COMPACT COOK
РЪКОВОДСТВО
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Модел №: CF1602FP

• Моля да прочетете внимателно
настоящото ръководство преди да
пристъпите към употреба, също така
да го запазите за бъдещи справки.
• Моля да съхранявате тези инструкции
заедно с кухненския робот.
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I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Преди ползването на продукта, убедете се, че не е повреден и са приложени всичките аксесоари.
2. Щепселът на електрическото захранване съответства само на номиналните стойности, обозначени на продукта/зарядното (1500 W, 7A).
3. Това устройство е снабдено със заземяващ щепсел. Моля да се убедите, че стенният контакт във вашия дом
е добре заземен.
4. Измийте и изсушете добре преди първото ползване.
5. ВНИМАНИЕ: Никога не потапяйте продукта във вода или друга течност, по-специално купата, основният и
захранващия кабел. Продуктът може да се повреди при зареждането и може да получите електрически удар
или да бъде предизвикан пожар.
6. 6. Не се опитвайте сами да извършвате никакви промени или поправки и се уверете, че всеки ремонт се
извършва само от подходящо квалифициран техник.
7. 7. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва незабавно да бъде заменен само от упълномощено и
квалифицирано лице.
8. 8. Ако устройството не работи както трябва, ако е получило рязък удар, ако било е изпуснато, ако е повредено, било е оставено на открито или е било изпуснато във вода, не го използвайте.
9. Преди употреба поставете продукта върху твърда, плоска, стабилна и суха повърхност.
10. Кухненският робот трябва да бъде поставен в стабилно положение с поставени дръжки, за да се избегне
преливането на горещи течности.
11. Поставете кухненския робот на термоустойчива повърхност. Не го поставяйте върху покривка от плат или хартия за да не се пречи на вентилационния отвор. Не поставяйте близо до лесно запалими материали (Завеси,
хартия и др.) или такива, които могат да бъдат повредени от парата.
12. Дръжте кухненския робот далеч от пряка слънчева светлина, прекомерна влага или топлина, пазете от замръзване или остри ръбове, които могат да го повредят.
13. Това устройство е предназначено само за домашна употреба, на закрито и на сухо.
14. Винаги, преди да натиснете бутона за включване/изключване, свързвайте захранващия кабел първо към
кухненския робот, след това към контакта. За прекъсване, натиснете бутона за включване/изключване, след
което изключете щепсела от контакта, преди да изключите кабела от кухненския робот.
15. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота, нито му позволявайте да влезе в контакт с гореща
повърхност или остър ръб.
16. Ако използвате удължител, вземете всички необходими предпазни мерки, за правилната му експлоатация и
да избегнете спъването в него, като използвате модел на кабела, предназначен за работа с тока и мощността,
необходими за работата на кухненския робот (1500 W, 7A).
17. Не използвайте кухненския робот за други цели, освен тези, описани в настоящото ръководство.
18. Не използвайте уреда за дълбоко пържене.
19. Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или с липса на опит и знания, ако им е предоставен надзор или
инструкция относно използването на устройството по безопасен начин и разбиране на опасностите. Децата
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не трябва да си играят с устройството. Почистването и поддръжката от потребителя трябва да не се извършва
от деца, освен ако не са навършили 8 години и под родителски надзор.
Децата трябва да бъдат наблюдавани да не си играят с това приложение.
Не надвишавайте МАКСИМАЛНОТО ниво, указано на купата от неръждаема стомана.
За да се избегне опасност поради неволно нулиране на термичното изключване, този уред не трябва да се
захранва чрез външно превключващо устройство, например таймер, или да бъде свързан към верига, която
редовно се включва и изключва от комуналната програма.
Не използвайте функцията Импулс за повече от 60 секунди. Оставете робота да престои за няколко минути
преди всяко ползване.
Неправилното използване на вашия робот може да доведе до риск от нараняване, по-специално: рискове от изгаряне от разп-ръскване на врящи течности, от директен контакт с купата, в която се съдържа
врящата течност, при контакт с пара; съ-ществува опасност да бъдете силно нарязани от ножовете и аксесоарите на робота.
Използвайте уреда с изключително внимание при работа при лабота с приставките, за да избегнете наранявания от острите ножове.
Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя на робота, могат да причинят наранявания. Използвайте само поддържаните аксесоари.
Никога не поставяйте робота или аксесоарите вътре или непосредствено до газова горелка или електрически
котлон, гореща фурна и работеща микровълнова печка.
Кабелът трябва да бъде поставен така, че да не виси от плота, за да не може да бъде изтеглен от дете, или
да не се спъне/закачи някой.
Това устройство никога не трябва да се включва или да бъде включено в захранването, когато не се използва,
докато биват сменяни аксесоарите или по време на почистването.
Изсушете съединителите внимателно, преди да поставите купата в основата на процесора. Рискове от
късо съединение
Никога не отваряйте капака, докато протича процесът и ножът или острието се въртят вътре в купата. Може
да се изгорите или да се порежете.
Спрете и изключете робота, преди да смените аксесоарите или да се докоснете до частите, които се движат
по време на работа.
Когато се използват високи скорости, храната или горещите течности могат да се проектират. Затова,
използвайте само ниски скорости (от 1 до 6) за високи температури, когато миксирате горещи течности.
Изчакайте програмата да приключи и ножовете да спрат напълно преди да отворите капака.
Никога не отваряйте капака, докато роботът работи и ножът или острието се въртят вътре в купата.
Може да се изгорите или да се порежете. Преди да отворите капака натиснете копчето за управление, за
да поставите робота на пауза.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Части и сглобяване

Режим на готвене
(главен блок)

Режим за готвене различни нива
(опция 1)

Режим на рязане/рендосване
(опция 2)
3

Проверете дали всичко е подравнено правилно под купата: стрелките трябва да са срещу затворените катинари. Купата, поставена в основата на Compact Cook, и капакът
няма да се затвори, ако те са поставени правилно. Редовно намазвайте купата с мазнина: нанесете няколко капки с помощта на хартиена кърпа. Това ще предотврати залепването на храната.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че няма вода на съединителите под купата. Не трябва да има влага, капки вода, слой от мазнини или други замърсявания върху тях. Водата може да
разруши продукта и да предизвика късо съединение. Замърсен конектор може да предостави грешна информация на термостата.
•
КАПАЦИ
Преди употреба се уверете, че силиконовото уплътнение на всеки капак е правилно сглобено. Необходимо е само да се отстрани за почистване.
Използвайте капака за готвене (2) за нагряване и миксиране.
Използвайте решетката/капака за рязане (23) с диска за рязане и настъргване
Не забравяйте да затворите капачката (1) на основния капак за готвене (2), преди да използвате
Compact Cook за готвене или миксиране. Тя осигурява защита срещу пръски

Капак за готвене

Основен комплект
1 Капачка на капака
2 Капак за готвене
3 Силиконово запечатване
на капака за готвене
4 Приставка за разбиване
5 Приставка за миксиране
6 Чопър с 4 остриета
7 Кошница за готвене

8 Купа от неръждаема стомана
9 Куплунг за захранване
10 Превключвател на захранването
11 Основа на робота
12 Контролен панел
13 Контролно копче
14 Шпатула
15 Мерителна чаша

Опция 1: готвене на различни нива
16 Силиконово запечатване
17 Тава за готвене
18 Тава за готвене на пара
19 Капак на съдовете за готвене

Опция 2: рязане/рендосване
20 Задвижващ вал
21 Решетка/диск за рязване
22 Силиконово запечатване
на диска за рязане
23 Капак на решетката/
диска за рязване
24 Бутало

Техническа информация
Захранване: 220-240 V AC (50-60Hz)
/
Мощност: 500 W мощност на мотора; 1000 W мощност за нагряване.
Капацитет на купата от неръждаема стомана:
Максимум: 2 L (топли и студени продукти)
/
Минимално количество вода за функцията за пара: 600 mL.
Маса: 3.9 kg (5.4 kg заедно с аксесоарите).
Компоненти: неръждаема стомана, пластмаса, силикон
Номер на модела: CF1602FP
Скорост: от 0 до 10 (в обороти/мин.: 125; 250; 450; 800; 1500; 2000; 2200; 2600; 3200; 4000).
Температура: от 37 до 120°C, със стъпка 5 °C.
Таймер: от 0 до 90 минути, със стъпка 1 минута.

