
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
A USCATORULUI DE POLEN 

CU 6, 8 SI 10 SERTARE
   IMPORTANT !
   Inainte de utilizarea echipamentelor este necesar sa 
cititi instructiunile de utilizare si sa urmati aceste sfaturi. 
Producatorul nu este responsabil de eventualele de-
fectiuni aparute ca urmare a manipularii defectuoase a 
echipamentelor.

   1. Securitatea electrica in exloatare
   1. Uscatorul trebuie legat la o priza cu impamantare, 
care furnizeaza tensiunea electrica specifi cata pe etiche-
ta tehnica a aparatului.
   2. Reteaua electrica de alimentare trebuie sa fi e echipa-
ta cu dispozitiv de protectie pentru curenti reziduali, nu 
mai mare de 30mA. Periodic este necesara verifi carea 
sistemului de supraprotectie.
   3. Periodic este necesara verifi carea cablului de alimen-
tare. Daca cablul de alimentare detasabil prezinta defec-
tiuni este necesara inlocuirea acestuia. Pentru verifi carea 
si inlocuirea acestuia este necesar sa apelati la personal 
califi cat. Nu utilizati echipamentele in cazul in care cablul 
de alimentare este defect.
   4. Este interzis sa tensionati / trageti de cablul de 
alimentare. Trebuie sa feriti cablul de alimentare de 
surse de caldura, de margini ascutite fi ind necesar sa va 
asigurati de starea functionala a cablului de fi ecare data 
la punerea in functiune a echipamentelor

   2. Siguranta in exploatare / utilizare
   1. Acest echipament nu este destinat utilizarii de catre 
persoane (inclusiv copii) cu capacitati fi zice, senzoriale 
sau mentale reduse sau lipsite de experienta si cunostin-
tele necesare utilizarii, cu exceptia cazului in care folo-
sirea se face sub supravegherea sau cu instructiunile cu 
privire la utilizarea de echipamente, de catre o persoana 
responsabila pentru siguranta lor.
       Este necesara supravegherea copiilor pentru a nu 
avea acces la echipamente.
   2. In cazul in care se constata unele defectiuni, pentru 
a preveni accidentele este necesar ca reparatiile sa fi e 
efectuate de persoane sau fi rme califi cate / specializate.
   3. Nu utilizati echipamentele afl ate in apropierea unor 
materiale infl amabile.
   4. Este interzisa efectuarea oricaror lucrari / manopere 
de intretinere in timpul functionarii echipamentelor.
   5. Echipamentele pot functiona in spatii inchise / inca-
peri. Nu este absolut necesar ca aceste echipamente sa 

fi e utilizate in aer liber / exterior.
   6. Nu porniti / utilizati sau stocati echipamentele in 
spatii la temperaturi sub 0 C.
   7. Nu porniti uscatorul daca temperatura ambientala 
este mai mica de 5 C. Inainte de a porni uscatorul, daca 
tocmai a fost instalat / mutat dintr-o incapere cu o temper-
atura mai mica intr-o incapere cu temperatura mai mare, 
este necesar ca echipamentul sa stea un timp pentru a 
se asigura acomodarea la noua temperatura ambientala 
(se previne aparitia condensului).

Incetarea utilizarii - Politica de mediu
Atunci cand echipamentele isi inceteaza activitatea pro-
ductiva si sunt considerate ca si deseuri pot fi  reciclate 
numai prin programele de reciclare / preluare a deseurilor  
organizate de catre fi rmele specializate. Utilizatorul / pro-
prietarul are dreptul / posibilitatea de returnare a echipa-
mentelor catre furnizorul acestora, situatie in care acesta 
trebuie sa asigure preluarea echipamentelor - indiferent 
daca acestea sunt functionale sau nu.

IMPORTANT!
Inaintea efectuarii oricaror manopere de intretinere 
asigurati-va ca echipamentele sunt decuplate de la sursa 
de tensiune / alimentare.
  3. Intretinerea:
   Indepartati sertarele din material plastic si spalati-le cu 
apa calda si un detergent de vase.
   Dupa aceasta spalare clatiti foarte bine sertarele cu apa 
curata, in repetate randuri. Asigurati-va ca au fost inde-
partate orice urme de detergent.
   Insertiile / tavitele pentru polen pot fi  de asemenea 
spalate cu detergent de vase, fi ind apoi bine clatite cu 
apa curata.
   Inainte de a reintroduce sertarele cu tavitele pentru 
polen trebuie sa va asigurati ca acestea sunt uscate!
   Uscatorul se poate sterge cu grija cu ajutorul unui 
burete usor umezit, fara insa a uda ventilatorul sau partea 
din spate a uscatorului.

