
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
VIRÁGPORSZÁRÍTÓ 6, 8,10 FIÓKOS 

 

 
FONTOS!  
A gép használata előtt olvassa el a használati útmutatót, és kövesse a benne megfogalmazott 
utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerűen használt berendezésért vagy 
a nem megfelelő kezelés során keletkezett károkért.  
Az első használat előtt a virágporszárítót alaposan mossa és szárítsa meg a Karbantartás részben 
foglaltak szerint.  

 
 Biztonsági előírások – elektromos hálózat 

1. A szárítót csak leföldelt konnektorhoz csatlakoztathatja, amelynek a feszültsége megegyezik a 
címkén felmutatott feszültséggel.  
2. A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van 
ellátva, amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramkör megszakító 
működését.  
3. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket.  
A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási 
képviselőjére. Meghibásodott csatlakoztató kábel esetén ne használja a szárítót! 
4. A berendezést ne húzgálja a csatlakoztató kábelnél fogva. A kábel tartsa távol a melegtől és az éles 
dolgoktól.  
5. Győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség és a szárító tápegység kompatibilisek. 

 
 BIZTONSÁG 

1. A szárítót ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem 
tudják célszerűen használni a szárítót. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a szárítóval.  

2. A meghibásodott szárítót csak szakavatott emberek javíthatják.  
3. Ne használja a berendezést gyúlékony anyagok mellett. 
4. Ne végezzen el karbantartást, ha a berendezés feszültség alatt van. 
5. A berendezést csak zárt helyeken használja, nem alkalmas terepmunkára.  
6. A berendezést ne hagyja bekapcsolva, és ne tárolja 0°C kevesebb hőmérsékletnél! 
7. A szárítót ne kapcsolja be, abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint 5 °C, 

ha a szárítót hidegebb helyiségből melegebbe viszi, várja meg, míg felmelegszik.  
 
MEGSEMMISÍTÉS:  
A már nem használható berendezést csak szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó szervezeteknél adja 
le. A fogyasztónak jogában áll, hogy a régi berendezést díjmentesen visszaadja a beszerzőnek, de csak 
abban az esetben, ha az újonnan beszerzett berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a feladatot 
szolgálja, mint a régi berendezés.  



Karbantartás: 
 
FONTOS! Mielőtt megkezdi a karbantartás, húzza ki a berendezést az elektromos 
hálózatból!!! 

 
A szárítót meleg vízzel mossa meg, mosás közben olyan tisztítószereket alkalmazzon, amelyek 
engedélyezettek az élelmiszerrel való érintkezésre.  Mosás után a szárítót alaposan öblítse le tiszta 
vízzel és szárítsa meg. Alaposan szárítsa ki az egész berendezést. A fiókok legyenek szárazak mielőtt 
behelyezi őket a szárítóba! 
A fiók betéteket kézzel mossa ki és öblítse le tiszta vízzel. 
Mosás során ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a berendezés külső részén található vezérlőre, a 
szellőzőnyílások a tárolás során legyenek nyitva.  
 
 A virágpor szárítása: 
 
A virágport 35-40°C-nál szárítsa 
(ügyeljen arra, hogy a virágpor ne melegedjen túl, mert ugyan úgy, mint a méz 40°C felett elveszti 
tulajdonságait). 
 
A szárításra való virágport helyezze bele a fiókokba. 
A virágpor réteg vastagsága ne haladja meg az 1 cm-t.  
Az első átszárítás után hozzászórhat 2-3cm-es réteget a virágporhoz. 
A szárítás első szakasza után alaposan keverje át a virágport.  
A virágporszárítás folyamata 1-től 3 napig tart a nedvességétől függően.  
A jól megszárított virágpor kemény és száraz csomókból áll, amelyeket nem lehet az ujjak között 
szétmorzsolni. A szárított virágpor víztartalma nem haladhatja meg a 6%-ot. 
A megszárított virágport légmentesen lezárt, száraz és hideg helyen kell tárolni.  
 
