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Κωδ: ΣΜΑΤΙΚ-3
ΣΜΑΤΙΚ-5
CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Οδηγίες ασφαλείας
Σας παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν.
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Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται ως οικιακή συσκευή σε οικίες και άλλα παρόµοια µέρη όπως:
κουζίνες προσωπικού σε καταστήµατα, γραφεία και άλλα παρόµοια εργασιακά περιβάλλοντα
σπίτια σε φάρµες και αγρούς
κουζίνες ξενοδοχείου ή µπάνγκαλοους για πελάτες
Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη να χρησιµοποιείται από παιδιά ηλικίας 0 έως 8 ετών. Η συσκευή αυτή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών µόνο εάν βρίσκονται υπό διαρκή παρακολούθηση. Το Chef O Matic προορίζεται
για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή
έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, µόνο εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε την χρήση της συσκευής από
άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να µην παίζουν µε τη συσκευή.
Κρατήστε την συσκευή και το καλώδιό της µακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Ο καθαρισµός και η συντήρηση της
συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
Οι συσκευές µαγειρικής πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια µε τα χερούλια να τοποθετούνται έτσι
ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση των καυτών υγρών.
Οι συσκευές δεν πρέπει να βυθίζονται σε νερό προκειµένου να καθαριστούν.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε την συσκευή.
Το Chef O Matic δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί µε εξωτερικό σύστηµα τηλεχείρισης ή ξεχωριστό χρονοδιακόπτη.
Κρατήστε την συσκευή και το καλώδιο της µακριά από τα παιδιά κάτω των 8 ετών µακριά από την συσκευή όταν είναι
συνδεδεµένη µε την πρίζα ή όταν την αφήνετε να κρυώσει.
Χρησιµοποιείτε µη µεταλλικά αντικείµενα για να αποφύγετε τυχόν γρατζουνιές στην επιφάνεια του Chef O Matic.
Χρησιµοποιείτε το Chef O Matic πάνω σε στεγνές επιφάνειες.
Μην αγγίζετε καυτές ή ζεστές επιφάνειες χωρίς ειδικά γάντια φούρνου.
Μην χρησιµοποιείτε το Chef O Matic αν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί φθορές.
Για να αποφύγετε το ρίσκο και τον κίνδυνο, αν το καλώδιο έχει υποστεί φθορές, πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα µε έναν
αρµόδιο τεχνικό.
Βγάζετε το Chef O Matic από την πρίζα όταν δεν το χρησιµοποιείτε κι όταν πρόκειται να το καθαρίσετε. Απενεργοποιήστε
το προτού το βγάλετε από την πρίζα.
Ποτέ µην βγάζετε το φις του Chef O Matic από την πρίζα, µε βρεγµένα χέρια.
Όταν ανασηκώνετε το καπάκι, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να µην καείτε από τον καυτό ατµό.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε την συσκευή µόνο από τα χερούλια και τις ειδικές επιφάνειες που επιτρέπεται κρατάτε και
χρησιµοποιείτε γάντια φούρνου ή παρόµοιες µεθόδους προστασίας. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει προτού αγγίξετε τις
υπόλοιπες επιφάνειες.
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Καπάκι
∆οχείο 3 λίτρων (για το
ΣΜΑΤΙΚ-3) ή ∆οχείο 5
λίτρων (για το ΣΜΑΤΙΚ-5)
Βάση
Χρονοδιακόπτης
∆ιακόπτης ρύθµισης
θερµοκρασίας
Φωτεινή λυχνία ένδειξης
λειτουργίας
Σχάρα για χαµηλά (για
ψήσιµο)
Σχάρα για ψηλά (για
µαγείρεµα στον ατµό)
Καλάθι (για τηγάνισµα)
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3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
1. Συνδέστε το φις µε την πρίζα.
2. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα στον επιθυµητό χρόνο ψησίµατος. (ΜΑΧ. 120 λεπτά)
3. Γυρίστε τον διακόπτη θερµοκρασίας στην επιθυµητή θερµοκρασία. (ΜΑΧ. 240 βαθµοί Κελσίου)
4. Όταν ο χρονοδιακόπτης σταµατήσει ,το Chef O Matic θα πάψει να λειτουργεί.