Капак към диска
за рязане

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако капакът е повреден, моля да се обърнете към следпродажбения сервиз.
Ако изглежда трудно да затворите капака за готвене върху купата, нанесете малко готварско
масло (няколко капки) към запечатването.
Обърнете внимание, че голямата основа за пара (17) служи за покритие. Тя не трябва да се използва
върху който и да било капак. (2 или 23)

•
РАЗЛИЧНИ АКСЕСОАРИ
Основен комплект аксесоари

Приставка за разбиване: използва се за разбиване на емулсии.
Не я използвайте за смесване на твърди съставки. Не я използвайте със скорост над 4. Не я използвайте повече от 10 минути последователно.
Приставка за миксиране: използва се за фино рязане и миксиране. Може да смесва съдържанието вътре в купата по време на готвене, без да се нуждае от ножове, които могат да повредят съставките, ако се използват. Не я използвайте със скорост над 3. Не ви препоръчваме да надвишавате 60 или 90 минути употреба.
Чопър 4 остриета: Използва се за фино нарязване. Можете да използвате тези ножове до скорост 10, но не повече от 2 минути последователно. Изчакайте,
докато ножовете са спрели и изключете устройството от копчето, преди да отворите капака.

ЗАБЕЛЕЖКА: не бъркайте капака за готвене с капака на решетката/капак за рязане, единият се използва за готвене, а другият за нарязване на зеленчуци.

Кошница за готвене: използва се за готвене на пара. Може да се използва и за кипване. Може да се постави в основната купа без друг аксесоар. Налейте максимум 0,6 L вода в купата до знака за готвене на пара.

III. ПРЕДИ УПОТРЕБА
Купата
Поставете задвижващия вал (8.1) в основата на купата. Поставете ключалката (8.2) и след това я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я фиксирате на място.
Полезен съвет: Вашият Compact Cook може да се използва с този задвижващ вал на място, без друг аксесоар (за загряване, кипене или сешене без ножа)

За да извадите кошницата за готвене от купата, не я хващайте с голи ръце, когато е гореща. Завинтва се на четвърт оборот, използвайки системата за затваряне.
Полезен съвет: Опитайте този аксесоар „студен“, преди да използвате кошницата за първи път; това ще ви позволи да работите
по-бързо след готвене, когато съдържанието на купата е горещо.
Шпатула: запазва продукта и предотвратява повреди на купата. Не я използвайте, докато Compact Cook работи, особено с тел, като миксер и с ножове.
Това е опасно!
Поставете подходящия аксесоар (4, 5, 6, 7):

Забележете ориентацията, когато поставите ключалката:		

Добавете съставките, преди да поставите капака за готвене (2).
Полезен съвет: Когато използвате кошницата за готвене, по-практично е първо да добавите водата.

Завъртете ключалката по посока на часовниковата стрелка.

Базов голям уред за готвене на пара (опция 1)
Започнете с добавяне на вода в купата:
0,6 L минимум.

4
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Кошницата за готвене на пара служи като капак. Сглобете голямата тава върху купата и след това я заключете, като я завъртите по същия начин.
Тавата за готвне на пара (18) не е задължителна. Не забравяйте капака на уреда (19).
Важно:
Подредете съставките, като избягвате прекомерното запушване на дупките в основата на голямата тава за готвене на пара, защото те могат да
попречат на готвенето и това може да отнеме повече време.
Ако цялата вода се изпари, на контролния екран ще се появи съобщение за грешка „E5“. В този случай добавете вода.

IV. ИНТЕРФЕЙС НА COMPACT COOK
Има 8 сензорни бутона, поставени около екрана, осигуряващи достъп до всички различни функции:
A Бързо меню: Фино рязане*
B Бързо меню: Къкрене*
C Бързо меню: Готвене с пара*
D Достъп до 30 автоматични програми*
E Таймер
F Температура
G Скорост
H Пулс функция
* Вижте раздел „VI Използване на автоматични функции“ за подробности относно менюто и програмите.
Централният екран показва цялата необходима информация
Забележка: Когато стартирате автоматична програма и иконите на приставката за разбиване (4), приставка за смесване (5) или чопър с 4 остриета (6) се появяват на контролния екран, уверете се, че точно този аксесоар се намира вътре в купата. 7 Индикатор за стъпка за добавяне на съставка в програмата

Аксесоари за рязане и рендосване (опция 2)
Сглобете задвижващия вал към решетъчния/режещия диск (20) върху задвижващия вал на купата. След това поставете решетъчния/режещия диск в горната
част на вала.
Ще видите, че дискът е двустранен: едната страна се използва като ренде, а другата - за рязане.
За по-лесна и безопасна работа хванете диска, като поставите пръстите в двата кръгли отвора. Внимавайте да не се порежете при работа с диска.
След това сглобете специалния капак на рендето/приставката за рязане (23) към диска на рендето/приставката за рязане (с улея и тласкача). Завъртете го по часовниковата
стрелка, за да го фиксирате върху купата.

12 7 6
1 Таймер
2 Температура
3 Скорост
11
4 Необходим аксесоар: приставка за разбиване
1
5 Необходим аксесоар: приставка за миксиране
10
2
6 Необходим аксесоар: чопър
8 Избран номер на програмата (използвайки D)
9
9 Индикатор за топла/гореща купа
3
10 Текуща температура на купата
11 Иконата е заключена: капакът е правилно инсталиран и роботът е готов за работа.
4 5
8
Иконата е отключена: капакът не е поставен правилно и роботът не може да се стартира
12 Икона за предупреждение за нагряване: уведомява потребителя, че трябва да се вземат определени предпазни мерки, когато температурата на съда е по-висока от 60°C
и се използва за миксиране при висока скорост (т.е. импулсната функция няма да работи). Някои автоматични програми имат няколко фази с добавяне на необходимите за
рецептата съставки между всяка стъпка. Иконата за добавяне на съставки (7) показва, че е време да добавите съставки в купата (вижте рецептите в рецептурната книга).
Контролен (централен) бутон:

Натиснете за да валидирате или да стартирате програма. Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да
Натиснете и задръжте бутона за 1 секунда, за да отмените
Натиснете отново за да поставите на пауза текущата
увеличите стойностите/настройките. Завъртете обратно на настройка, програма и т.н. и върнете робота в състояние, в
рецепта.
часовниковата стрелка, за да ги намалите.
което е бил, когато е бил включен.
•
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КУПАТА И КАПАКА
Сглобете купата върху основата на Compact Cook преди да поставите основния капак, режещия капак или голямата тавата за готвене.
И, разбира се, махнете капака преди да извадите купата след употреба.
Полезен съвет: За да поставите купата в правилната посока, логото на Compact Cook и МАКСИМАЛНОТО ниво в купата трябва да са обърнати към вас.

