
Használati utasítás és garancia jegy

Kérem a használati utasítást jól megőrizni,
mert egyben tartalmazza a garancia jegyet is!

Mérlegen az egészség!

Excalibur professzionális aszaló készülék

Élet Virága Biobolt
1119, Budapest, Andor utca 25/b
www.egeszseges-elet.hu
Tel: 061-204-4180, 06-70-5168999

A használati utasítás nem elolvasásából és annak benemtartásából
származó készülék és alkatrész károkra NINCS GARANCIA!



Forgalmazza: Krassza és Társai Kft.
1119 Budapest, Hadak útja 65/b
Tel./Fax: 06-1/ 204-4180
Mobil: 06-70/ 516-8999
Internet: www.egeszseges-elet.hu
E-Mail: egeszseges-elet@freemail.hu
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Javasolt hőfoktáblázat

Fűszerek

Nyers bio termékek

Kenyér

Joghurt

Zöldség

Gyümölcs

Hús - Hal

Jerky - Szárazhús

35 C

41 C

43 C

46 C

52 C

57 C

63 C

63 C
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Biztonsági előírások, figyelmeztetések

1. Figyelmesen olvassa át a kezelési utasítást!

2. Soha ne fogja meg a forró felületeket.

3. A készülék eltakarításánál ügyeljen arra, hogy soha ne kerüljön víz, vagy
más folyadék a készülékbe, a hálózati kábelre és a dugaljra.

4. Gyermekek közelében körültekintően használja a készüléket.

5. Amennyiben a készüléket nem használja, vagy takarítja, minden esetben
húzza ki a hálózati kábelt a falicsatlakozóból.

6. Ne használja a készüléket ha meghibásodásra utaló jeleket tapasztal, vagy
sérült a hálózati kábel.

7. Másfajta alkatrészekkel soha ne egészítse ki a készüléket, mint az eredeti
Excalibur alkatrészek, vagy tartozékok.

8. Ne tegyen a készülékbe éles tárgyakat, (olló, kés stb.).

9. Megfelelően stabil asztalon használja a készüléket. Ne hagyja lelógva a
hálózati kábelt, és a készülék is rendesen feküdjön fel az asztal lapjára.

10. Ne üzemeltesse szabadban a készüléket.

11. Először dugja a hálozati kábel villásdugóját a fali csatlakozóba, majd utána
indítsa el a készüléket a megfelelő hőfokra állítással. Ha befejezte az
aszalást, a hőfokszabályozó gombot tekerje az off, illetve a 0 C fokra.
Ekkor a készülék kikapcsol.

12. Soha ne használja a készüléket más célra mint az aszalás.

13. Csak nedves, vagy száraz rongyal takarítsa a készüléket.
Soha ne folyó vízzel!
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................................Típusú..................................gyártási számú, a Magyar Köztársaság területén
vásárolt termékre a vásárlás ( üzembe helyezés ) napjától számított 24 hónapig terjedő, a
151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk, a jótállás a fogyasztó
törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

Forgalmazó neve, címe: Krassza és Társai Kft. 1119.Bp. Andor utca 25/b

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................................hó............nap           ..........................
/P.H/ aláírás

A készülék garanciális javítását a kereskedő végezteti.
Meghibásodás esetén kérjük személyesen kereskedőhöz a hibás készüléket,
a garanciális papírokkal és a számlával együtt.

visszajuttatni a

JÓTÁLLÁSI JEGY

Jótállási szelvények Levágandó jótállási szelvények

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Jótállási szelvény

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ Aláírás

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ Aláírás

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ Aláírás

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény
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Excalibur professzionális aszaló készülék

A tartósítás legegyszerűbb módja, az aszalás. Erre a célra kifejlesztett az
amerikai cég egy professzionális aszaló készüléket, melynek neve: EXCALIBUR.
Ezzel a készülékkel Önnek gyerekjáték elkészíteni a finom és enzimekben
gazdag aszalt élelmiszereket. Készítse elő az aszalni kívánt alapanyagot és
helyezze az aszaló tálcákra. Indítsa el az aszalási folyamatot a hőfokszabályozó
kapcsolóval. Állítsa oda a kapcsolót a megfelelő hőfokra.