5. Βγάλτε το φις από την πρίζα όταν τελειώσει η διαδικασία µαγειρεµάτος. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε µεταλλικά αντικείµενα
όταν µαγειρεύετε µε το Chef O Matic.
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αποσυνδέστε το Chef O Matic από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει. Καθαρίζετε το δοχείο και το καπάκι µε ζεστό νερό και
σαπούνι. Μην χρησιµοποιείτε ισχυρά καθαριστικά τα οποία µπορούν να φθείρουν την επιφάνειά του.
Εξαρτήµατα: Τα πλένετε µε ζεστό νερό και σαπούνι.

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Mοντέλο 3 L
: VHGMNCIND0012
Μοντέλο 5 L
: VHGMNCIND0014
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 220-240v, 50/60Hz
ΙΣΧΥΣ
: 1500W

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριµµάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες τοπικές ρυθµίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις µπαταρίες.

Στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µε τα αστικά απορρίµµατα. Μπορεί να
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιηµένης συλλογής που ορίζουν οι δηµοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιηµένη διάθεση µιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και
πόρων. Για την επισήµανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήµα του διαγραµµένου
τροχοφόρου κάδου απορριµµάτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
•
•
•
•
•
•

•

Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.
Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ηµεροµηνία αγοράς.
Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιµολόγιο).
Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώµατα και κακοτεχνίες.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλµένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των
τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τµήµα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα
προϊόντα προς έλεγχο µπορούν να παραδίδονται στα καταστήµατα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ
1. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ (ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ)
Συστατικά:
Μισό κοτόπουλο κοµµένο στην µέση
1 πατάτα κοµµένη σε φέτες
¼ κρεµµύδι κοµµένο σε πολύ µικρές λωρίδες
1 σκελίδα σκόρδο κοµµένη στη µέση
1 ποτήρι κρασί, χυµός από ½ λεµόνι, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο
Εκτέλεση:
1. Τοποθετήστε την σχάρα για χαµηλά µέσα στο δοχείο κι έπειτα προσθέστε όλα τα υλικά σε στρώσεις µε την ακόλουθη
σειρά: πατάτες, κρεµµύδια, σκόρδο, κοτόπουλο. Αλάτι και πιπέρι σε κάθε στρώση για γεύση.
2. Ρίξτε το ποτήρι µε κρασί και το χυµό από το λεµόνι, πάνω από το κοτόπουλο.
3. Ρυθµίστε τον χρονοδιακόπτη στα 45 λεπτά και την θερµοκρασία στους 45 βαθµούς Κελσίου.
4. Ανοίγετε το καπάκι και σερβίρετε.
2. ΣΟΛΟΜΟΣ ΜΕ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ (ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ)
Συστατικά:
2 φιλέτα σολοµού κοµµένα σε φέτες
½ µατσάκι σπαράγγια
½ κρεµµύδι
Τον χυµό ½ λεµονιού
Αλάτι και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Εκτέλεση:
1. Ρίξτε λίγο λάδι µέσα στο δοχείο, και αλάτι και πιπέρι πάνω στα λαχανικά και στον σολοµό για γεύση.
2. Σωτάρετε τα σπαράγγια και το κοµµένο κρεµµύδι για 20 λεπτά στους 200 βαθµούς Κελσίου.
3. Έπειτα, τοποθετήστε τον σολοµό µέσα στο δοχείο και ρίξτε τον χυµό λεµονιού από πάνω.
4. Ρυθµίστε τον διακόπτη στους 200 βαθµούς Κελσίου για 20 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά, γυρίστε τον σολοµό για να
ροδίσει κι από τις δύο µεριές.
5. Σερβίρετε.
3. ΜΠΟΥΡΙΤΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Συστατικά:
1 µεγάλο φιλέτο κοτόπουλο
½ πράσινη πιπεριά
½ κόκκινη πιπεριά
4 πίτες τορτίγια
Αλάτι, πιπέρι και παρθένο ελαιόλαδο
Εκτέλεση:
1. Κόβετε το κοτόπουλο και τα λαχανικά σε φέτες. Ρυθµίστε τον χρονοδιακόπτη για 30 λεπτά στους 200 βαθµούς Κελσίου
και ρίξτε λίγο ελαιόλαδο µέσα στο δοχείο. Όταν ζεσταθεί το ελαιόλαδο, σωτάρετε τα λαχανικά για περίπου 20 λεπτά.
