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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 

Nie należy uruchamiać suszarki bez pokrywy. Bardzo ważne jest, aby nie 
naruszać i nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, 
okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 

urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji 

obsługi.
3. Nie używaj w urządzeniu substancji żrących lub odświeżaczy. 
4. Urządzenie jest przeznaczone do suszenia grzybów, owoców, warzyw, 

ziół, mięsa lub ryb. 
5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub 

laboratoryjnego.
6. Nie uruchamiaj pustego urządzenia, ponieważ może ulec uszkodzeniu.
7. Nie używaj urządzenia bez zamontowania części.
8. Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru.
9. Nie wkładaj bazy do wody lub innego płynu. Nie używaj urządzenia w 

łazience lub na zewnątrz i nie obsługuj go mokrymi rękoma.
10. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury, trzymaj z dala od 

promieni słonecznych, nie używaj na zewnątrz.
11. Do mycia części używaj ściereczki lub gąbki.
12. Przed umyciem zdemontuj sita i pokrywę.
13. Suszarki należy używać w dobrze wentylowanym, ciepłym i suchym 

pomieszczeniu.
14. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający 

lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym 
razie może dojść do porażenia prądem. 



4

15. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych 
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony 
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu  
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie 
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie 
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

UWAGA! 
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego 
zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić. 

 
 

WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki MILLA HOME.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NALEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI I jEj PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

 
dANE TECHNICZNE

Model: FD501
Zasilanie [V], Hz 220-240~, 50/60
Moc [W]: 200-240
Termostat [˚C]: 35-70
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OPIS URZĄdZENIA
Urządzenie wyposażone jest w element grzejny i automatyczny wentylator, który cyrkuluje ciepłe powietrze 
pomiędzy tacami i odprowadza wodę z żywności na zewnątrz, przez pokrywę. W zależności od wilgotności 
i grubości plastrów żywności czas suszenia może się różnić.

Pokrywa

Tace z regulacją wysokości

Podstawa wentylacyjno-grzejna

Baza

Panel sterowania

INSTALACjA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie tace oraz pokrywę i wytrzyj do sucha. W razie potrzeby użyj 
płynu do naczyń. 

UWAGA! NIE Myj BAZy W ZMyWARCE ANI NIE ZANURZAj W WOdZIE ANI INNyM PłyNIE.
Po czyszczeniu urządzenie należy uruchomić na około 30 minut bez wkładania żywności, aby wyschło. 
Wszelkie dymy i zapachy wydzielające się w tym czasie są zjawiskiem normalnym i powinny ustąpić. 
Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Po zakończeniu pracy należy ponownie umyć tace i pokrywę – 
ta czynność jest konieczna tylko przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.
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1. Postaw bazę na suchej, stabilnej i równej powierzchni. Ułóż żywność na tacach, zaczynając od dolnej. 
Wybierz jedną z dwóch wysokości: 1,5 lub 2,8 cm, w zależności od grubości plastrów.

2. Przyciski funkcyjne:

Ustawienia 
czasu

Włącz/Wyłącz

Ustawienia 
temperatury

3. Po włożeniu wtyczki do gniazda zasilania usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po naciśnięciu przycisku 
Włącz/Wyłącz suszarka włączy się, a wyświetlacz LED pokaże domyślne ustawienia: czasu 10:00 i 
temperatury 70 ˚C . Element grzewczy rozgrzeje się po 5 sekundach.

4. Ustawienie czasu pracy: naciskaj lub przyciśnij i przytrzymaj przycisk „Ustawienia czasu” tak długo, 
aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas trwania suszenia: od 30 minut do 19 godzin i 30 minut. 
System automatycznie przejdzie w tryb pracy po 3 sekundach od ustawienia czasu. Po upływie 
zaprogramowanego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.

5. Ustawienie temperatury: naciskaj lub przyciśnij i przytrzymaj przycisk „Ustawienia temperatury” tak 
długo, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana temperatura od 35˚C do 70˚C.  System automatycznie 
przejdzie w tryb pracy po 3 sekundach od ustawienia temperatury.

6. Aby wyłączyć urządzenia naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz.

ZALECA SIę:
- sprawdzać stopień wysuszenia żywności co godzinę,
- obracać tace, jeśli zauważysz nierównomierne suszenie, 
- przechowywać żywność dopiero po ostudzeniu.

CZySZCZENIE
•	 Sita i pokrywę myj w letniej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
•	 Bazę przetrzyj zwilżoną szmatką lub gąbką.
•	 Po umyciu wysusz dokładnie wszystkie elementy urządzenia.
•	 Nie używaj środków ścierających lub ostrych płynów do czyszczenia.
•	 W wyniku częstego użytkowania elementy przezroczyste mogą się przebarwiać – jest to normalne 

zjawisko.
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EKOLOGICZNA I PRZyjAZNA  
dLA śROdOWISKA UTyLIZACjA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 
lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMóC CHRONIć śROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCjI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin 

naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 

domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 

akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 

oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 

napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 

sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.
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9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.
UWAGA: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie 
gwarancji.



9



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. 
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 90/92

92‒402 Łódź


