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Ši naudojimo instrukcijos informacija skirta padėti jums naudotis ir pasiekti geriausių rezultatų su BioChef 
maisto džiovykle. Atidžiai perskaityite visas instrukcijas. Jei kyla kokių neaiškumų - susisiekite su įgaliotu 
klientų aptarnavimo atstovu.

 

1. Prieš naudojantis maisto džiovykle, perskaitykite visas instrukcijas.
2. Išsaugokite visas instrukcijas ateičiai.

Gavus džiovyklę - patikrinkite ar nėra pažeista įpakavimo dėžė. Jei pastebėjote brokų - kreipkitės į 
pardavėją.

3.

Naudojant prietaisą šalia vaikų reikalinga atidi priežiūra.

Laikykite prietaisą ant švaraus, sauso paviršiaus. Pasirūpinkite, jog prietaisas nebūtų šalia įkaitusių 
paviršių.

4.
5. Šis maisto smulkintuvas skirtas naudojimui tik namų sąlygomis.

Maisto džiovyklės paviršius įkaista. Nelieskite, kol prietaisas yra įjungtas. Imkite tik už rankenų.

6.

Prietaiso aukščiausią temperatūrą (68°C) naudoti nerekomenduojama.

7.

Transportuokite prietaisą atsargiai. Kitu atveju galite pažeisti paviršių, ant kurio yra padėta maisto 
džiovyklė.

Nenaudokite prietaiso su sugadintu laidu arba kai prietaisas yra pažeistas.

8.

Nenaudokite aštrių įrankių ant padėklų.
Norėdami išjungti prietaisą - paspauskite mygtuka "OFF" ir tik tada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

9.

Išjunkite prietaisą, kuomet jis yra nenaudojamas.
Prieš valant maisto džiovyklę išimkite visus maisto produktus iš džiovyklės ir leiskite padėklams atvėsti.

10.

Niekada nemerkite prietaiso ar kištuko į vandenį ar kitą skystį.
Niekada nekiškite maisto džiovyklės kištuko į sugadintą elektros lizdą.

Prietaiso laidas turi būti padėtas taip, kad jis niekur nekabotų ir, kad už jo nebūtų galima užkliūti ir 
pargriūti. Jis negali būti šalia įkaitusių paviršių ar šalia aštrių kampų. 

11.

Nenaudokite kitų gamintojų priedų ar dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas. Naudojant tokius 
priedus ar dalis, jūs galite susižaloti bei sugadinti prietaisą. Tokiu atveju, garantinis remontas nebegalios. 

12.
13.
14.
15.

16.

Visus remonto darbus turi atlikti įgaliotas klientų aptarnavimo atstovas. Nemėginkite ardyti, remontuoti 
ar modi�kuoti prietaiso. 

17.

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

Svarbios saugumo priemonės

18.

19.
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Dalys ir savybės

Tikslus džiovinimas
BioChef maisto džiovyklėje yra įmontuota 
horizontalaus džiovinimo sistema. Oras 
paimamas iš ventiliatoriaus, esančio džiovyklės
galinėje pusėje ir pasiskirsto per visus 8 
padėklus nuo priekio į galą, iš viršaus į apačią. 
Tai užtikrina džiovinimo nuoseklumą ir 
pašalina kvapų susimaišymą.

8 tamsūs padėklai
Maistinės medžiagos ir fermentai yra 
jautrūs šviesai. Todėl dėl tamsių 
BioChef padėklų, džiovinant maistą 
maistinių medžiagų ir fermentų išlieka 
daugiau. 

Pagrindas. Lengvas naudojimas
Daugiafunkcinis naudojimas – vaisių 
ir daržovių džiovinimas, mėsos ir žuvies 
vytinimas, duonelių ir vaisių suktinukų 
gaminimas bei dar daugiau.

Lengvas termostato naudojimas. 
Jūs  galite  nustatyti  norimą 
temperatūrą džiovinamam maistui.