  4. Uscarea polenului:
   Procesul de uscare a polenului are loc la o temperatura 
de 35 - 40 C.
   (Este foarte important ca polenul sa nu fi e supraincalzit 
in uscator pentru ca, similar mierii, isi pierde proprietatile 
sale la temperaturi de peste 40 C)

   Polenul utilizat pentru uscare va fi  amplasat in tavitele 
pentru polen din sertarele uscatorului.
   Polenul nu se va aseza intr-un strat mai gros de 1 cm.
   Dupa o uscare initiala - preliminara - polenul poate fi  
asezat intr-un strat mai gros, de 2-3 cm.
   Se recomanda amestecarea periodica a polenului, si 
mai multe cicluri de uscare pe zi, mai ales in primele faze 
de uscare. 
   Procesul complet de uscare poate dura 1-3 zile, in 
functie de calitatea si de gradul de umiditate al polenului 
supus procesului de uscare.
   Polenul bine uscat poate forma noduli / mici bulgari tari,   
uscati, care nu pot fi  sparti intre degete.
   Continutul maxim de apa din polenul uscat nu trebuie 
sa depaseasca 6%.
   Dupa uscare, polenul poate fi  stocat intr-un con-
tainer etans, intr-un loc uscat si racoros.



USCATOR POLEN CU 6 SERTARE - cod 3258
latime 330 x adancime 460 x inaltime 220   mm

USCATOR POLEN CU 8 SERTARE - cod 3258A
latime 330 x adancime 470 x inaltime 288   mm

USCATOR POLEN CU 10 SERTARE - cod 3258B
latime 330 x adancime 470 x inaltime 351   mm

  5. Specifi catii:
   - Tensiune: 230V;
   - Consum electric: 600W;
   - Capacitate prelucrare: minim 0,5 kg polen umed (crud)
   - Control electronic al temperaturii cu afi sarea para-
metrilor;
   - Posibilitatea de reglare a temperaturii pe o plaja de 
valori de la 35 - 75 C (temperatura maxima de uscare 
pentru polen este de 40 C);
   - Numarul de tavi de uscare: 6, 8 sau 10 buc, in functie 
de tipul de uscator.

  6. Setarea controlului uscatorului:
   1. Inainte de conectarea uscatorului la alimentare 
asigurati-va de faptul ca acesta este oprit de la butonul 
panoului de comanda.
    Comutati butonul de porniren (1/0) pe pozitia de oprire: 
“0” (Fig 1)

Fig 1

   2. Dupa conectarea uscatorului la reteaua de curent, 
comutati butonul de pornire (1/0) din pozitia oprit “0” in 
pozitia pornit “1” (Fig 2).

Fig 2

   3. Controlul poate fi  programat dupa necesitatile Dvs. 

   4. Programati pornirea din temporizatorul uscatorului.
   Stabilirea acestor parametrii se face in doi pasi: stabiliti 
orele dupa stabilirea minutelor. Plaja de valori este de la 
0.01 pana la 40.59. Timpul minim de lucru este de 1 minut, 
timpul maxim este de 40 ore si 59 minute.

   5. Pentru a intra in modulul (starea) de programare, 
apasati si tineti apasat butonul “SEL” pana cand afi sajul 
clipeste si afi seaza valoarea “0”. (Fig 3).

Fig 3

   6. Cand se afi seaza intermitent valoarea “0”, se pot sta-
bili / programa timpii de lucru in ore. 
   Valoarea poate fi  stabilita apasand butoanele “UP” sau 
“DOWN”.



Fig 4

   Dupa confi rmarea valorii in primul pas, prin apasarea 
butonului “SEL”, incep sa clipeasca urmatoarele doua cifre 
(“00”), care stabilesc parametrii pentru minute.
   Se apasa “UP” sau “DOWN” pentru a stabili valoarea in 
minute. Se confi rma valoarea stabilita apasand “SEL”.
   Daca este necesar ca uscatorul sa lucreze mai putin 
de o ora in primul pas se lasa valoarea “0” si se confi rma 
aceasta apasand direct “SEL” (Fig 5).

Fig 7

   Pentru a pune uscatorul in pauza se apasa “UP”. Pentru 
repornire se apasa din nou butonul “START”/”STOP”.

   Dupa pornire, uscatorul va porni pe baza programarii 
existente. Dupa incheierea unui ciclu de uscare, uscatorul 
se opreste.

   Dupa terminarea activitatii:
   - Butonul de pornire (1/0) se va pune in pozitia de oprire 
“0” si se va decupla uscatorul de la reteaua de alimentare 
cu energie.
   Dupa oprirea fi nala a uscatorului - de la butonul de 
pornire / oprire, echipamentul nu retine programul stabilit 
si utilizat anterior.
   Programarea trebuie realizata inaintea fi ecarei utilizari a 
uscatorului.

Fig 5

   In continuare se trece la al doilea pas si se stabileste 
timpul de lucru in minute. Si acest parametru se stabileste 
utilizand “UP” sau “DOWN” si apoi se confi rma cu “SEL”.

   Dupa stabilirea parametrilor de timp prin apasarea in 
fi nal a “SEL”, se afi seaza timpul de lucru al uscatorului.
   De la butonul pentru reglarea temperaturii se va regla 
temperatura de lucru a uscatorului - recomandat maxim 40 
C (Fig 6).

Se confi rma valoarea setata prin apasarea “SEL” (Fig 4).

Fig 6

   In fi nal, prin apasarea butonului “START”/”STOP” usca-
torul va intra in functiune (Fig 7).


