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CHEF-O-MATIC PRO  
DUGIAFUNKCIS VIRTUVĖS PRIETAISAS 

 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 
Dėkojame, kad įsigijote Chef-o-Matic Pro. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite jo naudojimo 
instrukciją.  
 
TURINYS 
1. Įvadas. 
2. Saugos instrukcijos. 
3. Sudėtinės dalys. 
4. Valdymas. 
5. Pasiruošimas. 
6. Maisto gaminimas. 
7. Ingredientai. 
8. Valymas ir priežiūra. 
9. Techniniai duomenys.  
 
1. ĮVADAS. 
Dėkojame, kad įsigijote Chef-o-Matic Pro. Šis nuostabus prietaisas taps nepamainomu Jūsų pagalbininku — 
jame galėsite paruošti daugybę įvairių patiekalų, nesugaišdami virtuvėje begalės laiko. Chef-o-Matic Pro 
gamins maistą, kol Jūs užsiimsite kitais darbais. Viskas, ką Jums reikia padaryti, tai sudėti ingredientus ir 
pasirinkti norimą programą. Tai taip paprasta! 
 
Be to, prietaisą galėsite užprogramuoti taip, kad maistas būtų paruoštas Jums patogiausiu laiku. 
Užprogramuokite Chef-o-Matic Pro ryte, o visai šeimai vakare grįžus po darbų, mokyklos, ar kitų užsiėmimų, 
susėskite prie bendro vakarienės stalo ir mėgaukitės gardžiu, karštu ir šviežiu maistu.  
 
Norėdami patirti kuo daugiau šio prietaiso privalumų, prieš jį naudodami, perskaitykite visas naudojimo bei 
saugos instrukcijas ir jomis vadovaukitės. 
 
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS. 

 Perskaitykite visas instrukcijas. 

 Chef-o-Matic Pro nėra žaislas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 Norėdami išvengti sužalojimų ir/arba žalos prietaisui, naudokite tik originalias prietaiso dalis. 

 Naudokite tik patalpose ir tik ant sausų bei tvirtų paviršių.  

 Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių plikomis rankomis — naudokite karščiui atsparias pirštines arba 
puodkėles. 

 Nenaudokite Chef-o-Matic Pro, jei pažeistas jo laidas ar laido kištukas. Nebadykite savarankiškai keisti 
laido. Gabenkite prietaisą į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių, kur jis bus profesionaliai apžiūrėtas 
ir sutaisytas. 

 Kai prietaiso nenaudojate ar ketinate jį valyti, būtinai ištraukite jo laidą iš elektros lizdo. Prieš 
ištraukdami laidą, išjunkite patį prietaisą. 

 Netraukite laido iš elektros lizdo drėgnomis rankomis. 

 Neuždenkite garų vožtuvo, esančio prietaiso dangtyje. Kai garai veržiasi pro vožtuvą, laikykitės saugaus 
atstumo, kad nenusidegintumėte. 

 Būkite ypač atsargūs atidarinėdami dangtį, nes galite nusideginti karštais garais. 

 Kol prietaisas dar karštas, vidinį indą išiminėkite tik mūvėdami karščiui atsparias pirštines arba 
naudokite puodkėles.  
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 Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, jutimine, protine negalia, taip 
pat neturintiems atitinkamų žinių ir patirties, nebent šiuos asmenis prižiūri ir su naudojimosi 
instrukcijomis supažindina žmogus, atsakingas už jų saugumą. 

 Stebėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu. 

 ĮSPĖJIMAS! Prietaiso dangtį uždėkite taip, kad garai nebūtų nukreipti į rankeną. 

 ĮSPĖJIMAS! Nenuimkite dangčio, jei verdate vandenį. 

 Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir tokioje aplinkoje kaip: 
 Biurų, parduotuvių ar kitokios darbo aplinkos virtuvėlėse. 
 Sodybose, sodo nameliuose, nameliuose ant ratų ir pan. 
 Viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir pan. 

