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Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. 

Dziękujemy za wybranie dehydratora marki Ronic® ZYLE™. To wysokiej jakości suszarka 
do żywności, która z  pewnością spełni państwa oczekiwania. Dzięki dehydratorowi 
Ronic® ZYLE™ Express możesz cieszyć się doskonale przygotowaną suszoną żywnością 
wykorzystując najnowsze rozwiązanie technologiczne zastosowane w  sprzęcie – 
dwustopniowy system suszenia.

Urządzenie do dehydracji Ronic ZYLE™ Express korzysta z  innowacyjnego systemu 
pracy dwustopniowej. Pozwala on na nastawienie suszarki na wyższą temperaturę 
na początku procesu suszenia, co znacznie go przyśpiesza. Po określonym czasie 
urządzenie przejdzie w tryb pracy na minimalnej temperaturze by dokończyć proces 
suszenia w  sposób dokładny i  nie wpływając negatywnie na jakość otrzymanego 
produktu. Takie rozwiązanie znacznie skraca czas potrzebny do uzyskania efektu 
pełnej dehydracji przy zachowaniu warunków, które pozwalają na zachowanie pełni 
wartości odżywczych.

Ronic® ZYLE™ Express to zaawansowany dehydrator posiadający wszystkie funkcje 
potrzebne by proces suszenia był prosty i wygodny. Dzięki wbudowanemu zegarowi, 
możesz ustawić czas suszenia między 1-99 godzin, a po wykonaniu zadanego programu 
suszarka przełączy się w tryb podtrzymywania ciepła. Dzięki temu produkty pozostaną 
suche do momentu wyciągnięcia ich z suszarki. 

Przed pierwszym użyciem zalecamy przetrzeć elementy wewnętrzne suszarki wilgotną 
szmatką nasączoną łagodnym detergentem. Przy pierwszych kilku uruchomieniach 
dehydrator może wydzielać nieprzyjemny zapach. Jest to charakterystyczne 
dla nowych fabrycznie urządzeń. W związku z  tym zaleca się za pierwszym razem 
włączyć urządzenie bez wkładu na 24 godziny (50°C) w  dobrze wentylowanym           
pomieszczeniu. Urządzenie wyposażone jest w 6 rusztów do suszenia, wykonanych ze 
stali nierdzewnej, neutralnej chemicznie dla przygotowywanej żywności.

Jako firma, której myślą przewodnią jest propagowanie produktów ułatwiających 
zdrowe odżywianie jest nam niezmiernie miło, że wybrali Państwo suszarkę Ronic. Mamy 
nadzieję, że przysłuży się ona w waszej drodze ku zdrowemu stylowi życia. Życzymy 
przyjemnego użytkowania i pysznych przekąsek! Klientom, którzy posiadają dehydrator 
polecamy zapoznanie się z naszą ofertą blenderów molekularnych (wysokoobrotowe 
blendery). Stanowią one idealne uzupełnienie funkcjonalności suszarki, pozwalając 
na mielenie mąk, przypraw i przygotowywanie proszków z wysuszonych produktów. 
Przeroby tego typu świetnie nadadzą się jako gotowe składniki sosów, zup czy past. 
Suszone orzechy, czy nasiona to też idealny dodatek do smoothie, które można 
wykonać w blenderze.

Serdecznie polecamy również ciasteczka i naleśniki jakie można wykonac przy 
pomocy dehydratora. W tym celu blenduje się wybrane składniki, a następnie układa/
rozciera na specjalnych matach silikonowych i suszy w dehydratorze. Z aktualną ofertą 
podkładek do dehydratora moga Państwo zapoznać się na stronie: https://sklep.ronic.
pl/54-dehydratory
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PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ, PRZED ROZPOCZĘCIEM 
PRACY Z URZĄDZENIEM. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI  
W NIEJ, ZAPEWNI OPTYMALNĄ PRACĘ DEHYDRATORA I WYDŁUŻY JEGO 
ŻYWOTNOŚĆ.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA ZALECA SIĘ OBMYCIE RUSZTÓW POD 
BIEŻĄCĄ WODĄ. 
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ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie użytkowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać poniższych zaleceń:

• Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzenia.
• W celu uniknięcia porażenia elektrycznego nie zatapiaj urządzenia, lub jego stałych
elementów, jak przewód zasilający w wodzie, czy innym płynie.
• Stosuj tylko i wyłącznie przewód zasilający dołączony do urządzenia przez producenta.
Korzystanie z nieoryginalnych części może spowodować uszkodzenie urządzenia, którego
nie obejmuje zakres gwarancji.
• Nie podłączaj urządzenia do sieci zasilającej o innych parametrach niż podane na
tabliczce znamionowej. Zastosowanie prądu o innej częstotliwości, czy napięciu może
spowodować uszkodzenia, które nie wchodzą w zakres gwarancji.
• Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
• Urządzenie może być  obsługiwane przez dzieci, pod nadzorem osoby dorosłej
• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł otwartego ognia, grzejników, kuchenek.
• Dehydrator ustaw na płaskiej i równej powierzchni zachowując odstęp co najmniej 10 cm od
innych urządzeń, czy mebli.
• Przed myciem elementów urządzenia odłącz je od sieci elektrycznej i odczekaj kilka minut, aż
dehydrator ostygnie.
•  Nie należy modyfikować elementów mechanicznych, czy elektrycznych urządzenia. Wiąże się to 
z utraceniem gwarancji.
•  Otworzenie drzwiczek dehydratora zatrzymuje działanie urządzenia. Na wyświetlaczu pokaże
się symbol F1 E1. Po ponownym zamknięciu dehydrator wznowi pracę. Jeżeli urządzenie nie
wyłącza się po otwarciu drzwiczek odłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
• Unikaj manipulowania przy otworach wentylatorów w trakcie pracy urządzenia. Może to
spowodować uszkodzenie urządzania, lub zagrożenie dla zdrowia.
• Nie przemieszczaj dehydratora w trakcie pracy.
• Nie należy włączać urządzenia, w przypadku, gdy uszkodzony jest jakikolwiek element
elektryczny, jak przewód. Jeśli dojdzie do takiego uszkodzenia niezwłocznie skontaktuj się
z autoryzowanym serwisem w sprawie wymiany.
• Używaj urządzenia tylko z oryginalnymi częściami dostarczonymi przez autoryzowanego
dystrybutora marki ZYLE™.

• Urządzanie przeznaczone jest do pracy w domu. Nie należy stosować go na dworze.
•  Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa w niebezpieczny sposób 
z blatu stołu i nie dotyka gorących powierzchni.

• Przewód zasilający należy podłączyć w pierwszej kolejności do urządzenia, a następnie do sieci 
elektrycznej. Przed odłączeniem urządzenia z sieci należy upewnić się, że zostało wyłączone.
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WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

• Nie czyść korpusu urządzenia wodą. Używaj wilgotnej szmatki, lub ręcznika papierowego.
• Nie używaj urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu. Pamiętaj o zapewnieniu dostępu świeżego
powietrza i odpowiedniej wentylacji pokoju.
• Stosuj gniazdo zasilające o minimalnej przepustowości 10 Amperów. Nie należy stosować
przedłużaczy, czy rozgałęźników o słabszych parametrach.
• Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych, w trakcie pracy urządzenia. Pamiętaj by tylna  ścianka
urządzenia nie przylegała do ściany.
• W trakcie podłączania urządzenia upewnij się, że włącznik wskazuje „OFF”.
• Nie przetrzymuj żywności przez dłuższy okres wewnątrz urządzania, po jego wyłączeniu.
Przenieś wysuszone produkty do odpowiednich opakowań.
• Wysuszone produkty należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w miejscu nie wystawionym 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Od prawej strony:

• Przycisk ON/OFF
• Przycisk [Mode] – przy pomocy tego przełącznika można ustawić pracę szybką (Fast), lub wol-
ną (Slow). W trybie Slow urządzenie włącza tyko jeden wentylator i grzałkę, jest to przydatne, by
oszczędzić energię elektryczną kiedy wypełniliśmy dehydrator tylko do połowy.
• Zegar – możliwość ustawiania czasu pracy w zakresie od 1 do 99 godzin. Aby rozpocząć ustawia-
nie czasomierza przyciśnij „SET”, tak by zaczęła migać kontrolka „TIMER”. Ustaw odpowiedni czas
pracy przyciskając strzałki do góry, lub w dół. Przytrzymując strzałkę, zmienisz czas szybciej.
• Temperatura – ustawianie między 35 a 70 stopni Celsjusza. Przyciśnij przycisk „SET” dwukrotnie
by nastawić temperaturę (kontrolka „TEMP” zacznie migać). Wysokość temperatury ustawia się przy 
pomocy strzałki do góry, lub w dół. Jednokrotne przyciśnięcie zmienia temperaturę o jeden stopień. 
Aby zmienić o większy zakres przytrzymaj strzałkę.
• Przycisk [F |C] – zmienia jednostkę temperatury (Farenheit/Celsius).
• Przycisk [Warm] – wymusza natychmiastowe włączenie podtrzymywania ciepła i ustawia timer na
99 godzin. Opcja przydatna przy dosuszaniu produktów.
Temperatura podtrzymywania wynosi 35°C.
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SPOSÓB UŻYCIA
Od prawej strony:

• Postaw urządzenie na suchej, płaskiej i równej powierzchni.
Pamiętaj, by zachować odstęp między dehydratorem a innymi urządzeniami, ścianami
i meblami.

