIČKA PEĽU 6, 8, 10 ŠUPLÍKOVÁ 

 

                      
 

UPOZORNENIE! 
Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov v ňom obsiahnutých. 
Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym používaním prístroja alebo jeho nesprávnou 
manipuláciou. 
Pred prvým použitím sušičku dôkladne umyte a vysušte podľa pokynov uvedených v časti Údržba. 
 

 
Bezpečnosť pri práci s elektrickou sieťou: 
 

1. Sušička musí byť pripojená k uzemnenej zásuvke s napätím uvedeným na typovom štítku.  
2. Elektrické napájanie musí byť vybavený ističom s menovitým vypínacím prúdom, ktorý nepresahuje 
30 mA. Pravidelne kontrolujte prevádzku ističa.  
3. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla.  
Ak je odnímateľný napájací kábel poškodený a je potrebné ho vymeniť, túto výmenu musí vykonať 
osoba na to určená alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. Nepoužívajte 
prístroj v prípade, že je napájací kábel poškodený.  
4. Je zakázané ťahať za kábel. Napájací kábel by mal byť ďaleko od zdrojov tepla, ostrých hrán a je 
dôležité dbať o jeho dobrý stav.  
5. Uistite sa, že menovité napätie sušičky a napájanie sú kompatibilné. 

 
Bezpečnosť pri práci: 
 

1. Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové 
a duševné schopnosti alebo disponujú nedostatkom skúseností, ďalej ak nie sú pod dohľadom alebo 
neboli poučení o použití zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Dbajte o to, aby sa 
vaše deti nehrali so zariadením.  
2. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu v prípade poškodenia zariadenia môže byť oprava vykonaná iba 
kvalifikovanou osobou.  
3. Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov.  
4. Nevykonávajte žiadnu údržbu počas prevádzky. 
5. Prístroj môže byť prevádzkovaný iba v interiéri. Zariadenie nie je vhodné na použitie v exteriéri.  
6. Zariadenie nenechávajte zapnuté a uskladňujte ho pri teplote nad 0°C.  
7. Sušičku nezapínajte, ak je okolitá teplota nižšia ako 5°C. Ak bola sušička v chladnejšej miestnosti ako 
je teplota v miestnosti kde sa momentálne nachádza, je pred spustením sušičky potrebné počkať kým 
nedosiahne teplotu miestnosti, v ktorej sa práve nachádza.   

 
 



Likvidácia: 
Staré zariadenie zneškodnite v miestnych zberných dvoroch, ktoré sú špecializované na zber 
elektrického a elektronického odpadu. Spotrebiteľ má právo vrátiť staré zariadenia zadarmo 
distribútorovi v tom prípade, ak je staré zariadenie toho istého typu a plní tú istú funkciu ako nanovo 
zakúpené zariadenie.   
 
 

Údržba: 
 

DÔLEŽITÉ! Pred začatím údržby odpojte zariadenie z elektrickej siete! 
Sušičku umývajte teplou vodou a pomocou prípravkov, ktoré sú určené na styk s potravinami. Po umytí 
dôkladne opláchnite vlažnou čistou vodou a osušte. Dôkladne vysušte celé zariadenie. Šuplíky pred 
vložením do sušičky musia byť suché!  
Dávajte pozor na to, aby sa voda nedostala na ovládač, ktorý je na vonkajšej strane zariadenia, 
ventilátory by mali byť počas skladovania otvorené.  
 

 
Sušenie peľu: 
Peľ by mal byť sušený pri teplote 35-40°C.  
(Je dôležité, aby peľ nebol prehriaty, pretože tak isto ako med, stráca svoje vlastnosti pri teplotách 
vyšších ako 40°C). 
 
Peľ na sušenie by mal byť umiestnený v šuplíkoch.  
Hrúbka vrstvy peľu by nemala presahovať 1 cm.  
Po počiatočnom sušení peľu sa môže prisypať vrstva o hrúbke 2-3 cm.  
Odporúča sa v prvej fáze sušenia niekoľkokrát premiešať vrstvy peľu. 
Proces sušenia peľu trvá 1 až 3 dni v závislosti od vlhkosti vzduchu.  
Dobre vysušený obnôžkový peľ tvoria tvrdé, suché hrudky, ktoré nemožno rozdrviť medzi prstami.  
Obsah vody v sušenom peli, nesmie byť vyšší ako 6%.  
Peľ by mal byť po vysušení uložený vo vzduchotesnej nádobe na suchom a chladnom mieste. 