ЗАБЕЛЕЖКА: Невъзможно е да сглобите или разглобите купата с вече поставен капак за
готвене. Не прилагайте сила.
Ако задвижващият вал (8.1 + 8.2) не е правилно заключен, купата не може да бъде монтирана
върху основата на Compact Cook и капакът за готвене няма да се затвори. Ако това се случи, не
прилагайте сила и проверете сглобката. Капакът за готвене се заключва, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. Можете да отворите капачката на капака, за да добавите съставки
по време на готвене, освен при използване на програми 2 и 3 (КРЕМ СУПА И СУПА).
•
ВКЛЮЧВАНЕ
Главният превключвател трябва да бъде настроен в изключено положение от съображения за безопасност.
Свържете кабела към Compact Cook (1) След това свържете към електрическата мрежа кабела към захранването (2).
Подробности
за главния
превключвател:
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Ако по време на употреба се случи инцидент, използвайте този превключвател, за да
изключите устройството. За да изключите, поставете превключвателя на захранването в
изключено положение и изключете устройството от захранването.
ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги изключвайте ключа на захранването, когато устройството не се
използва.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Предупреждения
1. За да избегнете риска от изгаряния, когато използвате някоя от 34-те програми, изчакайте преди
да отворите капака за готвене на робота или капачката на капака:
– звуковият сигнал показва, че е необходимо да се добавят съставки и е придружен от пиктограма,
обозначаваща „добавяне на съставки“ (21)
– или 3 звукови сигнала показват края на програмата.
2. Ако искате да добавите съставка или да отворите капака за готвене по време на програмата, натиснете контролния бутон, за да поставите COMPACT COOK на пауза, след което отворете капака за
готвене, когато чопъра или приставките са напълно спрели.
3. Когато използвате ръчната програма, изчакайте, докато програмата завърши изцяло, преди да отворите капака за готвене или настройте устройството да прави пауза чрез натискане на копчето за
управление, отваряйте капака за готвене, само когато чопъра или приставките са в състояние на
пълeн покой.
4. Уверете се, че капачката на капака винаги е затворена, когато стартирате програма за готвене,
за да избегнете изтичане на горещи течности.
5. Уверете се, че използвате капака за готвене (2), а не капака за рендосване/нарязване (15). В
противен случай горещите изтичания могат да причинят изгаряния.
6. Когато след готвене отворите капака на робота, парата, отделена от купата, може да ви причини
изгаряния. Когато отваряте капака след готвене, защитете ръцете си с кърпа или ръкавици.
7. ВНИМАНИЕ: гореща повърхност. Температурата на достъпните повърхности на съда и капака за
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готвене може да достигне високо ниво, когато роботът работи. Не забравяйте да боравите с купата,
като използвате предоставените дръжки. За по-голяма безопасност използвайте кърпа или предпазни ръкавици.
8. Съветваме ви да не местите робота, когато той съдържа горещи течност или съставки.
9. Никога не отваряйте купата за готвене когато в нея ври вода. Внимавайте, ако горещата течност
се излее в робота или миксера, защото може да бъде изхвърлена поради внезапен ефект на кипене.
10. В края на програмата за готвене отворете внимателно капака на робота и се пазете от излизането
на гореща течност и пара.
11. Съветваме ви да изчакате и оставите робота да престои няколко секунди след края на миксирането, преди да отворите капака или капачката на капака.
12. Въпреки че продуктът е проверен, използването му и последствията строго са отговорност на потребителя.

Поставете приставката за миксиране в купата. Добавете съставките. Затворете капака на купата. Натиснете бутона Къкрене (B) и натиснете контролния бутон, за
да стартирате програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата.
БЪРЗО МЕНЮ: ГОТВЕНЕ С ПАРА
Лесен начин за готвене на пара
Време: 20 мин (нагласяне от 1 до 60 мин)
Термостат: 120°C (нагласяне от 100°C до 120°C)
Добавете вода в купата. Минимум 0,6 литра. Вижте главата за сглобяване на аксесоарите. Затворете капака на купата за да загрее водата. Натиснете бутона Готвене на пара (C) и
натиснете контролния бутон, за да стартирате програмата. Таймерът започва обратно броене докато водата не достигне температура 95° C. Когато отброяването започне, ще чуете
звуков сигнал. След това свалете капака на купата и поставете кошницата за готвене в самата купа или двете тави за готвене (аксесоар по желание) над купата заедно със съставките
в нея. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Ако трябва да удължите времето за готвене, не забравяйте да добавите вода в купата до минималното ниво от 0,6 литра.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Можете да промените някои от параметрите на готвене, след като изберете програмата и преди да я стартирате. За целта натиснете съответните бутони: Време * (E), Температура (F) или Скорост (G) както е показано горе.
Когато бъде избран параметър за готвене, той ще мига и може да бъде регулиран чрез завъртане на контролния бутон по посока на часовниковата стрелка
(увеличаване) или обратно на часовниковата стрелка (намаляване). Натиснете бутона за управление, когато сте готови да стартирате програмата. Дръжте натиснат контролния бутон 2 секунди, за да спрете и нулирате програмата.
* За Времето продължавайте да натискате, за да редувате настройките на минути или секунди.

VI. ПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧНИ ФУНКЦИИ
Напомняне за безопасност
Не отваряйте капака на робота по време на ползване.
Не поставяйте прибори (вилица, шпатула и т.н.) в купата, когато използвате някоя от приставките.
Поставете програмата на пауза, преди да манипулирате капака по какъвто и да е начин, дори и за да отворите капачката на капака.
Оставете съставките да престоят/изстинат за най-малко 10 секунди, преди да отворите капака на робота, за да избегнете преливане.
Винаги спазвайте времето за употреба, за да предотвратите евентуални повреди.
Внимавайте да не се порежете при работа и почистване на чопър острието.
Уверете се, че децата нямат достъп до устройството по време на изпълнение на програма.
Бъдете предпазливи да не се изгорите с парата.

•
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНИ ПРОГРАМИ
Всяка от програмите е описана подробно на следващите страници. По-долу инструкциите и съветите се отнасят за всички програми, които са проектирани така, че да позволят
правилното използване на уреда.

Бързи менюта

След което екранът показва следното:

Съветваме ви да подготвите Compact Cook преди всичко друго: съставки на място, купа на място, поставени аксесоари и капакът да е наблизо.
Включете устройството. Екранът мига. Натиснете бутона за тестови контрол.

Включете устройството.
Екранът мига.
Натиснете веднъж контролното копче.

Екранът показва следното:
Натиснете програмния бутон (D), показан по-горе.
Като завъртите контролния бутон, преминете през 30-те
налични менюта: от P01 до P30.
Номерът на програмата се показва в долната дясна част на екрана. На екрана се показват: стойностите, зададени за времето,
термостата, скоростта на двигателя и препоръчителния аксесоар или аксесоари. За подробности, моля, вижте включения списък
на програмите на приложения магнит за хладилник.