• Otwórz drzwiczki, by umieścić ruszty w dehydratorze. Trzymając ruszt poziomo wsuń go
między wybrane prowadnice.
- Rozłóż produkty w miarę możliwości równomiernie i ściśle na rusztach.
- Pamiętaj, że dehydracja powoduje zmniejszenie objętości produktu.
- Dla najlepszego efektu pokrój produkty na części o równej wielkości.
- Zaleca się używanie osobnych rusztów na różne rodzaje produktów.
- Nie należy przekraczać masy 250g na każdym ruszcie.

• Podłącz do sieci elektrycznej przy użyciu gniazda o przepustowości minimum 10 Ampe-
rów.
Jeśli zamierzasz użyć przedłużacza, lub rozgałęźnika upewnij się, że jest przystosowany do
przekazywania prądu powyżej 10 Amperów.

• Włącz urządzenie przy pomocy przycisku ON/OFF.

TRYB PRACY DWUETAPOWEJ:
Jest to domyślne ustawienie w dehydratorze Ronic ZYLE™ Express. Urządzenie wykonuje naj-
pierw suszenie w wybranej temperaturze, by następnie przełączyć się na 35°C  i dokończyć 
proces w warunkach które nie wpływają negatywnie na wartości odżywcze. Najczęściej za-
leca się suszenie w temperaturze 70 stopni przez pierwszą godzinę aby spowodować szok 
termiczny, dzięki któremu dalsze suszenie w niskiej temperaturze będzie przebiegało szybciej. 
Aby skorzystać z tej opcji ustawiamy wybraną temperaturę na krótki czas (zwykle 1 godzina). 
Po tym czasie usłyszymy sygnał dźwiękowy a urządzenie przejdzie w tryb pracy ciągłej na 35 
stopniach aż do otworzenia drzwiczek. Opcja ta jest również najbardziej wydajna pod wzglę-
dem zużycia prądu.
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MYCIE I KONSERWACJA
•  Oczyść ruszty przy pomocy ciepłej wody i delikatnego detergentu po każdym użyciu. Ruszty 
ze stali nierdzewnej nadają się do mycia w zmywarce. 
•   W celu oczyszczenia korpusu urządzenia, odłącz zasilanie i wyczyść wilgotną szmatką, lub 
ręcznikiem papierowym. 
•  Aby ułatwić czyszczenie przedniej szybki obłóż ją namoczonym ręcznikiem papierowym  
i odczekaj kilka minut. 
•   Przed ponownym umieszczeniem rusztów na prowadnicach upewnij się, że są  dokładnie 
osuszone. 
•   Nie umieszczaj urządzenia w zasięgu dzieci, bez odpowiedniego nadzoru.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CZAS SUSZENIA
Czas suszenia produktów bywa zmienny. Wpływają na to następujące czynniki:

•   Wilgotność powietrza: im wyższa, tym dłużej potrwa suszenie żywności, niezależnie od 
faktycznej temperatury powietrza.
•   Zawartość wody i cukru w produkcie: słodkie owoce suszą się dłużej, ponieważ cukier wiąże 
wodę i utrudnia jej odparowanie.
•   Metoda przygotowania: równomierne pokrojenie żywności (kawałki nie powinny być za 
grube) znacznie ułatwia i przyśpiesza proces suszenia.
•   Ilość produktów: jeśli nałożysz na tacki za dużo żywności, zahamujesz obieg powietrza  
i zmniejszysz efektywność urządzenia. Im więcej produktów załadujesz do dehydratora, tym 
dłużej będą się suszyć. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW
W trakcie suszenia owoców, warzyw, orzechów itp. podążaj za poniższymi wskazówkami: 

