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SEDONA  SD-P9000



Bevezetés

Gratulálunk! Ön egy Tribest Sedona élelmiszer aszalógép büszke tulajdonosa. A Sedona segítségével
 Ön könnyen és hatékonyan aszalhatja a kedvenc élelmiszereit és zöldségeit, hiszen a legmodernebb 
aszalási technológiát fogja használni. Az almától a cukkiniig, a nassolnivalókig és a kedvenc szárított 
húsos receptjeiig a Sedona minden igényét ki fogja elégíteni az aszalás területén.

A Sedona haladó megoldás az aszalásban - az összes olyan beállítási lehetőséggel, amelyekre 
szüksége van, hogy az Ön számára olyan egyszerű és kényelmes legyen az aszalási eljárás, 
amennyire csak lehetséges. A Sedona időzítője egészen 99 óráig beállítható, vagy van még egy 
folyamatos mód is, ami 150 óra megszakítás nélküli működtetést tesz lehetővé, és közben még csak 
oda sem kell figyelni a gépre. A Sedona két külön is működtethető melegítőrendszert alkalmaz, így a 
hőeloszlás egyenletes a keringő levegőben, aminek az eredménye az, hogy az élelmiszerek 
egyenletesen aszalódnak. A Sedona alkalmas arra is, hogy kevés élelmiszert aszaljon, de arra is, 
hogy egyszerre sokat. Aszaljon egyszerre 9 tálcányi zöldséget vagy gyümölcsöt, vagy ossza ketté a 
teret 2x4 tálcás kamrákra, ha kisebb mennyiséget szeretne készíteni a kedvenc aszalványaiból.

A Sedona két ventilátora könnyen beállítható alacsonyabb fordulatszámra is, hogy egészen csendesen 
működjön a gép. Így gond nélkül folytathatja az aszalást az esti órákban, és nem fogja zavarni a zaj. 
A Sedona az elülső ablakos megoldással nagyban megkönnyíti, hogy figyelemmel kísérhesse, amint 
készülnek az aszalványok.

Gondosan csomagolja ki a Sedona aszalógépet, és győződjön meg róla, hogy az összes alkatrész 
megvan. Továbbá szánjon rá megfelelő időt, hogy megismerkedjen az összes funkcióval, mielőtt
 nekifogna aszalványok készítésének. Jó ötlet, ha minden gombot megnyom, hogy lássa, működnek-e, 
és így azt is látja, mire jók. Sok tálca van a csomagban a gép mellett, hogy megkönnyítsük Önnek az 
aszaló használatát, és hogy minél többféle élelmiszert tudjon aszalni.

Javasoljuk, hogy mossa el az összes tálcát meleg vízzel és egy kímélő mosószerrel, mielőtt először 
használná a Sedona aszalógépét. Most már készen áll arra, hogy elkezdjen aszalni a készülékkel. 
Reméljük, élvezettel fogja használni a Sedona élelmiszer aszalógépét, mivel segít majd megőrizni a 
kedvenc zöldségei és gyümölcsei tápértékét, így támogatva Önt az egészségesebb életmód és 
táplálkozás felé vezető útján.

Kérjük, vegye a fáradságot, és tanulmányozza át alaposan az egész Használati utasítást, hogy 
megfelelően tudja használni a készüléket, és tisztában legyen vele, miként kell azt karbantartani. 
Amennyiben követi a jelen Használati utasításban foglaltakat, biztosítja, hogy a Sedona élelmiszer 
aszalógép hűségesen szolgálni fogja Önt sok-sok éven át.