 
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS ATEIČIAI. 
 
 
3. SUDĖTINĖS DALYS. 
1. Išorinis dangtis. 
2. Garų vožtuvas. 
3. Vidinis indas (talpa — 3 l arba 5 l). 
4. Rankena. 
5. Šoninis kabliukas (samčiui arba mentelei pakabinti). 
6. Indas, skirtas virti maistą garuose. 
7. Matavimo indelis. 
8. Mentelė. 
9. Samtis. 
 
 
4. VALDYMAS. 
 

 
 

 : paspauskite šį mygtuką, kai jau esate pasirinkę maisto gaminimo programą ir laiką.  
 
MENU: spauskite šį mygtuką, norėdami pasirinkti maisto gaminimo programą. Spaudykite tol, kol ekrane 
pasirodys pasirinktos programos pavadinimas.  
 
PROGRAMOS: 

 RICE (RYŽIAI): programa, skirta virti ryžius. 
 

 FAST COOK (GREITAS VIRIMAS):  programa, labiausiai tinkanti gaminti mėsą, žuvį, padažus, troškinius, 
kepsnius ir pan. 

 

 SOUP / STEW (SRIUBA / TROŠKINYS): programa, skirta virti sriubas, sultinius ir troškinius. 
 

 STEAM (GARAI): programa, skirta garuose virti daržoves, mėsą ir žuvį. 
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 PASTA (MAKARONAI): programa, skirta virti įvairius makaronus. 
 

 OVEN (ORKAITĖ): programa, tinkanti kepti įvairius pyragus ir desertus.  
 

 TIME (LAIKAS): pasirinkus bet kurią programą, rodomas automatiškai nustatytas laikas. Jei norite 
pakeisti laiką, naudokite mygtukus HRS (valandos) ir MIN (minutės). 

 

 PRESET TIMER (LAIKMATIS): laikmačio mygtukas. Jei norite, kad maistas būtų paruoštas Jums patogiu 
metu, spauskite šį mygtuką ir nustatykite norimą laiką.  

 

 : išjungimo mygtukas. 
 

 WARM (ŠILUMA): ši programa neleidžia pagamintam maistui greitai atvėsti.  
 
 
5. PASIRUOŠIMAS. 
 
PRIEŠ NAUDOJANT: 

 Prieš įstatydami vidinį indą į prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas. Jei reikia, dar kartą 
nusausinkite vidinį indą minkšta, sausa šluoste. 

 Vidinį indą galima naudoti tik kartu su Chef-o-Matic Pro prietaisu. 

 Į vidinį indą vandens pilti galima tik iki ženklo MAXIMUM, esančio indo viduje. Vanduo jokiu būdu negali 
šio ženklo apsemti. 

 Maisto produktų kiekiai receptuose nurodyti matavimo indelio talpomis. Matuodami maistą, į indelį jo 
pilkite tiek, kiek parodyta paveikslėlyje žemiau. 
  

 
 

 Kai prietaiso nenaudojate, išjunkite jį iš elektros tinklo.  
 
LAIKRODŽIO NUSTATYMAS: 
Jei ketinate užprogramuoti prietaisą, kad šis pagamintų maistą konkrečiu metu, pirmiausiai įsitikinkite, kad 
prietaiso laikrodis rodo tikslų laiką. Prieš nustatydami laikrodį, į prietaiso apačioje esantį baterijų skyrelį 
įdėkite 2 AAA tipo baterijas. Norėdami nustatyti laiką, vadovaukitės šiomis instrukcijomis: 

 Įjunkite Chef-o-Matic Pro į elektros tinklą. Kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką HRS 
(valandos) arba mygtuką MIN (minutės) — skaičiai prietaiso ekrane pradės mirksėti. 

 Spaudydami mygtukus HRS ir MIN, nustatykite esamą tikslų laiką. 