Compact Cook е готов за употреба.
БЪРЗО МЕНЮ: ПУЛС ФУНКЦИЯ
За бързо миксиране или нарязване.
Време: 1 минута максимум
Скорост: 10 (автоматично)
Няма да работи за подготовка при температура по-висока от 60°C.
Този символ ще се появи на екрана.
За да приготвите горещо ястие, изпълнете ръчна програма или използвайте меню за супа.
Поставете чопър приставката с 4 остриета в купата. Добавете съставките. Затворете капака на купата. Натиснете бутона Пулс (H) и задръжте пръста си върху
него, докато е необходимо (1 минута МАКСИМУМ). Програмата Пулс редува между 3 секунди миксиране и 1 секунда пауза за максимум 1 минута.
БЪРЗО МЕНЮ: ФИНО РЯЗАНЕ
Използва се за бързо и лесно фино нарязване на съставките. Напр.: лук, чесън, месо, подправки и др.
Време: 10 секунди (средно от 10 секунди до 4 минути)
Скорост: 6 (нагласяне от 1 до 10)
Поставете чопър приставката с 4 остриета в купата. Добавете съставките. Затворете капака. Натиснете бутона Фино рязане (A) и натиснете контролния бутон, за
да стартирате програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата.
БЪРЗО МЕНЮ: КЪКРЕНЕ
За готвене или къкрене на ястие в течност или сос.
Време: Време: 60 мин (нагласяне от 10 до 90 мин)
Термостат: 100°C (нагласяне от 60 до 100°C)
Скорост: 1 (нагласяне от V1 до V3)
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ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да промените някои от параметрите на готвене, след като изберете програмата и преди да я стартирате. За целта натиснете съответните бутони: Време * (E), Температура (F) или Скорост (G) както е показано горе. Когато бъде
избран параметър за готвене, той ще мига и може да бъде регулиран чрез завъртане на контролния бутон по посока на часовниковата стрелка (увеличаване) или обратно на часовниковата стрелка (намаляване).
Натиснете бутона за управление, когато сте готови да стартирате програмата. Дръжте натиснат контролния бутон 2 секунди, за да
спрете и нулирате програмата.
* За Времето продължавайте да натискате, за да редувате настройките на минути или секунди.
Диапазоните на промяна на стойностите на параметрите са описани подробно на следващите страници. Когато изберете програма, иконата за препоръчителните приставки за
нея се появява на екрана и мига като сигнал, че трябва да ги поставите в купата. Настройките за някои програми не могат да бъдат нагласяни. Вижте подробностите за работата
на програмите по-долу.
Добавяне на правилния аксесоар
Когато изберете програма, иконата за прибора, препоръчан за програмата, се появява на екрана и мига, за да ви каже да го инсталирате в купата.
Някои рецепти се нуждаят от промяна на аксесоара по време на програмата. Програмата спира и се чува звуков сигнал, който
ви казва да смените аксесоара. След това иконата на необходимия аксесоар се появява на контролния екран и мига. Сменете аксесоара и затворете капака на купата, така че програмата да бъде възобновена. Ако не се рестартира, натиснете контролния бутон.
Добавяне на съставки и междинни стъпки
По време на изпълнение на рецептата роботът добавя звуков сигнал
при програми, изискващи повишена плътност. Появява се икона (7) на дисплея:
• Когато отворите капачката на капака, за да добавите съставки, натиснете след това върху контролния бутон, за да започнете
следващата фаза на рецептата.
• Когато махнете капака на купата за добавяне на съставки, след което затворите отново капака, следващата фаза ще започне автоматично. Вижте рецептата за това, кои съставки трябва да се добавят.
Старт, пауза и стоп
Когато сте избрали желаната програма, натиснете копчето за управление, за да стартирате програмата. Можете да поставите програмата на пауза, като натиснете копчето за
управление, след което подновете рецептата си, като го натиснете отново. За да спрете програмата напълно, когато тя работи, задръжте контролния бутон за 2 секунди.
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Когато програмата приключи, ще чуете 3 звукови сигнала. Също така, на екрана се появява и съобщението „край“ (“End”). Изключете процесора (чрез превключвателя на
захранването), преди да отворите капака.
Внимавайте когато отваряте капака на купата на робота след готвене, може да ви изгори отделената от съда пара.
Когато отваряте капака след готвене, защитете ръцете си с кърпа или ръкавици.
За оптимално ползване на различните програми, вижте една от рецептите в рецептурната книга, използвайки тази функция
следвайте препоръчаните стъпки.

КЪКРЕНЕ
60 мин. (от 10 мин. до 90 мин.)
Препратка към рецепти
Пролетна агнешка яхния (Основно)
Телешко варено (Основно)
Месни яхнии със зеленчуци (Основно)

Аксесоари:
100°C (от 60 до 100°C)

Скорост 1 (от V1 до V3)

За готвене или къкрене на ястие в течност или сос.

Максимални количества на съставките и аксесоарите
Функция

Аксесоар

Скорост

Време

Програма

Макс. количество съставки

Фино рязане (месо, лук, чесън)

Чопър с 4 остриета

5-6

10-15сек

Фино рязане

500г

Разбиване на лед

Чопър с 4 остриета

8-10

10-20сек

Пулс

500г

Смилане на сокове (Блендер)

Чопър с 4 остриета

10

1 мин
1мин30

Смутита и млечни шейкове (28)

2000мл

Настъргване/Рязане на парчета

Аксесоари за Настъргване/Рязане
на парчета (допълнителна опция)

6

30сек

Стъргане и рязане (1)

500г

Тесто (хляб)

Приставка за разбиване

1

1-2мин

Тесто за хляб и пица, тесто за пай, палачинки,
гофрети и тесто за понички (23, 24, 25)

400г*
(брашно + вода)

до

Процес на програмата::
в купата и добавете съставките. Натиснете бутона Къкрене (B) и натиснете контролния бутон, за да стартирате програмата. 3 звукови
Поставете приставката за миксиране
сигнала показват края на програмата. Времето и скоростта на миксиране могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“, “Температура” и „Скорост“ и
настройването им с контролния бутон.
ГОТВЕНЕ НА ПАРА
Аксесоари:
20 мин. (от 1 мин. до 60 мин.)

120°C (от 100 до 120°C)

Препратка към рецепти
Пролетна агнешка яхния (Основно)
Филе от сьомга с аспержи (Основно)
Паста със скариди (Основно)

или

* 400 г включва теглото на брашното и на водата. Не надвишавайте този праг.
Детайли на програмите
На първата страница на книгата с рецепти, продуктът включва магнит,
указващ номера и наименованието на всяка програма. Поставете го на
вратата на вашия хладилник, така че програмните настройки винаги да са
ви достъпни.
За съответните програми се подава звуков сигнал на всеки етап, когато трябва
да добавите съставки по време на изпълнение на рецептата. Моля, вижте книгата
с рецепти.
За да използвате предварително зададените програми, вижте рецептурната книга
за да имате на 100% успешно изпълнени рецепти. Супа, крем супа, яхния, бърз
или бавен сос, салца, сос бешамел, паста, ризото, картофено пюре, десертна
сметана, конфитюр, кис. мляко, тесто за хляб, бутер тесто, смути, сорбе и още
много други.