Fontos elővigyázatossági előírások

Amikor elektromos készülékeket használ, többek között a következő elővigyázatossági előírásokat is tartsa 
szem előtt:

1. Olvassa el az összes alábbi pontot.
2. Ne érjen forró felületekhez. Használja az erre a célra kialakított fogókat és gombokat.
3. Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a vezetékeket, dugókat, illetve 
magát az aszalógépet sem.
4. Csak olyan gyári elektromos vezetéket használjon, amit a csomagban mellékeltünk, vagy amit a gyártó 
küldött pótalkatrészként.
5. Csak olyan konnektorba dugja be a készülék csatlakozóját, ami elektromos szempontból kompatíbilis az 
aszalógéppel.
6. Soha ne nyúljon a vezetékhez és a dugóhoz vizes kézzel.
7. Szigorú felügyelet szükséges, amennyiben bármilyen elektromos készüléket gyerek használ.
8. Ne helyezze a készüléket forró tűzhely közelébe, vagy felforrósított sütőbe.
9. Mindig sima, vízszintes felületen használja az aszalógépet, és tartsa legalább 10 cm távolságra más 
készülékektől vagy a bútoroktól.
10. Húzza ki az elektromos vezetéket a konnektorból, ha éppen nem használja a készüléket, továbbá ha 
tisztítani akarja. Engedje kihűlni, mielőtt a tartozékokat beleteszi vagy kiszedi.
11. Ne próbálja szétszedni vagy megpiszkálni az aszalógépet. Ezzel ugyanis tüzet okozhat, áramütés érheti, 
vagy tönkreteheti a készüléket. Bármilyen javítási kísérlet, amit nem a szerviz végez, a garancia elvesztését 
vonja maga után.
12. Az aszalógép ajtajának kinyitása megállítja a működést, amikor pedig az ajtót becsukja, a készülék újból 
működni kezd. Amennyiben az aszalógép akkor is folyamatosan tovább működik, amikor az ajtó nyitva van, 
kérjük, húzza ki a dugót a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebb eső márkaszervizzel.
13. SOHA ne helyezze az ujjait vagy más idegen tárgyakat (kanalakat, késeket vagy egyéb konyhai eszközöket) 
a szellőzőnyílásokba, miközben a készülék működik. Fizikai sérülést okozhat (égést, áramütést) vagy tüzet, ha 
megsérti ezt az előírást.
14. Ne mozgassa az aszalógépet, amíg a készülék működésben van.
15. Ne kapcsoljon be semmiféle elektromos készüléket, ha az elektromos vezeték vagy a dugó sérült, vagy ha 
a készülék előzőleg nem megfelelően működött, illetve ha bármilyen módon károsodott. Lépjen kapcsolatba a 
gyártóval, hogy megadják a legközelebbi márkaszerviz elérhetőségét, amennyiben a készüléke nem jól működik 
vagy megsérült.
16. Ha a gyártó által nem ajánlott vagy jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ, azzal sérülést 
idézhet elő.
17. Szabad ég alatt ne használja a készüléket, mert azt kizárólag beltéri használatra tervezték.
18. Ne hagyja, hogy a vezeték az asztal vagy a pult szélénél lógjon, vagy forró tárgyhoz érjen.
19. Különleges óvatosságra van szükség, ha olyan készüléket mozgat, amiben forró olaj vagy más forró 
folyadék van.
20. Mindig először a készüléket csatlakoztassa az elektromos vezetékhez, és csak azt követően dugja be a 
dugót a konnektorba. Ha pedig szét akarja szedni, akkor először is kapcsolja KI a készüléket, majd húzza ki a 
dugót a konnektorból.
21. Csak rendeltetésszerűen használja az aszalógépet, semmilyen más célra ne használja!

*** ŐRIZZE MEG EZEKET AZ INSTRUKCIÓKAT ***



Biztonsági javaslatok

Bármiféle esetleges károsodás vagy sérülés elkerülése érdekében kövesse az alapvető biztonsági javaslatokat:

- Ne tisztítsa a Sedona aszalógépet közvetlenül víz alá tartva azt. Mindig nedves törlőkendőt használjon erre a 
célra.
- Soha ne használja a készüléket párás helyen, pl. fürdőszobában. Olyan helyen használja, ahol jó a szellőzés.
- Mindig egy külön konnektort használjon, ami minimum 10 amperes.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat, amíg a készülék működik.
- Ne érje a készüléket erős hőhatás, tehát ne tegye ki 80 Celsius fok fölötti hőmérsékletnek.
- Úgy dugja be a konnektorba, hogy a készülék KIKAPCSOLT állapotban van.
- Ne próbálkozzon folyadékok szárításával, nagyon finom por szárításával, vagy olyan dolgok szárításával, 
amikből szálló por vagy üveg vagy fém keletkezik.
- Az ételek megromlásának megelőzése érdekében ne tartsa túl sokáig az aszalt élelmiszereket a Sedona 
aszalógépben, amikor már az nem működik. Nyomban vegye ki az elkészült aszalványokat, amikor az aszalási 
eljárás befejeződött. Megfelelő helyen és módon tárolja az aszalványokat.

Sedona aszalógép alkatrészek listája

A csomagban az alábbiak találhatók:

1 készülék
9 BPA-mentes műanyag nyitott tálca
1 BPA-mentes műanyag zárt tálca
9 BPA-mentes lyukacsos aszaló lapok
1 elektromos kábel

* Megjegyzés: Minden készülék tálcatámasztó szivacsokkal van ellátva, úgy van becsomagolva. A készülék 
használata előtt ezeket el kell távolítani. A támasztó szivacsok csupán arra valók, hogy a szállítás során 
megóvják a tálcákat. Nem arra valók, hogy a normális használat során a készülékben maradjanak.

Kiegészítő, külön megvásárolható alkatrész:

Tapadás mentes Teflexx lap. Nem az ami a képen szerepel!
2500 Ft / db

A gyümölcsszeletektől a nyers sütikig, az újra használható szárító alátét lapok (Teflexx). Sima, nem tapadós 
felszínük kiválóan alkalmas az Ön kedvenc aszalvány receptjeinek 
elkészítésére a Sedona készülékben. Hajlékonyak és könnyű őket kezelni. Kialakításuk miatt a nyitott tálcába 
könnyen be tudja helyezni őket. Egy darabot tegyen egy tálcába, majd erre helyezze az élelmiszert, amit 
aszalni kíván.

...................................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 és importőr neve, címe: Krassza és Társai Kft. 1119. Budapest, Hadak útja 65/b
Telefon: 0670-5168999 vagy 061-204-4180 Élet Virága Biobolt 1115. 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 visszajuttatni a kereskedőhöz a hibás készüléket,
       a garanciális papírokkal és a számlával együtt!
       

JÓTÁLLÁSI JEGY

Jótállási szelvények  Levágandó jótállási szelvények
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Működtetés

Az Ön biztonsága és a Sedona megóvása érdekében kövesse az alábbi utasításokat:

1. Mindig vízszintes, sima felületen tartsa a Sedona aszalógépet.
- Az aszalógépet tartsa legalább 10 cm távolságra más készülékektől vagy a bútoroktól.
2. Úgy helyezze el az aszalni való élelemiszereket a tálcákon, ahogyan a Használati utasításban az le van írva.
- Vágja egyenletes szeletekre az ételt.
- Minden egyes típusú ételhez külön tálcát használjon. Ne érjen egyik élelmiszer a másikhoz.
- Úgy helyezze el az ételt a tálcákon, hogy a szeletek között minimum 2-3 cm távolság legyen, és így alakítson 
ki sorokat. Ne takarja be az egyik darab vagy szelet a másikat.
- Egyszerre maximum 9 tálcán aszalhat élelemiszereket.
- Ha csak 4-5 tálcányi aszalványt akar egyszerre készíteni, akkor a felső részt használja a legjobb eredmény 
elérése érdekében.
3. Nyissa ki a készülék ajtaját a tálcák behelyezéséhez. Tartsa a tálcákat vízszintesen, és a megfelelően 
kialakított sínbe csúsztassa be őket.
- Kérjük, kétszeresen is ellenőrizze le, hogy az összes tálcát az előírásnak megfelelő módon illesztette-e a 
helyére.
4. Olyan konnektort használjon, aminek minimum 10 amper a kapacitása.
5. Kapcsolja BE a készüléket.
6. Állítsa be a hőmérsékletet és az időt. Nyomja meg a Start/Pause gombot.
- Kérjük, további információkat a Beállítások címszó alatt keressen.
- A Sedona automatikusan stand-by (alvó) módba kapcsol, miután az aszalásra beállított idő eltelt. 
Ezenkívül hangjelzést is ad, amikor az aszalásnak vége.
- Kapcsolja KI a készüléket, amikor az aszalás befejeződött.
7. A Sedona úgy lett megtervezve, hogy a meleg levegő egyenletesen oszoljon el hátulról előre áramolva. 
Attól függően, hogy milyen a klíma és a külső levegő hőmérséklete, ami beáramlik a készülékbe, lehet némi 
eltérés a tálcák szintjén mérhető hőmérsékletek, illetve a két kamra között. Mivel a meleg levegő természeténél 
fogva felfelé emelkedik, a felső tálcák szintjén normális körülmények között magasabb a hőmérséklet, mint a 
középen vagy az alul lévő tálcák szintjén. A legjobb eredmény elérése érdekében cserélje meg időről időre az 
alsó és felső tálcákat az aszalás során.