 Paspauskite mygtuką , kad laiką užfiksuotumėte.  
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6.  MAISTO GAMINIMAS SU CHEF-O-MATIC PRO. 
 
1. Pirmiausiai į Chef-o-Matic Pro įdėkite vidinį indą. Tuomet į jį sudėkite visus pasirinktus ingredientus ir 

uždarykite dangtį. 
2. Pasirinkite programą ir gaminimo laiką. Vadovaukitės programų naudojimo instrukcijomis.  
 
PROGRAMŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: 
RICE (RYŽIAI) 

1. Paspauskite mygtuką MENU ir pasirinkite programą RICE. Paspaudus  mygtuką, Chef-o-Matic 
pradės gaminti maistą.  

2. Ši programa automatiškai trunka 25-30 minučių. Trukmės pakeisti negalima. Jei vidiniame inde ryžių yra 
mažiau, jų virimas užtruks trumpiau, jei daugiau — kiek ilgiau. Kai iki virimo pabaigos bus likę maždaug 
10 minučių, ekrane pasirodys atgal skaičiuojamas laikas, t.y. iki virimo pabaigos likusios minutės.  

3. Pasibaigus programos laikui, automatiškai aktyvuosis WARM funkcija, neleisianti ryžiams greitai atvėsti. 

Jei nenorite, kad maistas būtų laikomas šiltai, pasibaigus virimo laikui, tiesiog paspauskite mygtuką  
ir Chef-o-Matic Pro išsijungs. 

4. Laikykitės tinkamo ryžių ir vandens santykio. Rekomenduojamas ryžių ir vandens santykis yra 1 puodelis 
ryžių su 1.5 puodelio vandens.  

 
FAST COOK (GREITAS VIRIMAS)  
Nuosekliai vadovaukitės šiomis instrukcijomis: 
1. Spausdami mygtuką MENU, pasirinkite programą FAST COOK. 
2. Paspauskite mygtuką TIME. Automatiškai ši programa trunka 10 minučių. Jei norite pakeisti virimo 

trukmę, spauskite mygtuką MIN tol, kol nustatysite pageidaujamą trukmę. Kiekvienas paspaudimas 
maisto gaminimą pailgina 1  minute. Trumpiausia šios programos trukmė yra 5 minutės, ilgiausia — 1 
valanda.  

3. Paspauskite  mygtuką. Prietaiso ekrane bus parodytas likęs virimo laikas ir Chef-o-Matic Pro 
pradės veikti. Atkreipkite dėmesį, kad reikiamą temperatūrą prietaisas pasiekia per 5 minutes.  

4. Pasibaigus programos laikui, automatiškai aktyvuosis WARM funkcija, neleisianti maistui greitai atvėsti. 

Jei nenorite, kad maistas būtų laikomas šiltai, pasibaigus virimo laikui, tiesiog paspauskite mygtuką  , 
ir Chef-o-Matic Pro išsijungs.  

 
SOUP / STEW (SRIUBA / TROŠKINYS) 
Nuosekliai vadovaukitės šiomis instrukcijomis: 
1. Spausdami mygtuką MENU, pasirinkite SOUP / STEW programą. 
2. Paspauskite mygtuką TIME. Automatiškai ši programa trunka 10 minučių. Jei norite pakeisti virimo 

trukmę, spauskite mygtuką MIN tol, kol nustatysite pageidaujamą trukmę. Kiekvienas paspaudimas 
maisto gaminimą pailgina 10  minučių. Trumpiausia šios programos trukmė yra 10 minučių, ilgiausia — 
2 valandos.  

3. Paspauskite  mygtuką. Prietaiso ekrane bus parodytas likęs virimo laikas ir Chef-o-Matic Pro 
pradės veikti.  

4. Pasibaigus programos laikui, automatiškai aktyvuosis WARM funkcija, neleisianti maistui greitai atvėsti. 

Jei nenorite, kad maistas būtų laikomas šiltai, pasibaigus virimo laikui, tiesiog paspauskite mygtuką  , 
ir Chef-o-Matic Pro išsijungs. 