Скорост 0

Лесен начин за готвене на пара
Съвет за готвене: не претоварвайте долното ниво на голямата кошница. Това забавя свободната циркулация и разпределението на парата. Това би увеличило времето за готвене..
Процес на програмата:
Добавете вода в купата. 0,6 литра минимум.
Ако използвате кошницата за готвене (7): добавете вода в купата: 0,6 литра минимум, след това поставете кошницата за готвене (7) в купата. Затворете с капака на купата (2)
Натиснете бутона Готвене на пара (C) и натиснете бутона за контрол за да стартирате програмата. Таймерът започва обратно броене докато водата не достигне температура 95°C
(звуков сигнал). 3 звукови сигнала показват края на програмата. В зависимост от храната, която ще приготвяте, капачката на капака може да се остави отворена, за да се
избегне преливане
Ако използвате голямата кошница за готвене на пара (допълнителни аксесоари: 16, 17, 18, 19): добавете вода в купата: 0,6 литра минимум. Затворете капака (2) на купата
за да загрее водата. Натиснете бутона Готвене на пара (C) и натиснете контролния бутон, за да стартирате програмата. Таймерът започва да отброява, когато температурата на
водата достигне 95°C. Когато отброяването започне, ще чуете звуков сигнал. След това свалете капака и поставете голямата купа на на купата за готвене на пара, съдържаща
съставките.
3 звукови сигнала показват края на програмата.
Времето и температурата на готвенето могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“, „Температура“ и настройването им с контролния бутон. Ако трябва
да удължите времето за готвене, не забравяйте да добавите вода в купата до минималното ниво от 0,6 литра. Наблюдавайте процеса на готвене на филе от бяла риба, тъй като
при готвене се отделя пяна и понякога може да се получи преливане. Ако това се случи, намалете температурата до 100°C.
ПУЛС
1 мин

ФИНО РЯЗАНЕ

Аксесоари:

10 сек (от 10 сек до
4 мин)
Аксесоари:
Без нагряване

Accessилиies:

Препратка към рецепти
Хумус (Предястие, разядки и супи)
Пастет от риба тон (Предястие, разядки и супи)
Сладкиши в тенджера (Предястия, разядки и супи)
Пилешки яхнии (Основно)

Скорост 6
(от V1 до V10)

Използва се за бързо и лесно фино нарязване на съставките.
Процес на програмата:
Поставете приложението с 4 остриета
в купата и добавете съставките. Натиснете бутона Фино рязане (A) и натиснете контролния бутон, за да стартирате програмата.
3 звукови сигнала показват края на програмата. Времето и скоростта на миксиране могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“, „Скорост“ и настройването им с контролния бутон.
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Без нагряване

Препратка към рецепти
Брауни (тестени изделия и десерти)
Лимоново сорбе (тестени изделия и десерти)

Скорост 10

За бързо миксиране или смилане.
Процес на програмата:
ще се появи на екрана.
Няма да работи за подготовка при температура по-висока от 60°C. Този символ
За да смесите горещи съставки, извършете ръчно програмиране, след като проверите дали капачката на капака е правилно затворена и заключена. Покрийте капака с кърпа
за съдове, сгъната на 4, преди да започнете програма. Ако капачката на капака е повредена или вече не се заключва на капака (ако е разхлабен), свържете се с нашия следпродажен сервиз, за да получите нов капак за замяна. Поставете чопър приставката с 4 остриета в купата. Добавете съставките. Натиснете бутона Пулс (H) и задръжте пръста си
върху него, докато е необходимо (1 минута МАКСИМУМ). Програмата Пулс редува между 3 секунди миксиране и 1 секунда пауза за максимум 1 минута.
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01 – СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ
15 мин (от 1 до 50
мин)
Препратка към рецепти
Салата с раци (Разядки, предястия и супи)
Пасирана супа
със зелени зеленчуци (Разядки, предястия и супи)

Без нагряване

СТЪПКА 1

30 сек (от 10 сек до
1 мин)

03 – СУПА

Аксесоари:

120°C

Аксесоари:

Скорост 1

Скорост 5 (от V4 до V7)

СТЪПКА 2

15 сек

Процес на програмата:
Тази програма се използва с аксесоарите за настъргване/рязане на парчета (допълнителна опция). Поставете аксесоарите за настъргване/рязане на парчета (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 на дребно преди
края на програмата, запомнете, че трябва да задържите контролния бутон за известно време, за да отмените програмата (а не просто да я поставите на пауза). Ако програмата
не бъде анулирана правилно, тя ще започне отново, щом капакът се затвори.

Без нагряване

Аксесоари:

Скорост 6

Препратка към рецепти
Пасирана супа със зелени зеленчуци.
(Разядки, предястия и супи)

Времето и скоростта на програмата могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“, „Скорост“ и настройването им с контролния бутон.
15 мин (от 1 до 50
мин)
СТЪПКА 3

02 – КРЕМ СУПА

СТЪПКА 1

15 мин (от 1 до 50
мин)

120°C

Аксесоари:

30 сек

СТЪПКА 2

СТЪПКА 4

15 сек
Аксесоари:

Скорост 6

СТЪПКА 3
СТЪПКА 4

Аксесоари:

Аксесоари:

Обърнете внимание, че по време на изпълнението на тази програма, роботът миксира много горещи течности при високи скорости. Преди да стартирате
програмата, погрижете се да затворите и заключите капачката на капака и никога да не я отваряйте по време на готвене, дори за да добавите съставка.
Извадете капачката на капака със сгъната на 4 кърпа, преди да стартирате програмата. Изчакайте да чуете 3 звукови сигнала и оставете програмата да се
изпълни до края, преди да боравите с капачката на капака. Ако капачката на капака е повредена или вече не се заключва (ако е разхлабена), свържете се с
нашата следпродажбена поддръжка за да осигурят капак за замяна.
Процес на програмата:
Нарежете съставките и зеленчуците на малки парченца (за оптимално готвене кубчета приблизително до 1 см) или използвайте аксесоарите за настъргване/нарязване (по
избор), за да нарежете зеленчуците директно в купата. Нагласете чопър приставката с 4 остриета

в купата, добавете съставките и което стартирайте програмата.

Скорост 1

3 звукови сигнала показват края на програмата. Роботът автоматично преминава от една стъпка в друга, без да спира и без звуков сигнал. Времето за готвенето на стъпки 1 и 3
могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“ и настройването му с контролния бутон.

1 мин

04 – ПРОГРАМА „ЗАПЕЧАТВАНЕ“

Без нагряване

Аксесоари:

Скорост 10

Обърнете внимание, че по време на изпълнението на тази програма, роботът миксира много горещи течности при високи скорости. Преди да стартирате
програмата, погрижете се да затворите и заключите капачката на капака и никога да не я отваряйте по време на готвене, дори за да добавите съставка.
Извадете капачката на капака със сгъната на 4 кърпа, преди да стартирате програмата. Изчакайте да чуете 3 звукови сигнала и оставете програмата да се
изпълни до края, преди да боравите с капачката на капака. Ако капачката на капака е повредена или вече не се заключва (ако е разхлабена), свържете се с
нашата следпродажбена поддръжка за да осигурят капак за замяна.
Процес на програмата:
Нарежете съставките и зеленчуците на малки парченца (за оптимално готвене кубчета приблизително до 1 см) или използвайте аксесоарите за настъргване/нарязване (по
избор), за да нарежете зеленчуците директно в купата.
в купата и добавете съставките, след което стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата.
Поставете чопъра с 4 остриета
Роботът автоматично преминава от една стъпка в друга, без да спира и без звуков сигнал. Времето за готвенето на стъпки 1 и 3 могат да бъдат регулирани с тази програма чрез
натискане на „Време“ и настройването му с контролния бутон.
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Без нагряване

Скорост 6

Препратка към рецепти
Пасирана супа със зелени зеленчуци (Разядки, предястия и супи)
Крем супа от тиква и моркови (Разядки, предястия и супи)

15 мин (от 1 до 50
мин)

120°C

Аксесоари:

Скорост 1

Скорост 1

Без нагряване

120°C

5 мин (от 1 мин до 20 мин)

90°C (от 90°C до 120°C)

Аксесоари:

Препратка към рецепти
Chili con carne (Mains)
Lamb stew (Mains)
Veal blanquette (Mains)

Скорост 1 (от V1 до V3)

Процес на програмата:
в купата, добавете съставките и стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата.
Нагласете миксиращото острие
Времето и скоростта на готвене могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“, “Температура” и „Скорост“ и настройването им с контролния бутон.
Променете температурата на запържване в зависимост от съставките:
- Лук, чесън, мазнини: използвайте програмата по определение.
- Месо, мазнини: използвайте програмата по определение
- Зеленчуци, мазнини (чушки, тиквички, праз и други зеленчуци, които отделят вода): увеличете програмната температура до 100°C, дори до 110°C или 120°C в зависимост
от количеството зеленчуци, като натиснете „Температура“ и зададете температурата на централния бутон. Стартирайте програмата чрез натискането на контролно копче.
За да сведете до минимум залепването на дъното на купата, при запържване винаги използвайте острието за смесване. За запържване винаги използвайте мазнина или олио
(зехтин, слънчогледово масло, масло). В зависимост от съставките, които запържвате, може да се наложи да държите капачката на капака отворена, така че да излиза пара и
да подобри процеса на запържване. За да приготвите месо, както в тиган или гювеч използвайте тази програма, без да инсталирате аксесоара в купата. Оставете месото да се
готви набързо една минута или повече, след това отворете капака, обърнете съставките и гответе другата страна.
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Процес на програмата:
Обърнете внимание по време на изпълнението на тази програма, защото процесорът смесва много горещи течности при високи скорости. Преди да
стартирате програмата, погрижете се да затворите и заключите капачката на капака и никога да не я отваряйте по време на готвене, дори за да добавите
съставка. Извадете капачката на капака със сгъната на 4 кърпа, преди да стартирате програмата. Изчакайте да чуете 3 звукови сигнала и оставете програмата да се изпълни до края, преди да боравите с капачката на капака. Ако капачката на капака е повредена или вече не се заключва (ако е разхлабена),
свържете се с нашата следпродажна поддръжка за да осигурят капак за замяна.

05 – БЪРЗ СОС
15 мин (от 2 мин до
30 мин)
Препратка към рецепти
Холандски сос (гарнитури и сосове)
Сос Беарнез (гарнитури и сосове)

Аксесоари:

90°C (от 60°C до
100°C)

или

Скорост 1 (от V1 до V3)

Процес на програмата:
или миксиращото острие в купата, добавете съставките и стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на
Нагласете чопър приставката с 4 остриета
програмата. Времето и скоростта на готвене могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“, “Температура” и „Скорост“ и настройването им с контролния
бутон. Всеки различен сос има определено време и температура на готвене, които трябва да се коригират от тази програма. Вижте категорията „Сосове“ в книгата с рецепти на
Compact Cook Elite.

в купата, добавете съставките и стартирайте програмата.

Нагласете чопър приставката с 4 остриета

СТЪПКА 1 е за миксиране на лука и чесъна.
След звуковия сигнал, указващ края на първата стъпка, добавете съставките
СТЪПКА 2 е фаза за запържване на лука и чесъна в зехтина.
След звуковия сигнал, указващ края на втората стъпка, добавете съставките
съдове, сгъната на 4, преди да рестартирате програмата.

(мазнина за запържване: зехтин).
(пресни или нарязани домати, билки). Поставете върху капачката на капака кърпа за

СТЪПКА 3 Стъпка 3 е фазата на кипене на соса. Ако е необходимо, продължителността на тази фаза на кипене може да се регулира между 10 и 50 минути. За да направите това,
натиснете „Време“ и настройте с помощта контролното копче. Роботът автоматично преминава от СТЪПКА 3 към СТЪПКА 4, без да спира и без звуков сигнал. СТЪПКА 4 е следващата фаза за получаване на гладък сос. 3 звукови сигнала показват края на програмата.

06 – БАВЕН СОС
08 – СОС БЕШАМЕЛ

СТЪПКА 1

5 мин (от 30 сек до 10 мин)
90°C (от 90 до 120°C)
Скорост 1 (от V1 до V3)

СТЪПКА 2

Аксесоари:

Скорост 3 (от V1 до V3)

Процес на програмата:
в купата, добавете съставките и стартирайте програмата.
Нагласете миксиращото острие
СТЪПКА 1 е фаза за овкусяване на лук и зеленчуци или дори месо, като се използва малко мазнина. Тази фаза на запържване е първата стъпка за всички източници. Можете да
промените температурата на тази фаза в зависимост от храната, която запържвате, със същите препоръки като за програма 4. запържване). След звуковия сигнал, указващ края

09 – ПАСТА
15 мин (от 5 до 20 мин)
СТЪПКА 1

(най-често използваните течности са: вино, вода, доматен сос, белени домати и т.н.) в зависимост от рецептата.
на първата фаза, добавете съставките
СТЪПКА 2, която е фазата на кипене на соса. Можете да коригирате времето според вашата рецепта. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Времето и скоростта на
готвене могат да бъдат регулирани по време на двете фази с тази програма чрез натискане на „Време“, “Температура” и „Скорост“ и настройването им с централния бутон.
07 - ДОМАТЕНО ПЮРЕ

СТЪПКА 2

СТЪПКА 1
СТЪПКА 2

Препратка към рецепти
Зеленчукова паста
(Паста в един съд) (Основни)

100°C (от 90 до 120°C)

Аксесоари:

Скорост 1

6 мин
Аксесоари:

Скорост 1

Препратка към рецепти
Доматен сос (Гарнитури и сосове)
Пица (Основни)

30 мин (от 10 до 50 мин)
СТЪПКА 3

Аксесоари:

10 мин (от 5 до 20 мин)
Аксесоари:

Скорост 6

100°C

100°C (от 90 до 120°C)
Скорост 1

10 сек

90°C

Препратка към рецепти
Бешамел (Гарнитури и сосове)

Процес на програмата:
в купата, добавете съставките и стартирайте програмата.
Нагласете острието за миксиране
Времето и скоростта на готвене могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“, “Температура” и „Скорост“ и настройването им с контролния бутон.

Скорост 1 (от V1 до V3)

Без нагряване

Аксесоари:

80°C (от 70°C до 90°C)

Препратка към рецепти
Сос Болонезе (гарнитури и сосове)
Пиле в баски стил (Основни)
Пълнен патладжан (Основни)

45 мин (от 10 до 60 мин)
100°C (от 90 до 110°C)

12 мин (от 10 мин до 20 мин)

Аксесоари:

Аксесоари:

Процес на програмата:
Тази програма е предназначена за готвене на паста в един съд (макароните се приготвят директно в соса, а не отделно във вряща вода). Нагласете острието за миксиране
в купата, добавете всички съставки (Зеленчуци и месо) и пастата, стартирайте програмата. Оставете капачката отворена.
СТЪПКА 1 е първата фаза на готвене на паста.
След звуковия сигнал, указващ края на първата стъпка, смесете съставките с шпатула и добавете всички необходими съставки. Затворете капачката на капака.
СТЪПКА 2 е втората фаза на готвене. 3 звукови сигнала показват края на програмата.

Скорост 1

Времето и температурата на готвенето могат да бъдат регулирани за всяка стъпка чрез натискане на „Време“, „Температура“ и настройването им с контролния бутон.