•   Najlepsze i najzdrowsze są warzywa i owoce sezonowe. Zawsze staraj się wybierać świeże 
produkty, dostępne w danej porze roku. 
• Wybieraj warzywa i owoce twarde i jędrne, bez miękkich części (obite jabłka itp.) 
•   Przed rozpoczęciem suszenia usuń wszystkie niejadalne części roślin (ogonki, gniazda                      
nasienne itp.). W razie potrzeby obierz produkty. 
•   Pokrój produkty na części o jednakowej wielkości by zapewnić równomierne suszenie. 
•  Aby przyprawić suszone produkty, pokryj je lepką cieczą, jak oliwa, marynata, miód itp.  
a następnie posyp wybranymi przyprawami. 
•   Przechowuj wysuszone produkty w szklanych opakowaniach. 
•   W przypadku, gdy produkty zostaną przesadnie wysuszone, możesz sprawić, by nabrały 
nieco wilgoci umieszczając w pojemniku liść sałaty, lub wilgotny kawałek ręcznika. 
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Owoce:
• Wybieraj twarde i jędrne owoce do suszenia. Unikaj miękkich i nieświeżych produktów.
• Większość owoców traci swoją słodkość w procesie suszenia (szczególnie chipsy  bananowe). 
Możesz temu przeciwdziałać słodząc owoce sztucznie przed suszeniem.  Polecamy również
przyprawy, takie jak cynamon, gałka muszkatołowa, czy wanilia.
• Upewnij się, że usunąłeś wszystkie niejadalne części owoców, jak ogonki, czy gniazda
nasienne.
• Jeśli zamierzasz suszyć większe kawałki (np. całe jabłka) upewnij się, że są one porównywalnej 
wielkości.

Kiełki:
• Przed suszeniem ziaren zaleca się namoczyć je dwa lub trzy dni wcześniej.
• Z suszonych kiełków można robić wartościową mąkę.
• Polecamy łączenie produktów, takich jak miękkie owoce, masa chlebowa, ciasta czy pulpa
z odciśniętego soku z ziarnami, w celu stworzenia pysznych i zdrowych suszonych ciasteczek.
• Do suszenia ziaren najlepiej nadaje się tryb dwuetapowy.

Orzechy:
• Przed suszeniem namocz orzechy przez kilka minut w wodzie z dodatkiem wody utlenionej,
w celu   pozbycia się ewentualnej pleśni. Po namoczeniu przepłucz orzechy kilkukrotnie.
• Miękkie orzechy, takie jak nerkowiec, czy pecan nie wymagają namaczania, wystarczy
dokładnie je przepłukać.
• Twarde orzechy, takie jak brazylijskie, czy migdały należy namaczać, przez dłuższy okres
(między 6 a 12 godzin w zależności od wielkości).
• Suszenie orzechów znacznie wydłuża ich zdatność do spożycia, trzeba jednak pamiętać,
że płukanie jest dla tego procesu kluczowe, ponieważ usuwa enzymy znajdujące się na skórce
orzechów, które skracają termin przydatności świeżego produktu.
• Orzechy wymagają z reguły długiego czasu suszenia (do 48 godzin, w zależności od wielkości 
i czasu namaczania).
• Po wysuszeniu orzechów, można wykorzystać je do produkcji mąk, płatków, posypki itp.

Nasiona:
• Namocz nasiona i ziarna przed suszeniem, by zmyć warstwę zabezpieczającą przed
kiełkowaniem.
• Wysuszone nasiona można wykorzystać do produkcji mąki.
• Polecamy skorzystać z suszonych nasion do wykonywania mieszanek Muesli.

Przyprawy:
• Jeśli używasz świeżych ziół, pozbądź się wszystkich niejadalnych części, jak łodygi.
• Wypróbuj własne mieszanki, lub połącz składniki swoich ulubionych przypraw, wyczytane
z etykiety.
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Warzywa:
• Suszone warzywa świetnie nadają się do wykorzystania z zupach sosach itp. jako zamiennik 
importowanych produktów poza sezonem. 
•   Pokrój warzywa na równe części przed suszeniem. 
•   Zdejmij skórki, wydryluj pestki i usuń pozostałe niejadalne części warzyw. 
•   Niektóre warzywa w procesie suszenia stają się bardziej intensywne w smaku. 
•   Pokrój warzywa na cienkie plasterki, by wykonać dietetyczne chipsy. 
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WARZYWA

CZAS SUSZENIA DLA RÓŻNYCH PRODUKTÓW
Dla optymalnej temperatury suszenia 48°C

OWOCE

POZOSTAŁE

Szparagi 
Fasola 
Buraki 
Brokuły 
Kapusta 
Marchew 
Seler naciowy 
Kukurydza 
Ogórek 
Bakłażan 
Botwinka 
Pieczarki
Okra 