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 jótállás alapján megillető jogok:
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,vagy 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 évrévnyesíti 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 kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét:
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 kárért 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 
termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le-és felszerelésről, 
valamint az el-és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. 
Eljárás vita esetén:
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 felelősség kizárása:
A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a kijelölt szakszerviz 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.

Fontos tudnivalók a garnaciáról



Beállítások

A kapcsoló és a gombok funkciója:

1. Elektromos kapcsoló: az a feladata, hogy ki- és bekapcsolja a készüléket.
2. F/C gomb: az a feladata, hogy a kijelzőn váltani tudjunk a Celsius és a Fahrenheit fok között. 
Válassza ki e gomb megnyomásával, hogy melyiket szeretné látni a kijelzőn.
A gyári beállítás a Celsius fok. Amikor Ön beállítja a kívánt módot, a Sedona megjegyzi a beállítást 
még a készülék kikapcsolása után is.
3. TEMP: kettős feladata van. Vegye figyelembe, hogy a készülék működése közben ezen a részén a 
kijelzőnek az Ön által kívánt hőmérséklet látható, NEM pedig a tálcák tényleges hőmérséklete. 
A. A kívánt hőmérséklet beállítása: a beállítás közben ezt a részt arra használjuk, hogy a kívánt 
hőmérsékletet beállítsuk. 
a. Az aszalókamra hőmérséklete rendes körülmények között nem fog e fölé az érték fölé menni.
b. A külső környezetből a készülékbe áramló levegő hőmérséklete negatívan befolyásolhatja 
a készülék belsejének hőmérsékletét. A tényleges hőmérséklet ennek következtében 
+/- 3 fokkal eltérhet. A különbséget érzékeli egy szenzor, és ennek megfelelően módosítja a fűtést.
B. Hőmérséklet kijelzése: Az Ön által korábban beállított ideális hőmérsékleti értéket mutatja.
a. A TEMP rész bal oldalán lévő 2 jel mutatja, hogy a két fűtőrendszer melyike működik egy adott 
időpillanatban.
b. Amikor a felső jel kigyullad, a felső fűtőrendszer aktív.
c. Amikor az alsó jel kigyullad, az alsó fűtőrendszer aktív.
d. Amikor a kettő felváltva gyullad ki, mindkét fűtőrendszer aktív.

* FIGYELMEZTETÉS: A hőmérséklet kijelzőn megjelenő érték a kívánt hőmérséketet mutatja, de ettől 
a tényleges hőmérséklet max. +/- 3 fokkal eltérhet.

4. TIMER: a kijelzőnek ez a része mutatja, hogy Ön hány órán át szeretné az aszalót működtetni. 
Ugyanakkor a háralevő időt is mutatja a működés során.