Skaitmeninis laikmatis

Įjungimo / išjungimo mygtukasTemperatūros 
mygtukas

Džiovinimo gidas

Reguliuojamas termostatas

40 valandų 
elektroninis laikmatis

Unikalus skaitmeninis laikmatis 
leidžia nustatyti tikslų džiovinimo 
laiką nuo 1 iki 40 valandų. Jūs 
galite palikti BioChef maisto 
džiovyklę veikti, kol jūs miegate 
ir galite būti tikras, jog prietaisas 
išsijungs pats laikui pasibaigus.
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Maisto paruošimas

Geresniam rezultatui, pasirinkite kuo šviežesnius produktus džiovinimui. Atsiminkite, jog neprinokę vaisiai 
ir daržovės neturi tokios spalvos ir skonio, nei tie, kurie yra prinokę. Produktai turi būti džiovinami kaip 
įmanoma greičiau nuo įsigijimo. Daug cukraus turintys produktai, tokie kaip obuoliai, kriaušės, persikai 
ir bananai dėl oksidacijos gali patamsėti. Žemiau yra pateikta keleta paruošiamųjų apdorojimų, kurie 
padės sumažinti šį poveikį:

Citrinos ir ananasų sultys yra natūralus antioksidantas. Įmerkite produktų griežinėlius į šviežias citrinų 
ar ananasų sultis kelioms minutėms. Po to išimkite, nusausinkite ir sudėkite šiuos griežinėlius į maisto 
džiovyklę. Papildomam skoniui, pabarstykite produktus cinamonu ar  želatinos milteliais.

Sumaišyta askorbo rūgštis (vitamino C forma), kurią galima rasti daugelyje sveiko maisto parduotuvių 
ir vaistinių, gali būti naudojama tablečių arba miltelių forma. Naudokite apie 2 – 3 arbatinius šaukštelius 
miltelių litrui vandens. Naudokite šį tirpalą gerai išmaišius ir ištirpinus miltelius. Įmerkite vaisius į šį 
tirpalą 2 – 3 minutėms. Išimkite, nusausinkite ir sudėkite į maisto džiovyklę.

Produktų garinimas / virimas prieš džiovinant yra naudojamas tuomet, kai vaisių ir daržovių žievė per 
džiovinimą sukietėja. Šis procesas padeda išsaugoti spalvą, skonį ir produkto minkštumą. Yra du 
nuplikymo būdai: su vandeniu arba garais.

Virimas: vandeniu pripildykite puse didenio puodo. Vandenį užvirinkite. Įdėkite produktus į vandenį, 
uždenkite dangtį ir virkite apie 3 minutes. Po to produktus išimkite, nusausinkite ir padėkite ant 
džiovyklės padėklų.

Garinimas: Naudokite garinimo puodą. Įpilkite į jį 5 – 7,5 cm vandens ir užvirinkite. Sudėkite produktus 
į garinimo indą ir jį uždenkite. Garinkite apie 5 minutes. Po to produktus išimkite, nusausinkite ir 
padėkite ant džiovyklės padėklų.

Įsiminkite: nėra tikslių taisyklių džiovinimui, nes rezultatui įtakos gali turėti kambario temperatūra ir 
drėgmė bei maisto drėgnumo lygis. Būtina ekspermentuoti. Jei nustatysite per didelį karštį, maistas gali 
sukietėti, o viduje išlikti drėgnas. Kita vertus, su per maža temperatūra, džiovinimo laikas gali būti labai 
ilgas. Įgijus šiek tiek praktikos, jūs galėsite pagaminti skanius užkandžius per trumpą laiką.
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1. Padėkite maisto džiovyklę ant švaraus, sauso ir stabilaus paviršiaus, atokiau nuo vaikų bei gyvūnų.
2.
3.

Prieš įjungiant prietaisą, perskaitykite "Laikmačio nustatymas" informaciją.

