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BioChef Living Food maisto smulkintuvas
Sveikiname įsigijus BioChef Living Food maisto smulkintuvą! Prašome prieš naudojimą įdėmiai 
perskaityti šią naudojimo instrukciją ir išsaugoti ją ateičiai. Jei kyla sunkumų perprantant naudojimo
instrukciją ar atsiranda nesklandumų naudojantis maisto trintuvu, prašome susisiekti su artimiausiu 
klientų aptarnavimo centru.  
Mes įsitikinę, kad po praleisto laiko gilinangtis į šio maisto smulkintuvo naudojimą, jūs galiausiai 
atrasite savo sveikų ir skanių patiekalų lengvus gaminimo būdus. 
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1. Prieš naudojimą perskaitykite visas instrukcijas.
 

2. Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą, patikrinkite ar ant jo nurodyta įtampa atitinka vietos 
maitinimo tinklo įtampą.

3.
išskyrus, jeigu asmuo, atsakingas už jų saugumą, prižiūri arba apmoko, kaip juo naudotis.  

4. Norėdami išvengti ir apsisaugoti nuo elektros smūgio rizikos, nemerkite prietaiso į vandenį 
ar kitą skystį. Jei maisto smulkintuvo pagrindo viduje yra vandens, kreipkitės į įgaliotą klientų 
aptarnavimo atstovą. 

5. Ištraukite kištuką iš lizko: kai smulkintuvas nenaudojamas, prieš uždėdami ąsotį ant pagrindo, 
prieš nuimdami asotį nuo pagrindo bei prieš valant. 

6. Venkite kontakto su judančiomis dalimis.
7. Nesinaudokite prietaisu, jei yra pažeistas laidas bei kištukas arba jei prietaisas buvo numestas 

ar kitokiu būdu pažeistas. Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo atstovą. 
8. Nenaudokite prietaiso lauke. Šis maisto smulkintuvas skirtas naudojimui tik namų sąlygomis.
9. Prietaiso laidas turi būti padėtas taip, kad jis niekur nekabotų ir, kad už jo nebūtų galima 

užkliūti ir pargriūti. 
10. Nekiškite rankų ir kitų svetimkūnių į ąsotį, kol trintuvas yra įjungtas į elektros lizdą. Kitu 

atveju gali kilti pavojus susižaloti ar sugadinti prietaisą. Guminis grandiklis ar mentelė gali 
būti naudojama tik tuomet, kai BioChef Living Food smulkintuvas yra išjungtas.  

11. Nenaudokite kitų gamintojų priedų ar dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas. Naudojant 
tokius priedus ar dalis, jūs galite susižaloti bei sugadinti prietaisą.

12. Leiskite prietaisui veikti tik kai yra uždėtas dangtis ir vidinis dangtelis / matuoklis. Vidinis 
dangtelis gali būti pakeliamas tik tuomet, kai yra dedami ingredientai į ąsotį arba yra 
naudojamas grūstuvas. 

13. Elkitės atsargiai su karštais skysčiais bei produktais. Lašai ir garai gali nudeginti. Nejunkite 
smulkintuvo didžiausiu pajėgumu, kuomet ąsotis yra pilnas. Visuomet įjunkite trintuvą 
tik kai yra nustatytas mažiausias greitis. Saugokite rankas ir kitas atviras kūno vietas tuo 
momentu, kai atidarote dangtį.  

14. Gaminant riešutų sviestą ar maistą aliejaus pagrindu, neleiskite prietaiso ašmenims suktis 
ilgiau nei 1minutę, po to, kai masė ąsotyje pradės cirkuliuoti. Kitu atveju galimas prietaiso 
perkaitimas. 

15. Prietaise įdiegta apsauga nuo perkaitimo – jeigu smulkintuvas perkaista, jis automatiškai 
išsijungia. Prieš tęsiant prietaiso naudojimą, leiskite jam truputį atvėsti. Atjunkite prietaisą 
iš elektros lizdo 30 minučių.  

16. Ašmenys yra aštrūs. Būkite atsargūs, kai juos liečiate. Nebandykite ardyti peiliukų ar liesti 
besisukančias dalis. Siekiant sumažinti žalos riziką, niekada nedėkite nesurinkto peiliukų 
bloko ant variklio pagrindo.  