További tippek:
- Amikor az idő kijelző aljánál lévő pont villog, akkor az időzítő működik, és a készülék is.
- Ha a pont nem gyullad ki, akkor az időzítő leállt. Ez annyit jelent, hogy a készülék összes 
funkciója meg van állítva vagy szakítva. Nyomja meg a START gombot, hogy az előre beprogramozott 
beállítások szerint újra beindítsa a készüléket. Kérjük, kövesse a beállítási utasításokat a gyári beállítások 
visszaállításához, vagy az újabb kívánt beállítások beprogramozásához.

5. SET gomb: lehetővé teszi a hőmérséklet és az időzítő beállítását. Ha egyszer megnyomja 
a SET gombot, a 3 karakterből álló TEMP kijelző elkezd villogni. Ha még egyszer megnyomja 
a SET gombot, a 2 karakterből álló TIMER kijelző kezd el villogni.

(1) Nyomja meg a SET gombot egyszer - amíg a TEMP villog, állítsa be a kívánt 
hőmérsékletet a 10-es és az 1-es gombot használva, ameddig el nem éri az Ön által kívánt értéket. 
Amikor a TEMP a kívánt hőfokot jelzi, nyomja meg a SET gombot, hogy véglegesítse a beállítást. 
Most már be van programozva a kívánt hőmérséklet, és a TIMER kijelző kezd el villogni.

(2) Nyomja meg kétszer a SET gombot - amíg a TIMER villog, állítsa be a kívánt időt a 10-es és az 1-es 
gombot használva, ameddig el nem éri az Ön által kívánt értéket, majd nyomja meg a SET gombot, hogy 
véglegesítse a beállítást.

Problémák és elhárításuk

A készülék nem kapcsol be!
- a dugó nem jól van bedugva
- dugja be rendesen
- a kapcsoló nincs bekapcsolt állásban- kapcsolja be

A kijelző nem világít!
- a kapcsoló nincs bekapcsolt állásban
- kapcsolja be

A ventilátor megy, de nincs meleg a készülékházban!
- a melegítőrendszer meghibásodott
- kapcsolja ki a gépet, hívja a márkaszervizt

A melegítő működik, de a ventilátor nem megy!
- a ventilátor meghibásodott
- kapcsolja ki a gépet,
- idegen tárgy szorult a ventilátorba, hívja a márkaszervizt
- vegye ki az idegen tárgyat

Nem aszal a készülék!
- túl sok az élelmiszer a tálcákon
- csökkentse a mennyiséget
- egymást érik a szeletek a tálcákonegyenletes távolságra helyezze a szeleteket
- túl lassú a ventilátor
- kapcsolja ki a gépet, hívja a márkaszervizt

Vízcseppek az ajtón!
- túl sok az élelmiszer a tálcákon
- csökkentse a mennyiséget
- túl nagy az étel nedvességtartalma
- csökkentse a mennyiséget, emelje az aszalási időt

Túlmelegedés vagy túl alacsony hőmérséklet!
- a hőszabályozó rendszer hibás
- kapcsolja ki a gépet, hívja a márkaszervizt

Az aszalás nem egyenletes!
- nem egyenlő vastagok a szeletek
- túl sok az élelmiszer a tálcákon, csökkentse a mennyiséget

Furcsa a ventilátor zaja!
- a ventilátor meghibásodott
- kapcsolja ki a gépet, hívja a márkaszervizt



További tippek:

- A stand-by ideje 5 mp. Ha nem kezdi el a hőmérséklet vagy az idő beállítását 5 mp-en belül, akkor a készülék 
kilép a beállítás módból.
- A gyorsabb és pontosabb beállítás érdekében a Sedona két külön gombbal rendelkezik, az egyik 10, a másik 
1 egységgel történő léptetést tesz lehetővé. 
- Az aszalási időt egészen 99 óráig fel lehet vinni.
- A Sedona rendelkezik egy folyamatos aszalási móddal is, ami lehetővé teszi, hogy 99 óránál tovább is tudja 
folytatni az aszalást. Ennek a funkciónak a beállítása érdekében tartsa lenyomva a felső 10-es gombot 
mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a CO felirat. A CO funkció segítségével akár 150 órán át is 
folytathatja az aszalást.
- A Sedona gyári alapbeállítása: 45 Celsius fok, 10 órán keresztül. A 45 Celsius fok megfelel 113 Fahrenheit 
foknak.
- A Sedona eltárolja az Ön beállításait még a kikapcsolás után is, így legközelebb is azokat tudja használni.