СТЪПКА 4

30 сек
Без нагряване

Аксесоари:

Скорост 6

14

15

Когато чуете звуковия сигнал, показващ края на 1-ВА СТЪПКА:
Поставете приставката за разбиване
Добавете съставките (
специален ориз за ризото и най-малко 200 мл течности: обикновено 100 мл бяло вино, 100 мл вода или 200 мл бяло вино)

10 – ОРИЗ

СТЪПКА 1

14 мин

120°C (от 90 до 120°C)

Аксесоари:

Скорост 0

Препратка към рецепти
Обикновен ориз (Гарнитури и сосове)

СТЪПКА 2 фазата за запържване на ориза. Ако използвате само една глава лук по време на стъпка 1, може да се наложи да намалите температурата за СТЪПКА 2 до 100°C,
вместо от 120°C за да предотвратите залепването на ястието ви. Когато чуете звуковия сигнал, сигнализиращ края на 2 СТЪПКА:
добавете съставките (450 г вода, кубче
бульон).
СТЪПКА 3 е фазата за готвене на ризото. Идеалното време за готвене може да варира в зависимост от ориза. Проверете процеса на готвене на вашия ориз 5 минути преди
програмата да приключи и, ако е необходимо, спрете готвенето. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Времето за готвене, температурата на готвене и скоростта на
миксиране могат да бъдат регулирани по време на всяка стъпка чрез натискане на „Време“, „Температура“ и „Скорост“ и настройването им с контролния бутон. Използвайте
тази програма по същия начин за други зърнени храни, освен ориз, пшеница, киноа, просо.

11 мин

СТЪПКА 1

18 мин (от 10 до 25 мин)

Скорост 0

Процес на програмата:
Програмата е предназначена за готвене на 250 г ориз. Ако искате да готвите по-малко ориз, преди да стартирате програмата намалете настройката на таймера. Времето може да се коригира, преди да започне изпълнението на програмата. от 15 до 64 мин
За 250 г ориз: стартирайте програма 10 ОРИЗ без да променяте нищо.
За 200 г ориз: задайте продължителността на програмата на 20 минути и стартирайте програмата. Проверете по време на готвенето.
За 100 г ориз: задайте продължителността на програмата на 17 минути и стартирайте програмата. Проверете по време на готвенето.
Бъдете внимателни, защото след като стартира програмата, продължителността вече не може да се регулира..
(максимум 250 г, защото оризът набъбва, докато се готви) и изплакнете
Добавете 1,250 литра вода в купата на Compact Cook. Поставете ориза в кошницата за готвене
ориза директно в кошницата.
Поставете кошницата за готвене в купата.
Преди да стартирате програмата, коригирайте дължината и, за да отговаря на количеството ориз, който ще се приготвя.
За да регулирате дължината на програмата, изберете я, натиснете бутона „Време“ два пъти и регулирайте продължителността с централния бутон.
Оставете капачката на капака затворена по време на изпълнение на цялата програма.
Температурата на готвенето могат да бъдат регулирани за всяка стъпка чрез натискане на „Температура“ и настройването и с контролния бутон. 3 звукови сигнала показват края
на програмата.
Можете да използвате тази програма за готвене на други зърнени храни (киноа, просо). Времето за готвене ще трябва да се коригира в зависимост от зърнените култури.
За 250 г киноа, стартирайте програмата 10 ОРИЗ без промяна. След това добавете киноа в купата с вода за готвене и оставете да престои около 10 минути с капака затворен, за
да завърши процесът на готвене.
11 – РИЗОТО

СТЪПКА 1

3 мин 30 (от 1 до 5 мин)

90°C (от 90 до 120°C)

Аксесоари:

Аксесоари:

100°C
Скорост 1
10 мин (от 5 до 30 мин)

СТЪПКА 2

100°C (от 90 до 120°C)

Аксесоари:

95°C

Препратка към рецепти
Гладко пюре (Гарнитури и сосове)

Скорост 1
20 сек
СТЪПКА 3

СТЪПКА 2

12 – ПЮРЕ
Аксесоари:

Без нагряване

Аксесоари:
или

Скорост 4

Процес на програмата:
За тази програма използвайте специални картофи за пюре (картофено брашно). Нарежете картофите на кубчета 1 см (вижте рецептата).
в купата, добавете съставките (мляко, вода, сол, масло) и картофите, стартирайте програмата. Оставете капачката отворена
Инсталирайте острието за миксиране
Когато чуете първия звуков сигнал, смесете картофите. Затворете капака за готвене, за да рестартирате програмата и затворете капачката на капака. Когато чуете втория
. Затворете капака на купата отново. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Времето за готвене може да се
звуков сигнал, сложете приставката за разбиване
регулира за първите 2 стъпки чрез натискане на „Време“, „Температура“ и „Скорост“ и да го настроите с контролния бутон. За допълнително гладко пюре, използвайте чопър
вместо приставката за разбиване. Тази програма е предназначена за готвене на 800 г картофи (преди обелване) в 250 мл мляко и 100 мл вода.
приставката с 4 остриета
Ако променяте количествата, съответно коригирайте времето за готвене.
13 – КАРТОФЕНО ПЮРЕ

Скорост 1 (от V1 до V2)

СТЪПКА 2

120°C (от 90 до 120°C)

Аксесоари:

Препратка към рецепти
Ризото с гъби и тиквички (Основни)
Ризото със скариди и зелени аспержи (Основни)

СТЪПКА 1

30 мин (от 1 до 50 мин)
3 мин (от 1 до 5 мин)

120°C (от 100 до 120°C)

Accessилиy:

Скорост 0

Скорост 1 (от V1 до V2)

СТЪПКА 3

100°C (от 90 до 120°C)

Аксесоари:

СТЪПКА 2

15 сек
20 мин (от 15 до 25 мин)

Аксесоари:

Препратка към рецепти
Натрошени картофи (Гарнитури и сосове)

Скорост 3
Скорост 1 (от V1 до V2)

в купата, добавете съставките и което стартирайте програмата.

СТЪПКА 1 от програмата е фаза на запържване в мазнина (масло или олио) на лука, зеленчуците и месото, които могат да се добавят към ризотото.

15 сек
СТЪПКА 3

Процес на програмата:
Нагласете острието за миксиране

16

Без нагряване

Без нагряване

Аксесоари:

Скорост 3

17

Процес на програмата:
За тази програма използвайте специални картофи за пюре (картофено брашно). Нарежете картофите на кубчета 1 см (вижте рецептата). Добавете 600 мл вода в купата (ограничение за пара), поставете кошницата за готвене
с картофи в купата и стартирайте програмата. Оставете капачката отворена. Затворете я по време на стъпките на
миксиране в края на програмата. 1 минута преди края на първата фаза, проверете вашите картофи са сготвени. Времето за готвене може да варира от един сорт картофи до
друг. Ако е необходимо, гответе по-дълго, като натиснете бутона „Време“, увеличавайки настройката с контролното копче. След първия звуков сигнал извадете кошницата за
и върнете картофите
обратно в купата. След втория звуков сигнал, остържете страните
готвене, изпразнете водата от купата, инсталирайте приставката за разбиване
на купата, за да преместите картофите до центъра. Затворете капака на купата за да рестартирате програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Можете да сготвите до 800 г картофи (преди да се обелят) в кошницата за готвене. Времето и температурата на готвенето в първата фаза могат да бъдат регулирани чрез натискане на „Време“
и„Температура“ и настройването им с централния бутон. В зависимост от количеството на използваните картофи, времето за готвене може да се нуждае от коригиране.
14 – ПРОГРАМА „ВАРЕНЕ“

18 – ПРОГРАМА „РАЗТОПЯВАНЕ“
5 мин (от 2 мин до 15 мин)