Jei prietaisas sustoja dėl kokios nors priežasties, išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo 
ir pakartotinai nustatykite temperatūrą. Jei maisto džiovyklė vis vien neveiks, susisiekite su įgaliotu 
klientų aptarnavimo atstuvu. 

4.
5. Įjunkite maisto džiovykę ir nustatykite 32°C temperatūrą 45 minutėms tam, kad pasišalintų prietaise

esanti drėgmė.
6.

Tvirtai ir švelniai įstatykite padėklus į maisto džiovyklę.7.
Nustatykite norimą temperatūrą pasukant mygtuką ant valdymo skydelio. Stebėkite vidinę  temperatūrą 
ir jei reikia pareguliuokite.

8.

9. Džiovinant maistą sekite preliminarias temperatūros rekomendacijas.

Naudodamiesi virtuvės pirštinėmis, išimkite džiovyklės padėklus ir sudėkite produktus į juos. Geresniam 
rezultatui: neperkraukite produktų. Sudėkite juos erdvei, kad geriau galėtų cirkuliuoti oras.

10.

Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą. Prieš tai įsitikinkite, jog elektros lizdas nėra pažeistas. 
Pastaba: nenaudokite prailgintuvų.

Paruoškite maisto produktus džiovinimui pagal rekomendacijas. 

 

Naudojimas
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1. Įjunkite raudoną įjungimo / išjungimo mygtuką.
2.
3.

Paspauskite pasirinkimo mygtuką "SEL" mygtuką užtvirtinti pasirinkimui.4.
5. Spausdami "UP" mygtuką pasirinkite norimą laiką - minutes.
6.

Norint pradėti džiovinimą, paspauskite START / DOWN mygtumą.
7.

Paspauskite pasirinkimo mygtuką "SEL" mygtuką, užtvirtinti pasirinktą laiką.

Spausdami "UP" mygtuką pasirinkite norimą laiką - valandas.
Paspauskite ir palaikykite pasirinkimo mygtuką (SEL). Laikmatis sumirksės.

 

Laikmačio nustatymas

Kai laikas bus nustatytas, LED ekranas nebešvies.
8.
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Maisto laikymas

Maisto naudojimas

Džiovintas maistas turi būti puikiai išdžiovintas, prieš sudedant juos į saugojimo indus. Prieš sudedant 
maistą į šiuos indus, savaitę palaikykite jį sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje. Kondicionavimo laikas 
leidžia dar labiau išdžiovinti maistą ir pašalinti užsilikusią drėgmę.

Džiovintas maistas gali būti sudedamas į švarius, sausus, sandarius indus. Jie gali būti stikliniai. Taip pat 
galima naudoti storus plastikinius maišelius. Atsiminkite, prieš uždarant maišelį, pašalinkite kiek įmanoma 
daugiau oro iš jo. Vakuumavimas suteikia idealias laikymo sąlygas. Kuo mažiau oro lieka, tuo didesnė 
tikimybė apsaugoti maistą nuo pelėsių.

Džiovintas maistas nereikalauja papildomo paruošimo prieš naudojant jį. Daugelis žmonių valgo džiovintą 
sausą maistą. Jei norite paruošti maistą, štai keletas pagrindinių gairių:

Pamirkykite maistą nesūdytame vandenyje 3 – 7 minutes ir tuomet jį naudokite kaip įprasta. Jei jūs 
džiovintą maistą virsite, naudokite tą patį vandenį, kuriame jį mirkėte. Jei ketinate mirkyti maistą daugiau 
nei valandą, įdėkite mirkomą maistą į šaldytuvą, siekiant užkirsti kelią bakterijų augimui.  Iš vieno 
puodelio džiovintų daržovių galima gauti du puodelius mirkytų. Iš vieno puodelio džiovintų vaisių 
galima gauti vieną su puse puodelio mirkytų. Maisto atkūrimo laikas priklauso nuo maisto gabalėlių 
storumo ir naudojamo vandens temperatūros. Šiltame vandenyje atkūrimas bus greitesnis, tačiau gali 
būti prarandamas skonis.

