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Pagaliau yra VIENAS virtuvės prietaisas, 
kuris gali viską!

 

BioChef trintuvas gali pakeisti daug virtuvės 
prietaisų. Jis leidžia jums gaminti pilnavertiškus 
patiekalus labai greitai! Karštų sriubų ir šaldytų

desertų gaminimas viename inde įrodo, jog
šio trintuvo galimybės - neribotos!

Maitinkite savo šeimą geriausios kokybės 
maistu, įtraukiant BioChef trintuvą į maisto 
paruošimą. Šio trintuvo preciziški ašmenys 

suprojektuoti taip, kad galėtų susmulkinti visą 
maistą, jog organizmas galėtų geriau 

pasisavinti visas maistines medžiagas ir 
fermentus.

BioChef trintuvas gali susmulkinti vaisių ir 
daržovių odeles bei sėklas. Dėl šios priežasties 

jūs ir jūsų šeima gali gauti naudos iš viso 
maisto. 

BioChef - kokybiškas ir įperkamas prietaisas.

 

AUK
GAMINK  valgyk 

GYVENK

 
Laiko nustatymas

3 arklio galiosNustatomas greitis ir laikas

Didžiausiu pajėgumu sunaudoja 
tik 950 W galios

 
Pulso režimas
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UŽRAŠAMSSvarbios saugumo priemonės
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1. Prieš naudojimą perskaitykite visas instrukcijas.
 

2.

3. Reikia būti itin atsargiems naudojant prietaisą greta vaikų arba kai jį naudoja vaikai.
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. 

Norint išvengti susižalojimo rizikos, nejunkite prietaiso, kol ąsotis nėra tinkamai uždėtas 
ant pagrindo bei peiliukai gerai nepritvirtinti. Taip pat niekada nenuimkite ąsočio nuo 
pagrindo, kai prietaisas veikia.

12. Leiskite prietaisui veikti tik kai yra uždėtas dangtis. 
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.     

Smulkinant - ąsotis neturi būti pripildytas daugiau nei 2/3 tūrio.14.
Neleiskite prietaiso ašmenims suktis ilgiau nei 1 minutę, po to, kai masė ąsotyje pradės 
cirkuliuoti. Kitu atveju galimas prietaiso perkaitimas.   

15.

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.

Naudokite trintuvą tik ant plokščio, lygaus, stabilaus ir sauso paviršiaus.

18. Visus remonto darbus turi atlikti įgaliotas klientų aptarnavimo atstovas. 
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.  



 

  

 

 

Dalys
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Japoniški  nerūdijančio plieno peiliukai
Išlaisvina visas maistines medžiagas, kurios 
yra produktų odelėse, sėklose bei minkštime. 
Tai padeda kur kas lengviau įsisavinti 
naudingąsias medžiagas.

2 litrų be bisfenolio A ąsotis 
su Tritan™ medžiaga

Didelio našumo variklis

Įjungimo / išjungimo 
mygtukas

Perkovimo mygtukas (apačioje)

3 AG (arklio galių)

60 ml matavimo indas / vidinis dangtelis
Tikslesniam ir patogesniam produktų dozavimui

Grūstuvas
Grūstuvas lengvesniam 
trintuvo naudojimui 

Itin patvarus, tačiau labai lengvas 
ąsotis pagamintas be kenksmingų 
medžiagų priemaišų

Dangtis

Ąsočio dėklas
Ąsočio ir pagrindo pritvirtinimo lizdas

Pulsavimo režimo mygtukas

35, 60 ir 90 sekundžiųlaikmačio mygtukas 

Didžiausio pajėgumo mygtukas

Vidutinio pajėgumo mygtukas

Mažiausio pajėgumo mygtukas



UŽRAŠAMSSavybės
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• Smulkinimas
Su šiuo BioChef trintuvu galite smulkinti įvairiausius 
produktus. Jūs gausite visą naudą iš maisto švelniai 
kreminėje konsistencijoje.

• Greitas karštų sriubų gaminimas
Labai galingas variklis ir didelis ašmenų sukimosi 
greitis įkaitins ingredientus iki virimo. Taip šviežios 
daržovės virs tirštos konsistencijos, garuojančia, 
karšta sriuba vos per 4 minutes. Visi šilti sveiki 
padažai, sriubos išsaugos maistines medžiagas.