 
 
Technické údaje: 

 
-Napájanie - 230V.  
- Spotreba elektrickej energie: 600 W  
- Kapacita: 0,5 kg mokrého peľu.  
- Elektronický regulátor teploty s displejom  
- Pevne nastavená teplota sušenia na 35°C, ktorá zabezpečí dokonalé sušenie a zabraňuje 
prehriatiu peľu 
- Počet šuplíkov: 6, 8, 10 kusov, v závislosti na druhu sušičky. 

 
 
kód 3258      kód 3258A    kód 3258B 
SUŠIČKA peľu 6 šuplíková    SUŠIČKA peľu 8 šuplíková                  SUŠIČKA peľu 10 šuplíková 
š x h x v : 330 x 460 x 220 mm                 š x h x v : 330 x 470 x 288 mm  š x h x v :330 x 470 x 351 mm 

 
                   

 
 
 
 
 



Nastavenie ovládania sušičky 
 
     1. Pred zapojením zariadenia do elektrickej sieti sa uistite, že je ovládanie vypnuté.  
         Prepínač (0/1) na ovládacom paneli by mal byť nastavený na "0" (obr.1) 

       Obr.1 
 
      2. Po zapnutí zariadenia do elektrickej siete prepínač (0/1) na ovládacom panely  
          prepnite z polohy "0" na polohu "1" (Obr.2) 

       Obr.2 
 

3. Regulátor nastavte podľa vašich potrieb, čo sa týka potrebného času sušenia.  
 
4.  Nastavenie času sušenia:  
Tento parameter sa nastavuje v dvoch krokoch, najprv sa nastavia hodiny potom minúty. (Rozsah nastavenia 
0,01-40,59). Minimálna doba sušenia je 1 minúta, maximálna pracovná doba je 40 hodín a 59 minút.  
 
 
5. Ak chcete zadať režim programovania, stlačte a podržte tlačidlo "SEL", kým na displeji nezačne blikať číslica 0 
(Obr.3) 

 Obr.3 
 
 
 
6. V momente, keď bliká číslica nula (0), nastavte parameter zodpovedný za čas práce v hodinách.  
Stlačením tlačidla "UP" alebo "DOWN" nastavíte hodnoty. Výber hodnoty potvrďte stlačením tlačidla "SEL". 
(Obr.4) 

 Obr.4 
 



Po potvrdení prvého kroku stlačením tlačidla "SEL" začne blikať číslica nula nula (00) - parameter pre nastavenie 
minút.  
Pomocou "UP" alebo "DOWN" zmeníte hodnoty parametra.  
Výber nastavenia minút potvrďte stlačením tlačidla "SEL". 
 
Ak chcete, aby sušička pracovala menej ako 1 hodinu v prvom kroku ponechajte hodnotu 0  
(0 = 0 hodín) a potvrďte voľbu stlačením tlačidla "SEL". (Obr.5) 
 

      Obr. 5 
 
     Prejdite na druhý parameter a nastavte minúty práce. Tento parameter sa nastavuje  
     tlačidlami "UP" alebo "DOWN" voľbu potvrďte stlačením tlačidla "SEL".  
 
     Pre potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo "SEL" na obrazovke sa objaví čas sušenia,  
     ktorý bol naprogramovaný.  
 
     Po stlačení tlačidla "START / DOWN" sa spustí sušenie s nastaveným časom sušenia. (Obr.6) 
 

      Obr.6 
 
    Ak chcete pozastaviť proces sušenia, stlačte "UP". Ak chcete sušičku znova spustiť stlačte  
    tlačidlo "START / DOWN".  
    Po zapnutí ovládania sa môže ovládanie naprogramovať.  
    Na konci cyklu sa ovládanie vypne.  
    Po použití zariadenia by sa malo zariadenie vypnúť.  
    Spínač (0/1) nastavte do polohy (0) a odpojte ho zo zásuvky.  
    Ovládanie si po vypnutí zariadenia nepamätá predchádzajúce nastavenie.  
    Programovanie sa musí vykonať pred každým procesom sušenia. 

 