 
STEAM (GARAI) 
Norėdami maistą virti garuose, į vidinį indą įpilkite vandens — maždaug 5 cm nuo indo dugno. Į vidinį indą  
įstatykite indą, skirtą virti maistą garuose. Sudėkite pasirinktus ingredientus į šį indą ir uždarykite prietaiso 
dangtį. Pasirinkite programą ir nuosekliai vadovaukitės žemiau pateiktomis instrukcijomis.  
1. Spausdami mygtuką MENU, pasirinkite programą STEAM.  
2. Paspauskite mygtuką TIME. Automatiškai ši programa trunka 30 minučių. Jei norite pakeisti virimo 

trukmę, spauskite mygtukus HRS (valandos) ir MIN (minutės) tol, kol nustatysite pageidaujamą trukmę. 
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Kiekvienas mygtuko MIN paspaudimas maisto gaminimą pailgina 1 minute. Trumpiausia šios programos 
trukmė yra 15 minučių, ilgiausia — 1 valanda.  

3. Paspauskite  mygtuką. Prietaiso ekrane bus parodytas likęs virimo laikas ir Chef-o-Matic Pro 
pradės veikti.  

4. Pasibaigus programos laikui, automatiškai aktyvuosis WARM funkcija, neleisianti maistui greitai atvėsti. 

Jei nenorite, kad maistas būtų laikomas šiltai, pasibaigus virimo laikui, tiesiog paspauskite mygtuką  , 
ir Chef-o-Matic Pro išsijungs. 

 
PASTA (MAKARONAI) 
Nuosekliai vadovaukitės šiomis instrukcijomis: 
1. Spausdami mygtuką MENU, pasirinkite programą PASTA. 
2. Paspauskite mygtuką TIME. Automatiškai ši programa trunka 30 minučių. Jei norite pakeisti virimo 

trukmę, spauskite mygtukus HRS (valandos) ir MIN (minutės) tol, kol nustatysite pageidaujamą trukmę. 
Kiekvienas mygtuko paspaudimas maisto gaminimą pailgina 1 minute. Trumpiausia šios programos 
trukmė yra 5 minutės, ilgiausia — 1 valanda.  

3. Paspauskite  mygtuką. Prietaiso ekrane bus parodytas likęs virimo laikas ir Chef-o-Matic Pro 
pradės veikti.  

4. Pasibaigus programos laikui, automatiškai aktyvuosis WARM funkcija, neleisianti maistui greitai atvėsti. 

Jei nenorite, kad maistas būtų laikomas šiltai, pasibaigus virimo laikui, tiesiog paspauskite mygtuką  , 
ir Chef-o-Matic Pro išsijungs. 

DĖMESIO! Atidžiai pasirinkite makaronų ir vandens santykį. 
 
OVEN (ORKAITĖ) 
Nuosekliai vadovaukitės šiomis instrukcijomis: 
1. Spausdami mygtuką MENU, pasirinkite programą OVEN. 
2. Paspauskite mygtuką TIME. Automatiškai ši programa trunka 10 minučių. Jei norite pakeisti virimo 

trukmę, spauskite mygtukus HRS (valandos) ir MIN (minutės) tol, kol nustatysite pageidaujamą trukmę. 
Kiekvienas mygtuko paspaudimas maisto gaminimą pailgina 1 minute. Trumpiausia šios programos 
trukmė yra 5 minutės, ilgiausia — 1 valanda.  

3. Paspauskite  mygtuką. Prietaiso ekrane bus parodytas likęs virimo laikas ir Chef-o-Matic Pro 
pradės veikti. Atkreipkite dėmesį, kad reikiamą temperatūrą prietaisas pasiekia per 5 minutes.  

