COMPACT COOK

КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Преди употреба прочетете
внимателно това ръководство и го
запазете за бъдещи справки.

ПРОГРАМА НА ИЗПОЛЗВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ		
II. СТЪРГАНЕ / РЯЗАНЕ		
• ЧАСТИ		
• УПОТРЕБА		
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III. УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА XXL
• УПОТРЕБА		
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I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Дръжте далеч от деца. Този продукт не е играчка и не трябва да се използва от деца или да
се съхранява на място, достъпно за тях.
2. Този продукт е предназначен само за домакинска употреба.
3. Възможни са леки миризми в началото на употреба, докато устройството достигне своята
термична стабилност.
4. В случай на неизправност и/или повреда, не се опитвайте да го ремонтирате сами и се
уверете, че продуктът е изхвърлен по правилния начин в съответствие с местните закони.
5. Бъдете изключително внимателни при работа с частите, за да избегнете наранявания от
остриетата.
6. Измийте и подсушете добре преди първа употреба.
7. За всякаква друга информация и предупреждения, вижте основното Ръководство за
потребителя на устройството.
8. Измийте и подсушете добре преди първа употреба.

01 - НАСТЪРГВАНЕ И РЯЗАНЕ
Аксесоари:
30 сек. (от 10 сек. до 1 мин.)
Препоръчителни рецепти
Салата с раци (ордьоври, предястия и супи)

Без нагряване

Супа със зелени зеленчуци
(ордьоври, предястия и супи)
Скорост 5 (от V4 до V7)
Процес на програмата:
Тази програма се използва с аксесоарите за настъргване/рязане (по избор).
Инсталирайте аксесоарите за настъргване/рязане (20, 21, 22, 23, 24) в купата, добавете съставките и стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата.
Ако всички съставки са настъргани или нарязани преди края на програмата, натиснете и задръжте централния бутон така известно време, за да отмените програмата (вместо
просто да я сложите на пауза). Ако програмата не е отменена правилно, тя ще стартира отново веднага щом капакът се затвори.
Времето на програмата и скоростта на смесване могат да се регулират, като натиснете “Време” и “Скорост”, и ги настроите с централното копче.
МАКСИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВА НА СЪСТАВКИТЕ И АКСЕСОАРИТЕ
Функция

Допълнително оборудване

Настъргване/ Аксесоари за настъргване/рязане
Рязане
(по избор)

Скорост

Време

Програма
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30 сек

Настъргване и
рязане (1)

Максимално количество
на съставките
500 г

III. ТАВИ ЗА ГОТВЕНЕ НА НИВА

II. СТЪРГАНЕ / РЯЗАНЕ
ЧАСТИ
Измийте и подсушете добре преди първа употреба.
ЗАБЕЛЕЖКА: Специалният капак за настъргване/рязане (с улея за зеленчуци) не трябва да се използва за готвене на съставки в купата. Той е запазен специално за рязане
на съставки в студената купа.
Преди употреба

Започнете като добавите вода в купата: минимум 0,6 л.
Кошницата на уреда за готвене на пара служи за капак. Сглобете голямата тава върху купата, след което я заключете като я завъртите по същия начин. Тавата за готвене на пара
(18) не е задължителна. Не забравяйте капака на уреда за готвене на пара (19).

Поставете задвижващия вал за диска за настъргване/рязане (20) върху задвижващия вал
на купата. След това поставете диска за настъргване/рязане върху вала.
Ще видите, че дискът е с двустранен (21) - едната страна се използва за
настъргване, а другата за рязане.
За по-лесно и безопасно боравене, хванете диска като вкарате пръсти в двете
кръгли дупки. Внимавайте да не се порежете при боравене с диска.

След това сглобете специалния капак за настъргване/рязане (23) за
настъргване/рязане (с улея и буталото). Завъртете го по часовниковата стрелка,
за да го заключите върху купата.
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Подредете съставките, като избягвате прекомерно запушване на дупките в основата на голямата тава, тъй като могат да затруднят готвенето и то да отнеме повече време.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако всичката вода се изпари, на контролния екран ще се покаже съобщение за грешка “E5”. В този случай добавете още вода.
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Гаранционен срок - 24 месеца
Гаранционната карта е в сила единствено с приложен към нея документ за закупуване – фактура или касов бон.

ПРОГРАМА НА ИЗПОЛЗВАНЕ
ГОТВЕНЕ НА ПАРА (STEAM)
20 мин. (от 1 мин. до 60 мин.)

Accessories:

Препоръчителни рецепти
Пролетна агнешка яхния (основно)

120°C (от 100 до 120°C)

Скорост 0

Име
Адрес

Филе от сьомга с аспержи (основно)
  или    

*

Паста със скариди (основно)

Tърговски обект
Фактура № / Касов бон / Дата

* Не се включва в този комплект.
Съвет за готвене: не претоварвайте по-ниското ниво на голямата кошница. Това забавя свободната циркулация и разпределение на парата. Това би увеличило времето на готвене.
ПРОЦЕС НА ПРОГРАМАТА:
Добавете вода в купата: минимум 0,6 л.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1)  Ако използвате кошницата за готвене (7): добавете вода в купата: минимум 0,6 л., след което сложете кошницата за готвене в купата. Затворете с капака за готвене (2).
Натиснете бутон Steam/Пара (C) и натиснете контролния бутон, за да стартирате програмата. Таймерът започва обратното си отброяване, когато температурата на водата
достигне 95° C (индикиращо чрез звуков сигнал). 3 звукови сигнала показват края на програмата. В зависимост от храната, която ще се готви, може да се наложи да
оставите капачката на капака отворена, за да се избегне преливане.
2)  Ако се използва голямата тава за готвене на пара (допълнителни аксесоари: 16,17,18,19): добавете вода в купата - минимум 0,6 л. Затворете капака за готвене (2), за да
се загрее водата. Натиснете бутон Steam/Пара (C) и натиснете контролния бутон, за да стартирате програмата. Таймерът започва обратното си отброяване, когато температурата
на водата достигне 95° C.
Когато обратното отброяване започне, ще чуете звуков сигнал.
След това махнете капака за готвене и монтирайте голямата тава на уреда за готвене на пара върху основната купа, съдържаща съставките. 3 звукови сигнала показват края
на програмата. Времето на програмата и скоростта на смесване могат да се регулират, като натиснете “Време” и “Скорост”, и ги настроите с централното копче.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако трябва да удължите времето за готвене, не забравяйте да добавите вода в купата до минималното ниво от 0,6 л.
Наблюдавайте готвенето на бели рибни филета, които изпускат пяна при готвене и могат понякога да причинят преливане. Ако това се случи, намалете температурата до 100°C.