Az aszalás elindul. Felpörög a ventillátor, felmelegszik a fűtőszál és elindul az
aszalási folyamat. Az Excalibur aszaló készüléknek a fő erénye a többi aszaló
készülékekkel szemben, hogy nem alulról fújja át a tálcákközt a meleg levegőt,
hanem hátúlról a tálcák között fújja a meleg levegőt. Ezzel a technológiával
tökéletesebbaz aszalási minőség, és így folyékony alapanyagokat is tudunk
aszalni.
Ehhez viszont szükségünk lesz egyfajta Teflex tapadásmentes lapokra, amit
külön kell a készülékhez megvásárolnia.

Tapadásmentes Excalibur Teflex - alátét, fólia.

A Teflex tapadásmentes alátét alkalmas minden olyan alapanyag használatához,
amely tapad, ragad.
Ezzel a megoldással sokat lehet spórolni, mint ha mindig sütőpapírt, alufóliát stb
használnánk.
A Teflex sokszor használható, amelyet konkrétan az Excalibur aszaló készülékhez
gyártottak.
Könnyen tisztítható és bírja a magas hőfokot.

Excalibur aszaló
tálcás, óra nélk.

Excalibur aszaló     tálcás, óra nélkül

Excalibur aszaló     tálcás, óra nélkül

Excalibur aszaló     tálcás, óra nélkül

Én
belygzo.ervenytelen



Fontos tudnivalók a garanciáról

1.A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
2. Követelje meg a forgalmazótól a vásárlás napjának pontos feltüntetését a jótállási jegyen.
3. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.
4. Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét

vonja maga után.
6. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási

kötelezettségvállalás érvényességét.

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény 306-310.§-aiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM
rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
a, elsősorban - választás szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményeznek, figyelembevéve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a
jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenség;
b, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga,vbagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e
kötelezettségének a (2) bekezdésében írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választás szerint - megfelelő árleszállítást
igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon
belül évrévnyesít csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
(2) A kijavítást vagy kicserlést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie.
A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is
érvényesítheti.
A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel
közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés
késedelméből eredő kárárt a fogyasztó felelős.
Meghosszabodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek a jelentősebb részének kicserélése (kijavítása)
esetén a kicserélt (javított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében
újból kezdődik.
A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható
termékeketaz üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le-és felszerelésről, valamint
az el-és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a
fogyasztónak át kell adni.Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben
meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni,
álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba
keletkezésének időponja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó 2004. június 30-ig a
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől, azt követően a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet.
A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a
fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli
nyilatkozatot adni.
További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a kijelölt szakszervíz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elmei kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen
kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:

A fogyasztó kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét:

Eljárás vita esetén:

A jótállási felelősség kizárása:
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Használati utasítás

1. Helyezze egy erős, száraz, stabil felületre a készüléket.
2. A készülékhez adott 9 db tálca és a tálcákhoz a száraz aszaláshoz való 9 db

aszaló hálóra helyezze el az aszalni kívánt alapanyagokat, szorosan egymás mellé.
3. Amennyiben befejezte az aszalékok elhelyezését a tálcákon, helyezze a készülékbe

a tálcákat, majd akassza fel az előlapot a készülékre. Dugja a hálózati kábelt
a felicsatlakozóba.

4. Állítsa be a kívánt aszalási hőmérsékletet a beállító gombon.
5. Amikor az aszalást befejezte, várja meg amíg egy kicsit meghűl az aszalék,

majd csomagolja be őket papírzacskóba, vagy légmentesen zárja el egy
vákumos edényszettbe.

Amennyiben szeretné a tökéletes aszalási minőséget elérni, úgy, hogy az értékes
vitálanyagok ne sérüljenek az alapanyagban, akkor maximálisan 40-50 C-fokot
állítson be a készüléken. Ennél az aszalási hőmérsékletnél nem alakul át a
gyümölcscukor és megmaradnak az enzimek és vitaminok.