Jabłka
Morele
Banany
Maliny
Wiśnie
Żurawina
Figi
Winogrona
Kiwi

Bakala
Suszona wołowina                           
Suszone ryby
Zioła przyprawy
Orzechy

5-6 h
8-12 h
8-12 h
10-14 h
7-11 h
6-10 h
3-10 h
6-10 h
4-8 h
4-8 h
3-7 h
3-7 h
4-8 h

7-15 h
20-28 h
6-10 h
10-15 h
13-21 h
10-12 h
22-30 h
22-30 h
7- 15 h

4-8 h
7-11 h
4-8 h
4-8 h
4-8 h
6-14 h
7-11 h
10-14 h
5-9 h
8-12 h
7-11 h
7-11 h
7-11 h

8-16 h
8-16 h
8-16 h
11-19 h
10-18 h
22-30 h
6-10 h
7-15 h
8-10 h

4-6 h
4-6 h
12-14 h
2-4 h
10-14 h

Cebula
Pasternak
Groszek
Papryka
Popcorn
Ziemniaki
Dynia
Kabaczek
Pomidor
Rzepa
Dynia piżmowa
Pochrzyn
Cukinia

Nektarynki
Brzoskwinie
Gruszki
Persymona
Ananas
Śliwki
Rabarbar
Truskawki
Arbuz

1.W przypadku owoców miękkich, takich jak maliny lub śliwki, należy na początku suszenia ustawić 
temperaturę wysoką (około 70 stopni C), a następnie niższą, przypisaną danemu produktowi.

2.W przypadku owoców twardych, takich jak jabłka, należy tę zasadę odwrócić – na początku suszenia 
ustawić temperaturę niższą, a na końcowe 3 godziny wyższą.

3.Czas suszenia wydłuża się pod wpływem nie tylko rozmiaru owocu, ale także jego zawartości soku oraz 
cukru. Jeśli więc owoc świetnie nadaje się na sok (np. czarna porzeczka), to należy przyjąć, że będzie 
wymagała dłuższego czasu suszenia.

4.Optymalną temperaturą, sprawdzoną przez nas podczas testów, do suszenia owoców jest 58 stopni C.,
natomiast do suszenia warzyw – 52 stopnie C.

5.Jeśli zależy nam na jak najniższej temperaturze suszenia owoców i warzyw, naturalnie musimy wziąć
pod uwagę wydłużony czas ich suszenia. Być może wymaga to od nas dużych nakładów cierpliwości,
w zamiann jednak dostajemy produkty o pełnej zawartości składników odżywczych.

6.Dłuższy czas suszenia w niższej temperaturze nie oznacza większych kosztów. W niskich temperaturach 
grzałka pobiera o wiele mniej mocy niż przy wysokich, dlatego nie powinniśmy się martwić długim czasem 
pracy urządzenia – w efekcie koszty użytkowania są takie same lub nawet niższe niż przy suszeniu
„szybszym” tj. w wyższej temperaturze.
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DANE TECHNICZNE

Moc: 500 - 1000 W
Napięcie: 220-240 V
Podwójny system ogrzewania
Funkcja podtrzymywania ciepła
6 wyjmowanych tacek ze stali nierdzewnej o łącznej powierzchni 1,3 m
Tryby pracy: wolny i przyśpieszony, dwuetapowy
Regulowany timer: 1-99 godzin
Regulowana temperatura suszenia: 35-70°C
Rozmiar tacy: 38,5 x 34 cm
Ochrona przed przegrzaniem
Min. odległość między tackami: 2 cm
Materiały: tworzywo ABS BPA-free, stal nierdzewna, szkło boro-krzemowe

Ekologiczna utylizacja.
To  urządzenie  jest  oznaczone  zgodnie z  Dyrektywą  Europejską  2012/19/UE  oraz  polską  
Ustawą  z  dnia 11   września  2015 r.  „O  zużytym  sprzęcie  elektrycznym i  elektronicznym”  
(Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688)  symbolem  przekreślonego  kontenera  na  odpady. 
Takie oznakowanie  informuje,  że :
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany z innymi odpadami 
pochodzący mi z gospodarstwa domowego.  Użytkownik jest zobowiązany do  oddania go 
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego. Prowadzący 
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,  sklepy oraz gminne jednostka, tworzą  odpowiedni 
system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe  postępowanie ze zużytym sprzętem 
elektrycznymi 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.
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