 
Technikai adatok: 
- tápegység - 230V.  
- energia-fogyasztás: 600 W  
- Kapacitás: kb. 0,5 kg nedves virágpor.  
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozó kijelzővel  
- Állandó hőmérséklet beállítása 35°C-ra, ami bebiztosítja a tökéletes szárítást és megakadályozza a 
virágpor felmelegítését 
- Fiókok száma: 6, 8, 10 darab, a szárító típusától függően  

 

 

 

kód 3258      kód 3258A    kód 3258B 

Virágporszárító 6 fiókos    Virágporszárító 8 fiókos                 Virágporszárító 10 fiókos sz x m x 

m: 330 x 460 x 220 mm  sz x m x m: 330 x 470 x 288 mm  sz x m x m: 330 x 470 x 351 mm 

 

                   

 

 



A szárító vezérlőjének beállítása 
 
1. A berendezés áramkörbe való csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a berendezés ki 
van kapcsolva. A vezérlőn lévő kapcsolót (0/1) állítása „0“-ra. (1-es kép) 

 1-es kép 
2. A berendezés áramkörhöz való csatlakoztatása után kapcsolja át a kapcsolót (0/1) „0“-ról „1“-re. 
(2-es kép)  

 2-es kép 
 
3. A vezérlőt a saját igényei szerint programozza be, ami a szükséges szárítási időt illeti 
 
4. A szárítási idő beállítása: 
Ezt a paramétert két lépésben kell beállítani, először állítsa be az órát aztán a perceket.  
(a beállítások kiterjedése 0,01-40,59). A szárítás minimális időtartama 1 perc, maximális időtartama 
pedig 40 óra 59 perc. 
 
5. Ha a kijelzőn elkezd villogni a programozó mód, nyomja be és tartsa meg a „SEL“ gombot, amíg 
a kijelzőn nem kezd el villogni a 0 (3-as kép) 

 3-as kép 
 
6. Abban a pillanatban, ahogy elkezd villogni a nulla (0), állítsa be a munka időtartamáért felelős 
paramétert. Az „UP“ vagy „DOWN“ gombok segítségével beállítja az értékeket és a „SEL“ gombbal 
igazolja őket. (4-es kép) 

 4-es kép 



Az első lépes igazolása után – a „SEL“ gomb lenyomásával – elkezd villogni a nulla nulla (00) 
paraméter, amelyben beállítja a perceket. 
Az „UP“ vagy „DOWN“ gombbal megváltoztatja a paraméterek értékét. 
A kiválasztott értéket a „SEL“ gomb lenyomásával igazolja.  
 
Abban az esetben, ha azt szeretné, hogy a szárító kevesebb, mint egy órát dolgozzon, hagyja meg az 
első lépésben a 0-ás (0=0 óra) értéket és a lépést igazolja a „SEL“ gomb megnyomásával. (5-os kép) 

 5-ös kép 
 
Térjen át a második paraméterre és állítsa be a munka időtartamának perceit.  
Ezt a paramétert az „UP“ vagy „DOWN“ gombokkal állítja be, és a „SEL“ gombbal igazolja. 
 
A programozás igazolásának érdekében nyomja meg a „SEL“ gombot és a kijelzőn megjelenik 
a szárítás ideje, amelyet beállított. 
 
"START / DOWN „ megnyomása után megkezdődik a beállított idejű szárítás (6.-os kép) 

 6.-os kép 
 
Ha megakarja állítani a szárítási folyamatot, nyomja meg az „UP“ gombot. Ha újból el szeretné 
indítani a szárítót nyomja meg a "START / DOWN" gombot.   
A vezérlő bekapcsolása után beállíthatja azt. 
A ciklus végén a vezérlő kikapcsol. 
A berendezésnek a szárító ciklus után ki kellene kapcsolnia. 
A kapcsolót (0/1) állítsa 0-ra és húzza ki a tápegységből.  
A vezérlő a kikapcsolás után nem emlékszik az előző beállításokra. 
A programozást minden szárítás előtt be kell állítani.  