17. Grūstuvą galima naudoti, tik kai pagrindinė dangčio dalis yra tinkamai uždėta.
18. Visus remonto darbus turi atlikti įgaliotas klientų aptarnavimo atstovas. Nemėginkite 

19. Nepalikite įjungto ir veikiančio BioChef maisto smulkintuvo be priežūros.
 

PASTABA: NESILAIKANTIS ŠIŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ, ATSIRANDA GALIMYBĖ SUSIŽALOTI AR 
SUGADINTI PRIETAISĄ. TOKIU ATVEJU GARANTIJA NEBEGALIOS. 

Svarbios saugumo priemonės



Dalys
Dalys
1 Vidinis dangtelis / matuoklis

2 Dangtis

3 Apsauginis silikoninis žiedas 
dangčiui

4 2 l talpos ąsotis

5 Ašmenų sistema
6 Ašmenų pritvirtinimo, 

nuėmimo sistema
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8 Ąsočio pritvirtinimo jungtis

9 Magnetinis apsauginis jungiklis

10 Jutiklinis ekranas

11 Variklis

12 Esamos programos

13 Kontroliuojamas greičio 
LED ekranas

14 Maitinimo laidas

15 Neslystančios guminės kojelės

16 Grūstuvas su enzimų apsaugos 
technologija (EPT    )™
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Valdymo skydelis

0000 Laiko indikatorius

Įjungimo/išjungimo mygtukas

Greičio nustatymas
Braukiamas skydelis

 

Tempas

Esamos
programos 
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Grūstuvo dalys

Dalys
1 Viršutinis dangtis
2 Surinkta schemos plokštė
3 Baterija
4 Grūstuvo užkimšimas
5 Grūstuvo korpusas
6 Temperatūros valdymo 

skydelis
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Grūstuvas su enzimų apsaugos technologija 
(EPT ™) naudojimas
Grūstuvas leis pagreitinti labai stambių ar šaldytų produktų smulkinimą su BioChef trintuvu. 
Jis sumažina „oro kišenių“ susidarymą ir padeda išlaikyti vientisumą maišant. Kad būtų išvengta 
žalos, grūstuvas turi būti naudojamas tik maisto smulkintuvo veikimo metu per viršutinio dangčio 
angą. Naudokite grūstuvo nukreipti ingredientus link ašmenų. BioChef grūstuvas yra su enzimo 
apsaugos technologija  (EPT™). Temperatūros matuoklis yra skirtas matuoti smulkinamų 
ingredientų temperatūrą, siekiant sumažinti bet kokį fermentų ir maistinių medžiagų praradimą. 
Kuomet grūstuvas yra naudojamas veikiant smulkintuvui, paspaudus mygtuką, esantį lazdelės 
viršuje, ekranas rodys esamą smulkinamo maisto temperatūrą. Grūstuvas gali rodyti temperatūrą 
esančią 0° - 105°C intervale. Norint pasigaminti sveiko maisto bei tirštus kokteilius, naudokite 
enzimų apsaugos technologiją (EPT™).         

Naudojimas: 
1. Nuvalykite grūstuvo lazdelę.
2. Įstatykite maišymo lazdelę į maisto smulkintuvą pro dangčio angą. Pasukiokite grūstuvo l
azdelę aplink ir įsitikinkite, jog jis nesiliečia su smulkintuvo ašmenimis.
3. Paspauskite mygtuką ant grūstuvo viršaus ir LCD ekranas parodys skysčio, kuris liečiasi su 
maišymo lazdele temperatūrą. Kuomet temperatūra tampa stabili, ji įsirašo. Dar kartą 
paspauskite mygtuką, norint išjungti LCD ekraną. 
4. LCD ekranas automatiškai išsijungs po 120 sekundžių. Norint, kad LCD ekrane matytųsi 
informacija, vėl paspauskite mygtuką.  

 
 Valymas:

1. Nulpaukite maišymo lazdelę su švariu vandeniu.
2. Nusausinkite grūstuvą su minkštu rankšluosčiu.

 
 Baterijos keitimas:

1. Atidarykite viršutinį dangtelį sukant jį prieš laikrodžio rodyklę. (1 pav.)
2. Išimkite schemos plokštelę. (2 pav.)
3. Atjunkite schemos plokštelę ir pakeiskite bateriją į naują. (3 pav.)
4. Po baterijos pakeitimo, norint surinkti grūstuvo lazdelę, pakartokite veiksmus priešinga
tvarka. (3 pav., 2 pav., 1 pav.)

1 pav. 2 pav. 3 pav.



1. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO JUNGIKLIS: Įjunkite maisto smulkintuvą ir uždėkite ąsotį  
ant variklio pagrindo. Visi LED ekrane esantys simboliai pradės šviesti. Kai prietaisas 
supypsės, smulkintuvas persijungs į energijos taupymo režimą.  

Įjungimo / Išjungimo mygtukas mirksės raudona šviesa, o visi kiti simboliai esantys LED 
ekrane taps nematomi. Palieskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką ir Esamos programos, 
Laiko ekranas ir Greičio nustatymo mygtukai pradės šviesti. Nuo šiol smulkintuvas yra 
budėjimo režime ir pasiruošęs smulkinti dedamus maisto produktus. Jei trintuvas yra
laikomas nenaudojamas daugiau kaip 3 minutes, jis vėl persijungs į energijos taupymo 
režimą.  

2.Esamos programos: Kuomet smulkintuvas yra budėjimo režime, pasirinkite norimą
programą iš esamų ir paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką. Trintuvas veiks 
priklausomai kokia programa bus pasirinkta. Jei bet kokiu metu smulkintuvą reiktų 
sustabdyti, tai galima paprastai padaryti paspaudus Įjungimo / Išjungimo simbolį. 
Budėjimo režimas bus atnaujintas.   

3.Greičio nustatymas, Braukiamas skydelis: Slenkant pirštu aukštyn per braukiamą 
skydelį, visos juostos pradės ryškiai šviesti. Paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką 
vėl ir smulkintuvas pradės veikti pasirinktu greičiu. Kol trintuvas veiks, Įjungimo / Išjungimo
mygtukas švies balta šviesa. Laiko ekrane laikas bus pradedamas skaičiuoti nuo „00.01“. 

Kuomet peiliukai baigs smulkinti ingredientus, paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką 
vėl tam, kad sustabdytumėte prietaisą. Smulkintuvas gali veikti ne ilgiau kaip 10 minučių be 
pertraukos. Kuomet prietaiso veikimas pasieks 10 minučių ribą, jis sustos automatiškai ir 
persijungs į budėjimo režimą.

4.Tempo mygtukas: Prietaisui esant budėjimo režime arba jam veikiant, paspaudus 
kartą tempo mygtuką, tempo simbolis pradės mirksėti 0.1 sekundės intervalu ir 
smulkintuvas baigs veikimą. Paspaudus ir palaikius tempo mygtuką vėl, trintuvas pradės 
veikti didžiausiu galimu greičiu. Kuomet tempo mygtukas bus atlaisvintas, smulkintuvas 
grįš į budėjimo režimą.

Naudojimas



Simbolis Funkcija Operacijos vykdymas LED ekranas

         
    

             

• Virimas 
• Karštų sriubų gaminimas 
• Žalio maisto (angl. Raw) 
gaminimas

 

• Žalio maisto (angl. Raw)
gaminimas ne  aukštesnėje 
nei 42°C laipsnių 
temperatūroje

Smulkintuvas didins greitį iki  
7 lygmens ir suksis 5  
sekundes. Per 5 – 10 
sekundžių greitis padidės iki 
greičiausio. Šis greitis išliks, 
kol pasibaigs nustatytas 
laikas.
Operacija trunka 8 minutes.

Laikas ir greitis
(angl. Time & Speed)

      

           

• Pagardų gaminimas
• Padažų gaminimas
• Riešutų sviesto gaminimas
• Džemo gaminimas

Smulkintuvo ašmenų 
sukimosi greitis 8 lygmens ir 
suksis 2 sekundes, po to 
sustos 1 sekundę. Tai kartosis 
5 kartus. Galiausiai 45 
sekundes smulkintuvas suksis 
didžiausiu pajėgumu.
Operacija trunka 1 minutę.

Laikas ir greitis
(angl. Time & Speed)

              

• Pjaustymas
• Smulkinimas

Smulkintuvas veiks didžiausiu 
pajėgumu 30 sekundžių ir po 
to sustos 2 sekundėms. 
Ašmenų sukimosi greitis 
pasieks 6 lygmenį ir suksis 10 
sekundžių, o po to sustos 2 
sekundėms. Smulkintuvas dar 
kartą pakartos šiuos veiksmus 
ir sustos.

Laikas ir greitis
(angl. Time & Speed)

• Karštų gėrimų gaminimas 25 sekundes smulkintuvo
ašmenys suksis 5 greičio 
lygmeniu ir po to padidins 
greitį iki didžiausio pajėgumo 
ir suskis tol, kol pasibaigs 
operacijos laikas.
Operacija trunka 6 minutes.