6. UP/DOWN (10 és 1) gombok: a hőmérséklet és az időtartam beállítására valók. Egy rövig nyomás 1-gyel 
növeli vagy csökkenti az értéket, ha viszont folyamatosan lenyomva tartja a gombot, akkor az érték is állandóan 
változik.

7. TRAY gomb: annak beállítására szolgál, hogy melyik kamrát akarja használni. Választhatja azt, hogy mind a
 9 tálcán akar aszalni, vagy azt is, hogy csak 4 tálcán - utóbbit a készüléknek vagy az alsó, vagy pedig a felső 
részében. A Sedona úgy van kialakítva, hogy lehet használni a teljes teret, illetve lehet vagy csak az alsó, vagy 
csak a felső felét is használni. Az utóbbi esetben energiát takarít meg, ha csak kisebb mennyiségű élelmiszert 
akar egyszerre elkészíteni benne.

További tippek:

- A Sedona gyári alapbeállítása, hogy a teljes teret felmelegítse (felső rész + alsó rész).
- A Sedona ezt a beállítást nem tárolja, tehát a kikapcsolás után ismét a teljes teret melegíti.
- Az energia hatékony felhasználása érdekében azt javasoljuk, hogy csak a felső részt használja, ha maximum 
5 tálcán aszalna egyszerre. Kérjük, helyezze be az elválasztót a gépbe, hogy két kamrát képezzen, és hogy 
egyenletesen és pontosan oszoljon el a készülékben a felmelegített levegő.

8. MODE gomb: a nappali vagy éjjeli működtetés közötti váltást teszi lehetővé. Bár a Sedona nappali működése 
eleve igen halk, az éjjeli üzemmód még ennél is kevesebb zajjal jár.

További tippek:

- A ventilátor és a levegőáramlás zaja csökkenni fog, ugyanis az éjjeli üzemmódnál a ventilátor fordulatszáma 
alacsonyabb. Ebből következik, hogy éjjeli üzemmódban az aszalás is valamivel lassabb lesz, mint a nappali 
üzemmód mellett.
- A Sedona gyári alapbeállítása a nappali üzemmód, és erre vissza is áll a kikapcsolás után.

9. START/PAUSE gomb: a működés rövid szüneteltetésére és annak folytatására való. Amikor a készülék 
működésben van, de Ön kinyitja az ajtaját, mind a melegítő rendszer, mind pedig a ventilátorok energiaellátása 
leáll. A Sedona automatikusan újból elindul, amint az ajtót becsukja.



További tippek:

- Hangjelzés kíséri a gombok megnyomását, az ajtó kinyitását, valamint az előre beállított időtartam lejártát.
- Ha működés közben szeretné megváltoztatni a kívánt hőmérsékleti és/vagy időtartam értéket, nyomja meg a 
START/PAUSE gombot, majd a SET gombot, és ezután változtassa meg a beállításokat. Végül nyomja meg a 
START/PAUSE gombot, hogy újból elindítsa a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A Sedona arra is alkalmas, hogy kisebb mennyiségeket aszaljon vele max. 4 tálcán.

1. Illessze be az elválasztó tálcát a középen lévő sínbe, így kialakítva 2 db 4-tálcás kamrát. Mivel a Sedona 
két egymástól függetlenül működtethető melegítőrendszerrel és ventilátorral rendelkezik, alkalmas arra is, 
hogy csak a felső, vagy csak az alsó kamrában külön lehessen aszalni, amikor az elválasztó tálca be van 
helyezve a készülékbe.
2. Nyomja meg a TRAY gombot, így kiválaszthatja, melyik melegítő és ventilátor legyen aktív.
3. Tegye be a tálcákat a Sedona megfelelő kamrájába aszerint, hogy melyik melegítőt és ventilátort jelölte ki.