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуването на уреда от лицето, посочено по-горе; Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи
за уреда и при представяне на валидни платежни документи за уреда (касова бележка или фактура); Уредът е
предназначен единствено за домашна употреба и не трябва да се използва за професионални цели; Гаранцията
е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в рамките на гаранционния срок; Гаранцията важи на територията на Република България.
Търговската гаранция не се признава в следните случаи: При неспазване изискванията за употреба на уреда и/
или опит за ремонт от неупълномощено от „СТУДИО МОДЕРНА - БЪЛГАРИЯ” ЕООД лице; При повреди, дължащи се
на некачествен транспорт, неподходящо съхранение, неизправности по електрическата мрежа, неспазване на
придружаващата уреда документация; При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства.
Допълнителна гаранционна информация при директна продажба (при закупуване на място от магазин)
Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване. Заявления за предоставяне на търговска гаранция могат да се предявят по Ваш избор на адреса на управление на
Студио Модерна – България ЕООД ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, бул. „Цариградско шосе“ № 40  или
във всеки един от търговските обекти на Студио Модерна – България ЕООД в Република България.
Допълнителна гаранционна информация при продажба от разстояние (по телефона)
Заявления за предоставяне на търговска гаранция могат да се предявят по Ваш избор на адреса на управление
на Студио Модерна – България ЕООД в гр. София, ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, София, бул. „Цариградско шосе“ №
40 или във всеки един от търговските обекти на Студио Модерна – България ЕООД в Република България.

ПОСЕТЕТЕ

WWW.DELIMANO.COM
Наименование на продукта: КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ COMPACT COOK
ID: 110040162
ORT no. и датата на производство можете да намерите върху опаковката
Вносител в ЕС, Дистрибутор: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Швейцария
Производител: Dongguan Cofar Electrical Appliances Tech Co., Ltd., Building A, Qiaolian Industrial Park,
Junda East Road, Dongkeng Village, Dongkeng Town, 523456 DongguanCity, Китай
Държава на произход: Китай
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Законова гаранция
Независимо от настоящата търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция. Настоящата търговска гаранция не оказва
влияние върху правата на потребителите, произтичащи от разпоредбите на чл. 112-115 от Закона за защита на
потребителите, а именно:
Права на потребителя
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да
предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В
този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен
ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване
налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат
предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
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2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я
приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в
рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена
заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.
Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й,
и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената
на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се
поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на
една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на
стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската
стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската
стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на
иск, различен от срока по ал. 1.

Рекламации
Рекламации до Студио Модерна България ЕООД при закупуване на уреда на място в магазина или при договори
за продажба, сключени от разстояние могат да се предявяват по Ваш избор на адреса на управление на Студио
Модерна – България ЕООД в гр. София, ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, бул. „Цариградско шосе“ № 40
или във всеки един от търговските обекти на Студио Модерна – България ЕООД в Република България. Съгласно
чл. 114, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, имате право да искате разваляне на договора за продажба
на уреда и да получите обратно платената от Вас цена, ако след като Студио Модерна - България ЕООД е удовлетворило три Ваши рекламации на уреда чрез извършване на ремонт в рамките на две години от влизането Ви
във владение на уреда, е налице следваща поява на несъответствие на уреда с договора за продажба. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел „Грижа за клиента“ на тел. 02/ 81 851 51 от понеделник до
петък, имейл: care.bg@studio-moderna.com

Право на отказ от договор за продажба, сключен от разстояние (по телефона)
В качеството Ви на потребител Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате
причина, да се откажете от сключения договор в срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни, считано от датата
на получаване на уреда. За да упражните правото си на отказ от договора, сключен от разстояние, по Ваш избор
можете да  уведомите вносителя за желанието си чрез:
1. попълване на формуляра за отказ от покупка на електронната страница на вносителя: www.topshop.bg;
2. чрез попълване и подаване на стандартния формуляр за отказ в писмена форма на следния адрес на вносителя: ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, бул. „Цариградско шосе“ № 40 или
3. по друг начин, в това число – чрез писмо, изпратено до вносителя по пощата, на електронна поща на вносителя или по друг начин.
За надлежно упражняване на правото на отказ, следва да представите на „СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
стоката във вида, в който сте я получил, с изцяло запазена опаковка и неизползвана по предназначение, придружена с всички оригинални документи – договор, фактура, касова бележка. Необходимо е да изпратите стоката на адрес: ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София,, бул. „Цариградско шосе“ № 40 без неоправдано забавяне
и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от деня, в който сте ни информирали за
отказа си от договора. Не се приема отказ от покупка и не се възстановяват направените плащания, в случай,
че: стоката е била употребявана по предназначение; стоката е била разпечатана и връщането й е невъзможно
поради хигиенни / здравни съображения; при непредставяне на необходимите документи, както и в останалите
случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.
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