2. Μετά από 10 λεπτά, αλατοπιπερώστε το κοτόπουλο και ρίξτε το µέσα στο δοχείο. Το σωτάρετε µέχρι να είναι έτοιµο.
3. Χωρίς να αφαιρέσετε το φαγητό από µέσα, σταµατήστε τον χρονοδιακόπτη και προσεκτικά τοποθετήστε την σχάρα για
ψηλά.
4. Τοποθετήστε τις πίτες πάνω στην σχάρα για να µαλακώσουν. Κλείστε το καπάκι για 3 λεπτά.
5. Σερβίρετε.
4. ΠΑΕΓΙΑ (ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ)
Συστατικά:
300 γρ ρύζι
3 τριµµένες ντοµάτες
1 φιλέτο στήθος κοτόπουλο
200 γρ κατεψυγµένα λαχανικά
½ κουταλιά της σούπας πάπρικα
1 κουταλιά της σούπας σαφράν
νερό, αλάτι και ελαιόλαδο
Εκτέλεση:
1. Ρυθµίστε τον διακόπτη στα 30 λεπτά και την θερµοκρασία στους 240 βαθµούς Κελσίου. Ρίξτε λίγο ελαιόλαδο µέσα στο
δοχείο και όταν ζεσταθεί ρίξτε µέσα το κοτόπουλο. Σωτάρετε µέχρι να ροδίσει.
2. Προσθέστε τα λαχανικά και σωτάρετε για 15 λεπτά.
3. Προσθέστε την πάπρικα και την τριµµένη ντοµάτα. Ανακατεύετε και σωτάρετε για 2 λεπτά.
4. Προσθέστε και το ρύζι, το σαφράν και το αλάτι µε αυτήν την σειρά. Η ποσότητα του νερού πρέπει να είναι τρεις φορές
την ποσότητα του ρυζιού.
5. Κλείστε το καπάκι , ρυθµίστε τον χρονοδιακόπτη στα 30 λεπτά και την θερµοκρασία στους 240 βαθµούς Κελσίου.
6. Αφήστε τα στην άκρη για λίγα λεπτά προτού τα σερβίρετε.
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5. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΡΙ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
Συστατικά:
½ κιλό στήθος φιλέτο κοτόπουλο
½ κρεµµύδι κοµµένο
½ λίτρο γάλα ή κρέµα γάλακτος
2 κουταλιές της σούπας λάδι
2 κουταλιές της σούπας αλεύρι
3 κουταλάκια του γλυκού κάρι
Αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση:
1. Ρυθµίστε τον χρονοδιακόπτη στα 30 λεπτά και την θερµοκρασία στους 240 βαθµούς Κελσίου. Προσθέστε δύο κουταλιές
της σούπας λάδι και όταν ζεσταθεί, ρίξτε µέσα το κοτόπουλο, κοµµένο. Ρίχνετε αλάτι και πιπέρι από πάνω για γεύση και
το σωτάρετε µέχρι να ροδίσει.
2. Αφαιρέστε το κοτόπουλο. Προσθέστε το κρεµµύδι και σωτάρετε µέχρι να ροδίσει κι έπειτα ρίξτε και το αλεύρι και
ανακατέψτε.
3. Προσθέτετε το γάλα πολύ αργά και ανακατεύετε µέχρι να πήξει. Έπειτα, ρίχνετε και το κάρι και συνεχίζετε το ανακάτεµα.
4. Προσθέστε τα κοµµάτια από κοτόπουλο στο µίγµα και ανακατεύετε για 5 λεπτά. Κλείστε το καπάκι και αφήστε το να
µαγειρευτεί για 2 λεπτά.
5. Σερβίρετε.
6. ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ (ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ)
Συστατικά:
4 φιλέτα µπακαλιάρου
½ κρεµµύδι κοµµένο σε φέτες
1 πατάτα σε φέτες
1 ποτήρι κρασί, λάδι, αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση:
1. Γεµίστε το δοχείο µε 1 λίτρο νερό και τοποθετήστε την σχάρα για ψηλά.
2. Τοποθετήστε το κρεµµύδι και την πατάτα πάνω στην σχάρα, ρίξτε αλάτι και πιπέρι για γεύση.
3. Κλείστε το καπάκι, ρυθµίστε τον χρονοδιακόπτη στα 45 λεπτά και την θερµοκρασία στους 240 βαθµούς Κελσίου.