4. Pasibaigus programos laikui, automatiškai aktyvuosis WARM funkcija, neleisianti maistui greitai atvėsti. 

Jei nenorite, kad maistas būtų laikomas šiltai, pasibaigus virimo laikui, tiesiog paspauskite mygtuką  , 
ir Chef-o-Matic Pro išsijungs. 

DĖMESIO! Prieš kepant pyragus, rekomenduojama indo vidų ištepti riebalais. Tai darykite tik tuomet, kai 
vidinis indas yra šaltas. Pyrago tešlą paruoškite atskirame inde ir tik tuomet supilkite į Chef-o-Matic Pro 
vidinį indą.  
 
WARM (ŠILUMA) 
Pasibaigus bet kurios programos laikui, automatiškai aktyvuosis WARM funkcija, neleisianti maistui greitai 
atvėsti. Jei nenorite, kad maistas būtų laikomas šiltai, pasibaigus virimo laikui, tiesiog paspauskite mygtuką 

 , ir Chef-o-Matic išsijungs. 
SVARBU! Nešildykite maisto per ilgai, nes tai gali pakeisti jo skonio savybes. Maistą šiltai laikykite 
daugiausiai 24 val. 
 
PRESET TIMER (LAIKMATIS) 
Šią funkciją galite rinktis naudodami bet kurią programą. Prietaisą galite užprogramuoti net iki 24 valandų į 
priekį. Prašome nuosekliai vadovautis žemiau pateiktomis instrukcijomis: 
1. Į vidinį puodą sudėkite pasirinktus ingredientus ir uždarykite dangtį. 
2. Spausdami mygtuką MENU, pasirinkite norimą programą. 
3. Paspauskite mygtuką TIME. Spauskite mygtukus HRS (valandos) ir MIN (minutės) tol, kol nustatysite 

pageidaujamą maisto gaminimo trukmę. Tai padarę palaukite, kol TIME mygtukas nustos mirksėti.  
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4. Paspauskite mygtuką PRESET TIMER. Spausdami mygtukus HRS ir MIN, nustatykite laiką, kada norite, 
jog maistas būtų pagamintas.  

PAVYZDYS: Jei prietaisą programuojate 9 val.15 min. ryte, o norite, kad maistas būtų paruoštas po 3 
valandų, spausdami mygtukus HRS ir MIN, nustatykite skaičius 12:15. Tai reiškia, kad maistas bus 
pagamintas 12 val. 15 min. popiet.  

5. Paspauskite mygtuką . 
 
7.  INGREDIENTAI 
Prieš gamindami maistą, visuomet patikrinkite produktų galiojimo laiką. Jei naudosite maisto produktus, 
kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs, pagaminti patiekalai nebus nei skanūs, nei naudingi Jūsų sveikatai.  
 
Laikykitės receptuose nurodytų maisto kiekių. Kai įgusite gaminti su Chef-o-Matic Pro, galėsite bandyti 
eksperimentuoti, papildyti receptus ar juos keisti. 
 
Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama naudoti kambario temperatūros maisto produktus. 
 
8.  VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 
 

 Kai programos laikas baigiasi, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir prieš valydami, leiskite jam atvėsti. 

 Chef-o-Matic Pro korpuso išorę ir vidų nuvalykite drėgna šluoste. Prieš valydami įsitikinkite, kad 
prietaisas yra išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai atvėsęs. 

 SVARBU! Niekada į Chef-o-Matic Per korpuso vidų nepilkite vandens ir nekiškite jo po tekančio vandens 
srove. Valydami nenaudokite jokių valymo priemonių, ypač šveičiamųjų.  

 Vidinį indą, indą, skirtą maistą virti garuose, samtį, mentelę ir matavimo indelį galima plauti 
indaplovėje. Šias dalis taip pat galima plauti rankomis šiltame vandenyje, naudojant indų plovimo skystį. 
ĮSPĖJIMAS! Jokiu būdu indaplovėje ar rankomis neplaukite prietaiso korpuso! 