Džiovinimo laikas taip pat priklauso nuo kambario temperatūros, santykinės oro drėgmės ir džiovinamo 
maisto drėgmės. Jei džiovinamas maistas yra gana sausas – džiovinimo laikas bus trumpas. 

Džiovinimo laikui taip pat turi įtakos ir maisto kiekis padėkluose. Perkrauti padėklai prailgins produktų 
džiovinimo laiką ir džiovinimo rezultatas bus ne itin geras. Labai svarbu džiovinant maistą patikrinti 
produktų drėgnumą. Jei produktai nėra tinkamai išdžiovinti, maisto saugojimo metu gali atsirasti 
pelėsių. Norint patikrinti džiovinamo maisto sausumą, paimkite gabaliuką iš džiovyklės ir leiskite jam 
atvėsti iki kambario temperatūros.  Produkto sulenkimas ir perpjovimas parodytų džiovinto produkto 
drėgmę.
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Džiovinimas: daržovių (52°C)

Produktas Paruošimas
Išdžiūvusio 
produkto 
išvaizda

Džiovinimo laikas

Agurkai Nuplaukite ir supjaustykite 3 mm 
storio griežinėliais Lankstus 4 - 8 valandos

Baklažanai Nuplaukite ir nulupkite. Supjaustykite 
6 mm storio griežinėliais Lankstus 4 - 8 valandos

Brokoliai
Nuplaukite. Supjaustykite stiebą 1 cm 
aukščio gabaliukais. Žiedyną džiovinkite 
visą

Traškus 10 - 14 valandų

Burokėliai
Nupjaukite lapus, švelniai nušveiskite 
šią daržovę ir pagarinkite, kol suminkštės. 
Nulupkite ir supjaustykite 5 mm 
storio griežinėliais

Lankstus 9 - 12 valandų

Bulvės
Naudokite šviežias bulves. Nuplaukite. 
Jei norite - galite nuskusti. Patroškinkite 
4 - 6 minutes. Supjaustykite juostelėmis 
arba 6 mm storio griežinėliais

Traškus, 
lankstus

7 - 13 valandų

Cukinijos Nuplaukite. Jie norite, galite nulupti. 
Supjaustykite 6 mm storio griežinėliais Traškus 7 - 11 valandų

Grybai Nuplaukite ir supjaustykite 8 mm 
storio griežinėliais Lankstus 4 - 7 valandos

Kopūstai Nuplaukite ir supjaustykite 3 mm 
juostelėmis Traškus 8 - 11 valandų

Kukurūzai
Atskirkite branduolius nuo burbuolės. 
Džiovinant keletą kartų pamaišykite 
juos

Traškus 7 - 10 valandų

Moliūgai Nuplaukite ir nulupkite. Supjaustykite 
6 mm storio griežinėliais Lankstus 10 - 14 valandų

Morkos
Nuplaukite ir pašalinkite lapus. Jei 
norite - nuskuskite. Supjaustykite 3 
mm storio griežinėliais

Lankstus 7 - 11 valandų

Pastarnokai
Švelniai nušveiskite, patroškinkite kol
suminkštės. Jei norite - nulupkite. 
Supjaustykite 8 mm storio griežinėliais

Lankstus,
kietas 7 - 11 valandų

Pipirai Nuplaukite ir pašalinkite stiebą ir sėklas. 
Supjaustykite 6 mm storio griežinėliais 
arba žiedais

Lankstus 4 - 8 valandos

Pomidorai

Nuplaukite ir pašalinkite stiebą. 
Supjaustykite 6 mm griežinėliais. 
Vyšninius pomidorus perpjaukite 
pusiau ir padėkite į maisto džiovyklę 
perpjauta puse į viršų 

Lankstus 5 - 9 valandos

Pupelės Nuplaukite ir pašalinkite viršūnes Lankstus 9 - 12 valandų

Salierai Nuplaukite, atskirkite lapus ir stiebus. 
Supjaustykite stiebus 6 mm juostelėmis Traškus 3 - 10 valandų
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Džiovinimas: vaisių (57°C)

