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Käyttöohje Excalibur-kuivureille 
Tämä käyttöohje koskee useimpia Excalibur-kuivureita: digitaalisia ja mekaanisesti ohjattuja, 4-, 5-, 9- tai 

10-hyllyisiä sekä ajastimellisia ja ajastimettomia malleja. Käyttöohje ei koske kaksialueisia malleja, 

joiden tunnus on 44xx, 452x, 4900 ja 492x tai EXC10EL, 4548 ja 4948 

Excalibur-kuivureiden käyttö on erittäin helppoa. 

Aloita kytkemällä virtajohto pistorasiaan. Aseta sitten ruoka-aineilla täytetyt hyllyt varovasti paikoilleen. 

Aseta hyllyt paikoilleen kaksin käsin kaatumisen välttämiseksi. Aseta ne paikoilleen ylhäältä alaspäin. Näin 

vältät korkeiden ruoka-aineiden työntymisen takana olevaan verkkoon. 

Kun hyllyt ovat paikallaan, sulje luukku* ja aseta termostaatti haluttuun lämpötilaan. 

Kuivausajat ja ohjeet 
Osoitteissa excaliburdehydrator.dk ja excaliburdehydrator.com on ohjeita ja kuivausaikoja moniin 

tarkoituksiin. Aiheesta on julkaistu myös runsaasti kirjoja. 

Hyödyllisiä vinkkejä 
 

• Huolehdi siitä, että ruoka-aineet ovat samanpaksuisia. Muutoin ruoka-aineet valmistuvat eri 

aikaan. Käytä esimerkiksi mandoliinileikkuria. 

• Tee pieniä tai suuria annoksia. Aseta loput tyhjät hyllyt kuivuriin, jos haluat kuivata vain pienen 

annoksen. 

Kuivurin ilmankierto vaatii, että kaikki hyllyt ovat paikoillaan tai hyllyjä ei ole lainkaan. 

• Hanki “Preserve It, Naturally” -kirja. Tässä kirjassa käydään läpi kaikki ruoka-aineiden kuivaamisen 

perustiedot ja kuivurin optimaalinen käyttö. 

• Kokeilemalla löydät itsellesi sopivan kuivausasteen. Kaikilla on erilainen maku. Saatat haluta kuivata 

joitakin ruoka-aineita pidempään, jotta niistä tulee rapeampia. Ehkä haluat joitakin ruoka-aineita 

lyhyemmän ajan, jotta ne säilyttävät rakenteensa. Muista kirjata ruoka-aineet ja kuivausajat ylös, 

jotta muistat suosikkisi. 

• Säilytä Paraflexx®-kuivausarkkeja kuivurin pohjalla. Se on hyvä tapa suojata arkit, kun et käytä niitä. 

Ne toimivat myös kuivurin pohjan suojuksena, mikä helpottaa puhdistusta. 

• Vinkkejä Paraflexx®-kuivausarkkien puhdistukseen. Älä liota Paraflexx®-kuivausarkkeja, muutoin ne 

vaurioituvat. Pyyhi ne saippuaveteen kastetulla, nihkeällä liinalla ja lopuksi puhtaaseen veteen 

kastetulla, nihkeällä liinalla. Helppoa, vai mitä? 

• Etkö ole varma ruoka-aineiden riittävästä kuivausajasta? Laita ruoka-aineet ilmatiiviiseen pussiin ja 

jätä odottamaan muutamaksi minuutiksi. Jos pussin sisään tulee kosteutta, voit jatkaa kuivausta 

vielä hetken. Pieni kosteuden ilmeneminen on normaalia ruoka-aineiden jäähtyessä. 
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Käyttöohje manuaalisille kuivureille (44xx, 452x, 4900 ja 492x) 
Aseta kuivuri kuivalle ja tasaiselle alustalle niin, että sen takana on tilaa (laite ottaa ilmaa takapuolelta) 

Liitä virtajohto vakiomalliseen 230 V:n pistorasiaan. 

Täytä hyllyt ruoka-aineilla ja sulje kuivurin kansi. 

Aseta termostaatti haluttuun lämpötilaan. 

Aseta (mahdollinen) ajastin. 

Anna ruoka-aineiden jäähtyä kuivauksen jälkeen. 

Säilytä kuivatut ruoka-aineet ilmatiiviissä elintarvikerasiassa. 

Käyttöohje digitaalisille kuivureille (EXC10EL, 4548 ja 4948) 

Muuta lämpötilayksikköä välillä F ja °C (Fahrenheit/Celsius) 
Pidä käynnistys- ja miinuspainikkeita painettuina kaksi sekuntia 

 
  

Yhden ajan ja lämpötilan ohjelma  
1. Aseta lämpötila 

Nosta tai laske lämpötilaa yhdellä asteella painikkeilla tai pidä painiketta 
painettuna muuttaaksesi lämpötilaa nopeammin.  

2. Aseta aika 
Lyhyt painallus lisää aikaa minuutin kerrallaan ja painettuna pitäminen 15 
minuuttia kerrallaan.  

3. Käynnistä ohjelma käynnistyspainikkeella ja pysäytä se pysäytyspainikkeella. 

 
  

Kahden ajan ja lämpötilan ohjelma  
1. Pidä pysäytys- ja miinuspainikkeita painettuina kaksi sekuntia. 

 
2. Aseta lämpötila ja aika 

Ks. yllä 
 

3. Pidä uudelleen pysäytys- ja miinuspainikkeita painettuina kaksi sekuntia. 

 
4. Aseta lämpötila ja aika, kuten kyllä. 
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http://excaliburdehydrator.dk 

 