 Prieš padėdami į laikymo vietą įsitikinkite, kad Chef-o-Matic Pro yra visiškai atvėsęs. 
 
ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti elektros šoko, prieš valydami prietaisą, būtinai išjunkite jį iš elektros tinklo.  
 
9.  TECHNINIAI DUOMENYS. 
 
Modelis: B901T-50F9. 
Įtampa: 220-240 V / 50-60 Hz. 
Galia: 900 W.  
 
 

GARANTIJA 
Šiam prietaisui suteikiama 24 mėnesių garantija. Ji nebus taikoma, jei mechaniškai pažeisite prietaisą, 
naudosite jį ne pagal paskirtį ar naudojimo instrukciją. Taip pat sugedus prietaisui dėl stichinės nelaimės. 
Kilmės šalis: Kinija.  
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INFORMACIJA ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS NAUDOTOJAMS  
  
UAB STUDIO MODERNA, remiantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo  įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61 – 
1726; 2002, Nr. 72-3016; 2005, Nr. 84-3111) ir kitais teisės aktais pateikia Jums šią svarbią informaciją:  
  
1.  Elektros ir elektroninės  įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai ir jos negali būti šalinamos su kitomis 
komunalinėmis atliekomis.  
2.   Pirkdami naują elektroninį prietaisą, senąjį palikite mūsų parduotuvėje!  
3.  Elektros ir elektroninėje  įrangoje yra pavojingų medžiagų (pvz. gyvsidabris, kadmis), kurios kelia pavojų 
aplinkai ir žmonių sveikatai.  
4.  Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas yra naujovė Lietuvoje, todėl informacijos apie esamas 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemas ir galimybes jomis naudotis ieškokite interneto 
svetainėje www.gyvasmedis.lt arba kreipkitės i savo Savivaldybę. 
5.  Šių atliekų tvarkymas bus sėkmingas tik tuomet, kai visuomenė prisidės prie elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo!  
  
 GERBKIME MUS SUPANČIĄ APLINKĄ!  

  
   
Šis, ant įrangos esantis simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninės  įrangos 
atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis.  
  
INFORMACIJA GYVENTOJAMS APIE IŠEIKVOTAS NEŠIOJAMAS BATERIJAS IR 
AKUMULIATORIUS  
  

Remiantis 2008 m. rugsėjo 26 d.  įsigaliojusiomis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pataisomis 
ir kitais teisės aktais, pateikiame šią informaciją:  
1.  Nešiojamose baterijose ir akumuliatoriuose yra pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio ir kitų 
toksinių elementų, kurie yra žalingi aplinkai bei žmogui), todėl netinkamas šių gaminių atliekų šalinimas 
kelia grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai;  
2.  Išeikvotos baterijos ir akumuliatoriai turi būti surenkami atskirai ir perduodamos atliekų  tvarkytojams 
saugiam šių atliekų perdirbimui. Tokiu būdu yra saugoma aplinka ir tausojami gamtos ištekliai;  
3. Išeikvotas baterijas ir akumuliatorius reikia rinkti atskirai ir jų nešalinti kartu su nerūšiuotomis 
komunalinėmis atliekomis;  
4.  Nuo 2008 m. rugsėjo 26 d. vartotojas išeikvotas baterijas ir akumuliatorius galima atiduoti bet kurioje šių 
gaminių platinimo (pardavimo) vietoje;  
5.  Šių gaminių vartotojai, rūšiuodami baterijas ir akumuliatorius bei jų neardydami, gali ženkliai prisidėti 
prie baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo;  
6.  Baterijos ir akumuliatoriai, kurių negalima šalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis yra 
žymimi:  
  

                                 
Šie simboliai žymi atskirą šių atliekų surinkimą.  
 
 