Produktas Paruošimas
Išdžiūvusio 
produkto 
išvaizda

Džiovinimo laikas

Abrikosai
Nuplaukite, perpjaukite pusiau ir 
pašalinkite kauliuką. Jei pageidaujate - 
supjaustykite griežinėliais. Džiovinkite 
odele į apačią

Lankstus 7 - 15 valandų

Ananasai
Nupjaukite žievę. Pašalinkite vidurį. 
Supjaustykite 6 mm storio griežinėliais.
Pikantiškesniam skoniui suteikti - 
pabarstyite cinamonu

Lankstus 11 - 18 valandų

Bananai Nuplaukite, nulupkite ir supjaustykite 
3 mm storio griežinėliais Lankstus 7 - 10 valandų

Arbūzai Supjaustykite norimais gabalėlais bei 
pašalinkite sėklas

Lankstus,
lipnus

7 - 13 valandų

Braškės Nuplaukite. Pašalinkite lapukus. 
Supjaustykite 6 mm storio griežinėliais Traškus 7 - 15 valandų

Kiviai Nuplaukite, nulupkite ir supjaustykite 
6 mm storio griežinėliais Traškus 8 - 15 valandų

Kriaušės
Nuplaukite, išpjaukite vidurį ir jei 
norite - nulupkite kriaušes. Supjaustykite 
6 mm storio griežinėliais arba į 4 dalis

Lankstus 8 - 16 valandų

Nektarinai

Nuplaukite, perpjaukite pusiau ir 
pašalinkite kauliuką. Jei pageidaujate - 
supjaustykite griežinėliais. Džiovinkite
odele į apačią

Lankstus 8 - 17 valandų

Obuoliai

Nuplaukite, išpjaukite vidurį ir jei norite - 
nulupkite obuolius. Supjaustykite 6 
mm storio griežinėliais. Pikantiškesniam 
skoniui suteikti - pabarstyite cinamonu

Lankstus 10 - 14 valandų

Persikai
Nuplaukite, perpjaukite pusiau ir 
pašalinkite kauliuką. Jei pageidaujate - 
supjaustykite griežinėliais. Džiovinkite 
odele į apačią

Lankstus 8 - 16 valandų

Rabarbarai Nuplaukite ir supjaustykite 25 mm 
ilgio gabaliukais Lankstus 6 - 10 valandų

 

Džiovinimas: mėsos (62 - 65°C)

Produktas Paruošimas
Išdžiūvusio 
produkto 
išvaizda

Džiovinimo laikas

Mėsa

Pašalinkite kiek įmanoma daugiau 
riebalų ir naudokite kuo liesesnę 
mėsą. Riebalai suteikia kartumo. 
Supjaustykite vienodais 6 mm storio 
ar plonesniais griežinėliais. Nedėkite 
gabaliukų vieno ant kito.

Lankstus 3 - 4 valandos
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Valymas
Maisto džiovyklės tiek išorės, tiek vidaus valymui naudokite drėgną skudurėlį su trupučiu švelniu indų 
plovikliu. Džiovyklės padėklus galima plauti indaplovėje.

Įspėjimas: Niekada nemerkite prietaiso ir elektros kištuko į vandenį ar kitą skystį.

Techninė informacija

  

 

Produktas BioChef maisto džiovintuvas
Modelis KT-DE-BC-8T-AU
Įtampa 240 V
Galia 800 W

Oro �ltravimo sistema Horizontalus oro srautas

Laikmatis Skaitmeninis iki 40 valandų
Termostatas Reguliuojamas: 1°C – 68°C

Išmatavimai 420 x 350 x 450 mm
Svoris Neto svoris 8,8 kg / Bendras svoris 13 kg

Padėklai 1 nelimpatis dėklas, 1 tinklelis, 8 įprasti

Medžiagos Be bisfenolio A
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