Az aszalás megkezdésekor esetleg egy 10C-fokkal lehet magasabbra állítani
a hőfokkapcsolót, mert az elején az alapanyagból a vizet párolja el.
Pár óra elteltével visszaállíthatjuk a hőfokot 40-43C-fokra.

A készülékben az erős ventillátor biztosítja az optimális szellőzést, így nem romlik
vagy esetleg penészedik meg az alapanyag.

A készüléken min.35 C-tól, 68 C-ig lehet állítani az aszalási hőmérsékletet.
A hőfokszabályozót az órajárással ellenkező irányba forgatva az OFF állásban
kilehet kapcsolni.

Optimális aszalási hőmérséklet
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Előkészítés
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- az alapanyagot jó alaposan mossuk és pucoljok meg, a romlott részeket vágjuk ki
- lehetőleg egyforma vastagságura szelezeljük az alapanyagot ~ 5mm
- barackot, őszibarackot, nektarinokat, meggyet, szőlőt, szilvát és a többi

puha husú gyümölcsöket negyedeljuk, vagy felezzük
- gyümölcsöt és zöldséget héjjával is lehet szárítani
- a felszeletelt darabokat, közel egymásmellé helyezzük az aszaló rácsra
- pépes alapanyagot az Excalibur tapadásmentes Teflex-re helyezzük

A szárítási idő három dologtól függhet:

1. A levegő páratartalmától: Amennyivel párásabba levegő a készítés helyén
a szobában, vagy a konyhában, annyival tovább tarthat az aszalási idő.

2. Az alapanyag nedvesség tartalmától: Ez a legfontosabb. Figyeljen arra, hogy a
gyümölcsök, vagy zöldségek nedvesség tartalma változhat. Ez attól függ, hogy
mennyi csapadék esett a növekedési fázisban.

3. Készítési módszer: Minél vékonyabbra szeleteljük az alapanyagot, annál hamarabb
fog megaszalódni. Egyforma vastagságura vágjuk a szeleteket. Nem szabad
egymásra tenni az alapanyagokat. Minél jobban kiszárítjuk, annál biztonságosabban
tárolhatjuk az aszalványt. A zukkinit, paradicsomot, vagy almát, csipszes ropogósra
aszalhatjuk. A kivehető rácsbetétek miatt a levegő úgy tud cirkulálni a készülékben
az alapanyagok körűl, hogy az alsó tálcán lévő alapanyagoknál nem marad
nedvesség és a szárítás így egyenlő mértékben végbemegy az összes alapanyagnál.

A levehető ajtót minden esetben középre helyezzük el, hogy a nedves, párás levegő
eltudjon távozni a készülékből.

Szárítási idő

Tisztítás
A készülék nagyon könnyen tisztítható. Kivül-belül egy nedves rongyal, szivaccsal
langyos szappanos vízzel kitörölhetjük.

A betéteket mosogatógépbe is betehetjük a felső polcra.

Zárt zacskóban, dobozban, száraz, sötét, hűvös helyen tároljuk. A vákum dobozok
a legmegfelelőbbek erre a célra. Tárolhatjuk esetleg befőttes üvegekben is.

De jók lehetnek a kekszes, vagy kávés dobozok is.
Az ideális tárolási hőmérséklet 10-15 C-fok között van.

Tippek:

1. Ha az alapanyag az egyik oldalon hamarabb megszárad fordítsuk meg a betétet
180 fokkal.

2. A gyümölcspürét az oldalán vastagabban kell kenni, mert ott gyorsabban szárad.

3. A szárítás után az alapanyagot malomban is ledarálhatjuk, így fűszerekhez
juthatunk. pl. paradicsom, paprika, hagyma, fokhagyma.

4. A már megszáradt darabokat kivehetjük, így a többi alapanyag is gyorsabban
fog megszáradni.

Aszalékok tárolása