4. Μετά από 35 λεπτά, προσεκτικά ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε τον µπακαλιάρο πάνω από τις πατάτες και τα
κρεµµύδια. Ρίξτε λίγο λάδι και το ποτήρι κρασί.
5. Σερβίρετε όταν είναι έτοιµο.
7. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΠΟΛΟΝΕΖ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
Συστατικά:
400 γρ µακαρόνια της αρεσκείας σας
350 γρ κιµά
100 γρ µπέικον
500 ml ντοµατοχυµό
1 κρεµµύδι κοµµένο
½ λίτρο νερό
Τριµµένη παρµεζάνα
Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και παρθένο ελαιόλαδο
Εκτέλεση:
1. Ρυθµίστε την θερµοκρασία στους 240 βαθµούς Κελσίου και τον χρονοδιακόπτη στα 45 λεπτά.
2. Τοποθετήστε το κρεµµύδι, τον κιµά και το µπέικον, προσθέσετε αλάτι και πιπέρι για γεύση, και σωτάρετε µε λίγο λάδι
για 10 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι το λάδι είναι ζεστό.
3. Προσθέστε τον ντοµατοχυµό, τα ζυµαρικά και το νερό. Κλείστε το καπάκι. Ανακατεύετε περιστασιακά.
4. Σερβίρετε µε ρίγανη και τυρί για γεύση.
8. ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
Συστατικά:
1 λίτρο λάδι
400γρ πατάτες
Εκτέλεση:
1. Ρίξτε µέσα στο δοχείο το ελαιόλαδο, ρυθµίστε την θερµοκρασία στους 240 βαθµούς Κελσίου και τον χρονοδιακόπτη στα
30 λεπτά.
2. Όταν ζεσταθεί το λάδι, (µετά από περίπου 15 µε 20 λεπτά) τοποθετήστε το καλάθι για τηγάνισµα µαζί µε τις πατάτες
µέσα στο δοχείο. Τηγανίστε.
3. Σερβίρετε.
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9. ΤΣΙΖΚΕΙΚ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
Συστατικά:
3 αυγά
275 ml γάλα εβαπορέ
1 γιαούρτι απλό και 1 γιαούρτι λεµόνι
250 γρ κρέµα τυριού τύπου φιλαδέλφεια
120 γρ αλεύρι
½ δόση µπέικιν πάουντερ
Φόρµα για κέικ
Εκτέλεση:
1. Ρυθµίστε τον χρονοδιακόπτη στα 45 λεπτά και την θερµοκρασία στους 240 βαθµούς Κελσίου.
2. Μέσα σε ένα µπολ του µίξερ, ρίξτε όλα τα υλικά µε την σειρά που εµφανίζονται στην παραπάνω λίστα και ανακατέψτε.
3. Τοποθετήστε την σχάρα για χαµηλά µέσα στο δοχείο. Ρίξτε το µίγµα µέσα στην φόρµα που έχετε και τοποθετήστε την
φόρµα µέσα στο δοχείο.
4. Ψήνετε µέχρι να τελειώσει ο χρόνος ,αφήνετε το γλυκό να κρυώσει και το αφαιρείτε από την φόρµα. ∆ιακοσµείτε µε
µαρµελάδα της αρεσκείας για περισσότερη γεύση.
10. FONDUE ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
Συστατικά:
350 γρ σοκολάτα
½ λίτρο γάλα
∆ιάφορα φρούτα
Εκτέλεση:
1.
Ρυθµίστε την θερµοκρασία στους 200 βαθµούς Κελσίου και τον χρονοδιακόπτη στα 30 λεπτά.
2.
Ρίξτε το γάλα µέσα στο δοχείο και µετά από 5 λεπτά, προσθέσετε και την σοκολάτα κοµµένη σε κοµµάτια. Ανακατεύετε
µέχρι το µίγµα να αποκτήσει µία βελούδινη υφή.
3.
Όταν η σοκολάτα αποκτήσει την επιθυµητή πυκνότητα, χαµηλώστε τον θερµοστάτη στους 150 βαθµούς Κελσίου για
να διατηρήσετε την σοκολάτα ζεστή.
4.
Τρυπήστε τα φρούτα µε οδοντογλυφίδες και βυθίστε τα µέσα στο µίγµα σοκολάτας.
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