Laikas ir greitis
(angl. Time & Speed)

           

• Malimas:
riešutų
grūdų
kavos
miltų

Smulkintuvo ašmenys suksis 
didžiausiu pajėgumu 35 
sekundes.

Laikas ir greitis
(angl. Time & Speed)

               

• Maišymas
• Tirštų kokteilių gaminimas
• Desertų gaminimas
• Kokteilių gaminimas
• Žalių (angl. Raw) sriubų 
gaminimas
• Žalio (angl. Raw) maisto 
atvėsinimas

 

• Ledo smulkinimas

Smulkintuvo ašmenys suksis 
didžiausiu pajėgumu 30 
sekundžių ir po to sustos 2 
sekundėms.
Ašmenų sukimosi greitis 
pasieks 6 lygmenį ir suksis 10 
sekundžių, o po to sustos 2 
sekundėms.
Smulkintuvas dar kartą atliks 
šiuos veiksmus ir sustos.

Laikas ir greitis
(angl. Time & Speed)

Naudojimas



Priežiūra ir valymas

DANGTIS, VIDINIS DANGTELIS / MATUOKLIS, 
APSAUGINIS SILIKONINIS ŽIEDAS
Atskirkite dangtį ir vidinį dangtelį. Plaukite šiltame vandenyje su šiek tiek indų plovikliu. 
Skalaukite po bėgančiu vandeniu ir nusausinkite. Prieš dangtelius vėl naudojant, surinkite 
juos. Norint išvengti detalių deformacijų, nedėkite ąsočio, dangčio ir vidinio dangtelio į 
indaplovę.

ĄSOTIS
1.

 

Įpilkite puse ąsočio šilto vandens ir įlašinkite pora lašų indų ploviklio. 
2.

 
Ant ąsočio uždėkite dangtį ir vidinį dangtelį.

3.
 

Įjunkite maisto smulkintuvą ir nustatykite greitį ties 1 lygmeniu.
  

4.  Lėtai didinkite greitį iki didžiausio pajėgumo.
5.  Leiskite smulkintuvo ašmenims suktis 60 sekundžių.
6.  Išjunkite smulkintuvą, perskalaukite ir nusausinkite.

VARIKLIS
1.  Ištraukite prietaiso laidą iš elektros lizdo.
2.  Variklio skydelį valykite su minkštu skudurėliu ar kempine. 

Niekada nemerkite variklio skyrelio į vandenį ar kitą skystį.
3.                i variklio 
                   skydelį.
4.

 
Valykite su minkštu skudurėliu.



Trikdžių šalinimas

Perkaitimas

BioChef Living Food maisto smulkintuve yra įrengta funkcija: automatinis perkrovimas. 
Ši funkcija sukurta norint apsaugoti variklį nuo perkaitimo. Kai automatinio perkrovimo 
funkcija įsijungia, variklis nustoja veikti. Jei taip atsitinka, tiesiog išjunkite smulkintuvą ir 
leiskite jam atvėsti 30 minučių. Sistema atsistatys automatiškai ir smulkintuvu bus galima 
naudotis toliau.

Norėdami išvengti perkaitimo:
•

 
Nenaudokite žemesnio greičio nei rekomenduojama.

•
 

Nenaudokite didesnio greičio nei rekomenduojama.
•

 
Neapdorokite maisto ilgiau nei rekomenduojama.

•
 

Naudokite grūstuvo lazdelę, norint apdoroti stambesnius produktus.

 

Atsilaisvinęs fiksatorius

skambinkite įgaliotam klientų aptarnavimo atstovui. 
NEBESINAUDOKITE PRIETAISU.



Aplinkos apsauga

Šis ženklas rodo, jog produktas neturėtų būti išmetamas su kitomis buitinėmis atliekomis.  
Ženklas galioja visoje Europoje. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai 
dėl nekontroliuojamų atliekų šalinimo, derėtų produktą perdirbti antriniam naudojimui.   

Oficialus atstovas
UAB „OPTITA“
S.Dariaus ir S.Girėno g. 54,
Šilalė LT75129
Tel./fax : +370 449 74017
El.paštas : info@optita.lt

 
  

Produktas BioChef Living Food maisto smulkintuvas
Modelis KT-BL-BC-LF
Įtampa 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Galia 1680 W
Išmatavimai Gylis: 27.5 cm 

Plotis: 24.6 cm
Aukštis: 52.5 cm

Techninė informacija