• Ledų gaminimas
BioChef peiliukai smulkina ir pjausto šaldytus vaisius 
ir gamina tirštos konsistencijos šaldus desertus vos 
per 45 sekundes.

    

• Sveikos kūdikių tyrės
Duokite viską kas geriausia savo kūdikiams. 
Išreklamuotuose kūdikių maisteliuose yra labai 
mažai skaidulų ir yra gaminami taip, jog kyla 
abejonių dėl būtinų maistinių medžiagų. Su BioChef 
trintuvu gaminti košes kūdikiams dar niekada 
nebuvo taip lengva.

    

• Maisto ruošimas
Pasirenkant norimą greitį, galima smulkinti sausus 
produktus - morkas, alyvuoges, svogūnus, kiaušinius, 
sūrį. Drėgniems produktams - naudokite vandenį, 
nukreipti juos link ašmenų.

• Ledų traiškymas
Sutaiškykite ledukus per keles sekundes.

• Tešlos paruošimas
Pagaminkite tešlą savo naminei duonai su BioChef 
trintuvu.



 

  
Naudojimas
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1. Padėkite trintuvą ant lygaus, stabilaus ir sauso paviršiaus.
 

2.

3. Įsitikinkite, jog peiliukai yra gerai pritvirtinti.
4.

Tinkamai uždėkite ąsotį ant pagrindo.

6.

Prieš įjungiant prietaisą, jei jis šlapias - nusausinkite jį. Vanduo gali sugadinti 
variklį!

9.

Nustatykite laiką: paspauskite 35", 60" ar 90" mygtuką.
5.

Raudona LED šviesa švies visos operacijos metu. Ilgas pyptelėjimo garsas 
nuskambės, kuomet automatinė operacija baigsis.

10.

Įkiškite kištuką į elektros lizdą.

8.

Jei produktai trinasi gerai, bet nepakanka laiko visiškam sutrynimui, pamėginkite 
ilgesnį ciklą arba pulso mygtuką papildomam smulkinimo laikui.

7.

Įjunkite pagrindinį įjungimo mygtuką. 

Pasirinkite norimą greitį: greičiausią (High), vidutinį (Med), lėčiausią (Low) 
(rekomenduojama pradėti nuo lėčiausio ir tik vėliau didint) ar pulsavimą (Pulse).



UŽRAŠAMSValymas

 
  

7

Ištraukite prietaisą iš elektros lizdo. Atskirkite visas dalis. Plaukite šiltame vandenyje 
su šiek tiek indų plovikliu. Skalaukite po bėgančiu vandeniu ir nusausinkite. Prieš 
trintuvą vėl naudojant, surinkite jį. Norint išvengti detalių deformacijų, nedėkite 
ąsočio ir dangčio į indaplovę   

ĄSOTIS
1.

 

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

 
Ant ąsočio uždėkite dangtį.

3.
 

Įjunkite trintuvą ir nustatykite mažiausią greitį. 
 

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.                Centravimo �ksatorius gali būti nuimamas, norint geriau išvalyti variklio 

skydelį.  
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1) BioChef High Performance maisto smulkintuve yra įrengta funkcija: 
AUTOMATINIS PERKROVIMAS. Ši funkcija sukurta norint apsaugoti variklį nuo 
perkaitimo. Kai automatinio perkrovimo funkcija įsijungia, variklis nustoja veikti. 
Patikrinkite ir pašalinkite produktus, kurie trukdo trintuvo veikimui. Tuomet 
paspauskite įjungimo mygtuką (apačioje) norint vėl paleisti prietaisą.

2)  Patikrinkite ar maitinimo laidas yra tinkamai pritvirtintas prie trintuvo.

3)  Jei maitinimo laidas pažeistas, jis turi būti pakeistas kvali�kuoto elektriko.

4) Jei trintuvas vis dar tinkamai neveikia - prašome susisiekti su įgaliotu klientų 
aptarnavimo atstovu remonto darbams. Netaisykite prietaiso patys. 

Techninė informacija

Produktas BioChef High Performance maisto trintuvas
Modelis TM-800
Įtampa 240 V
Galia 3 AG (arklio galios) variklis, 950 W

Medžiagos

Gylis: 24 cm 
Plotis: 20 cm
Aukštis: 59 cm

Išmatavimai

Be bisfenolio A, Nerūdijantis plienas

Greitis Kontroliuojamas iki 30.000 apsisukimų per minutę
Ąsočio talpa 2 L