További tippek:

- Ha az egyik kamrát kiválasztotta, a másik kamrát kiszolgáló melegítő és ventilátor nem kap áramot.
- Ha a felső részt választja, akkor max. 5 tálcával tud dolgozni, ideértve az elválasztó tálcát is. A felső kijelző 
világít ilyenkor.
- Javasoljuk a felső kamra használatát, amennyiben csak a készülék egyik felét fogja igénybe venni, ugyanis 
a meleg levegő természeténél fogva felszáll.
- Ha az alsó részt választja, akkor max. 4 tálcával tud dolgozni. Az alsó kijelző világít ilyenkor.
- Ha mindkét kijelző világít, az annyit jelent, hogy Ön mind az alsó, mind pedig a felső kamrát kiválasztotta 
(az egész teret). Próbálja meg újból kiválasztani a megfelelő kamrát.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítsa meg a tálcákat és az alátét lapokat minden használat után meleg víz alatt némi kímélő 
mosogatószerrel. NE tegye a tálcákat mosogatógépbe, mert nem bírják.

2. A készülék tisztításához először is húzza ki a dugót a konnektorból, majd ezután nedves törtőkendővel 
tisztítsa. Ne próbálja víz alá tenni vagy vízbe meríteni a készüléket.

3. Győződjön meg róla, hogy mind a tálcák, mind az alátét lapok szárazak, mielőtt visszatenné azokat a 
készülékbe. Tartsa a készüléket és a tartozékait biztonságos helyen, ahol gyerek nem érheti el őket.

Ha Ön egy ideje már azon töri a fejét, hogy mi ez a nagy felhajtás a nullponti energia 
termékek körül és hogy melyik a legjobb, akkor olvasson tovább. Néhány elképesztő 
felfedezést tettünk, ami meg fogja magyarázni, hogy némelyik nullponti energiát használó 
Csodatoll miért nem működik és mások meg miért működnek csodálatosan. Néhány gyártó 
azt állítja, hogy az ő termékük az egyetlen igazi Csodatoll az összes többi csak olcsó utánzat! 
Nagyon elmélyültünk ebben a témában és kutatásokat végeztünk. Elmondjuk a teljes 
igazságot arról, amire jutottunk.

Vannak olyanok, akik nem akarják, hogy Ön megtudja az igazságot! Ők azt akarják, hogy 
vakon higgyen nekik!

Az információ, amit szándékunkban áll feltárni, teljesen a tudományra alapul és arra való, 
hogy ellássa Önt a lehető legelfogulatlanabb és legpontosabb adatokkal. Elvégeztünk alapos
 vizsgálatokat több mint 200 féle nullponti energia Csodatollal, amibe beletartoztak MLM cég 
által forgalmazott és más cégek no name (márkanév nélküli) termékei.

Zavaros az Ön számára, hogy mi a nullponti energia? Skaláris energia? Nem érti, hogyan 
működnek ezek? Mi a különbség a Csodatollak között?
Nekünk van a legkiterjedtebb tudásbázisunk arról, hogy hogyan működnek a nullponti 
energiát használó termékek. Minden kérdésére megtalálhatja a magyarázatokat az alábbi 
menü pontokban: Cikkek, Magyarázatok, Videók. Figyelmeztetés! Nem minden Csodatoll 
egyenlő!

Nézzük részletesen. Minden nullponti energia Csodatoll nyolcból csupán egyetlen energia 
mintát tartalmazott. Ide tartoznak a népszerű MLM Csodatollak és az úgynevezett olcsó 
utánzatok. Mi nem találtunk különbséget közöttük a legkifinomultabb mérőműszerekkel 
végzett tesztek során!

Az energia minták mindegyikének van egy különleges előnye a testre nézve.

Az Eredeti Iyashi Csodatollon... Bővebb info: www.csodatoll.hu

IYASHI CSODATOLL

REKLÁM!
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