Скорост 1 (от V1 до V3)

Процес на програмата:
в купата, добавете съставките и което стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Времето за готвене, темпераНагласете миксиращото острие
турата на готвене и скоростта на смесване могат да се регулират с тази програма чрез натискане на „Време“, „Температура“ и „Скорост“ и настройването им с контролния бутон.
19 – ДЕСЕРТ „ПЛАВАЩ ОСТРОВ“

30 мин (от 5 мин до 90 мин)
Аксесоари:

Скорост 1

Процес на програмата:
в купата, или без аксесоари, в зависимост от рецептите. Добавете съставките и водата, след което стартирайте програмата. Оставете
Инсталирайте острието за миксиране
капачката отворена. За да приготвите.Стартирайте програмата за кипване и когато водата заври добавете пастата, като коригирате дължината на програмата към времето за
готвене, посочено на пакета с макаронените изделия, след което намалете температурата на програмата до 100°C. Отворете капачката на капака, за да предотвратите преливане. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Времето за готвене и температурата могат да се регулират чрез натискане на „Време”, „Температура“ и настройването им
с контролния бутон.

6 мин 30
СТЪПКА 1

Препратка към рецепти
Супа (Разядки, предястия и супи)
Паста Болонезе (Основни)

Аксесоари:

Без нагряване
Скорост 4

Препратка към рецепти
Десерт „Плаващ остров“ (сладкиши и десерти)
Шоколадов мус (сладкиши и десерти)

3 мин
СТЪПКА 2

120°C (от 90°C до 120°C)

Препратка към рецепти
Шоколадов мус (сладкиши и десерти)
Намазване с шоколад и ядки (сладкиши и десерти)
Натрошени червени плодове (сладкиши и десерти)

Аксесоари:

50°C (от 37°C до 60°C)

Аксесоари:

70°C
Скорост 4

15 – КОНФИТЮР И КОМПОТ

Процес на програмата:
Тази програма е предназначена за разбиване на яйчни белтъци, докато не се втвърдят (фаза 1), след което ги приготвяте в купата (фаза 2) за приготвяне на десерт плаващи

20 мин (от 10 мин до 60 мин)
90°C (от 80 до 100°C)

Аксесоари:
или

Препратка към рецепти
Сладко от ягоди (сладкиши и десерти)
Компот от ябълки (сладкиши и десерти)

острови. Нагласете приставката за разбиване

в купата, добавете съставките и стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Настройките за

тази програма не могат да бъдат нагласяни.
20 – ЕМУЛСИРАНЕ

Скорост 1 (от V1 до V3)
3 мин (от 30 сек до 10 мин)

Процес на програмата:
или миксиращото острие
в купата, добавете съставките и което стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края
Нагласете чопър приставката с 4 остриета
на програмата. Времето и скоростта на готвене могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“, “Температура” и „Скорост“ и настройването им с контролния бутон. За абсолютно гладка текстура използвайте ножа с 4 остриета, разбъркайте в края на готвенето.

Скорост 4 (от V1 до V2)

16 – ДЕСЕРТЕН КРЕМ

Аксесоари:

Препратка към рецепти
Крем Ванилия (Тестени изделия и десерти)
Бурканчета с шоколадов крем (сладкиши и десерти)

Скорост 3 (от V1 до V3)

Процес на програмата:
в купата, добавете съставките и стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Времето за готвене, температурата
Нагласете миксиращото острие
на готвене и скоростта на смесване могат да се регулират с тази програма чрез натискане на „Време“, „Температура“ и „Скорост“ и настройването им с контролния бутон.
17 – КРЕМ И СЛАДКИШИ

Процес на програмата:
или приставката за разбиване
в купата, добавете съставките и стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на
Инсталирайте острието за миксиране
програмата. Времето на програмата, температурата на готвене и скоростта на миксиране могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“, “Температура”
и „Скорост“ и настройването им с контролния бутон. Програмната температура може да се регулира до 37°C: тя може да бъде особено полезна за приготвяне на сладкиши,
особено за меренги.
21 – СОРБЕ
1 мин 30 (от 1 до 4 мин)
СТЪПКА 1

10 мин (от 1 мин до 30 мин)
90°C (от 70 до 100°C)

Аксесоари:

Препратка към рецепти
Яйчен крем (Тестени изделия десерти)
Крем за сладкиши (Тестени изделия и десерти)

СТЪПКА 2

2 мин (от 2 до 20 мин)

Процес на програмата:
в купата, добавете съставките и което стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Времето за готвене, темпераНагласете миксиращото острие
турата на готвене и скоростта на смесване могат да се регулират с тази програма чрез натискане на „Време“, „Температура“ и „Скорост“ и настройването им с контролния бутон.

Без нагряване

Аксесоари:

Препратка към рецепти
Плодово сорбе
(сладкиши и десерти)
Желирани плодове (сладкиши и десерти)

Скорост 6

Аксесоари:

Скорост 2 (от V2 до V3)
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Аксесоари:

30 сек (от 20 сек до 2 мин)
СТЪПКА 2

Скорост 2 (от V2 до V3)

85°C (от 80 до 90°C)

Без нагряване
Скорост 5

1 мин
СТЪПКА 3

СТЪПКА 1

10 мин (от 5 до 20 мин)
80°C (от 80 до 90°C)

Препратка към рецепти
Майонеза (Гарнитури и сосове)
Експресно суфле със сирене (Разядки, предястия и супи)

Аксесоари:
или

0°C (от 0 до 37°C)

Без нагряване

Аксесоари:
или

Скорост 4

19

Процес на програмата:
Тази програма е предназначена за сосове и сорбета, използващи парчета замразени плодове. Извадете парчетата плод от фризера 10 минути преди да приготвите сорбе, за да им
в купата, добавете съставките (замразени плодове и захар), след което стартирайте програмата.
дадете време да омекнат малко. Нагласете чопър приставката с 4 остриета
СТЪПКА 1 е фаза за смесване на плодовете в сорбето. Когато чуете първия звуков сигнал, указващ края на 1-ва фаза, оберете стените на купата с шпатула, за да преместите
парчетата плодове към центъра. Затворете капака на купата за да рестартирате програмата.
СТЪПКА 2 е фаза за смесване на плодовете в сорбето на по-висока скорост. Когато чуете втория звуков сигнал, указващ края на фаза 2, отстранете чопър приставката с 4

3 звукови сигнала показват края на програмата. Времето и скоростта на програмата могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“, „Скорост“ и настройването им с контролния бутон. ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте повече от 400 г брашно за програма 24.
25 – ТЕСТО ЗА ПАЛАЧИНКИ, ГОФРЕТИ И ПОНИЧКИ
30 сек (от 20 сек до 2 мин)

и затворете капака. Добавете яйчен белтък (по желание)
. Използвайте шпатулата, за да изстържете отново стените на
остриета и сложете приставката за разбиване
купата и да преместите плодовете. Тази стъпка 3 е фаза за емулсиране на яйчните белтъци в сорбето. Белтъците се разбиват на сняг. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Температурата на готвенето може да бъде регулирана по време на стъпка 1 и стъпка 2 на тази програма чрез натискане на „Температура“ и настройването и с контролния
бутон. В зависимост от използвания плод може да е необходимо по-дълго или по-кратко време за смесване.
22 – КИСЕЛО МЛЯКО

26 – БУТЕР ТЕСТО

Препратка към рецепти
Пълномаслен йогурт (сладкиши и десерти)

4 мин

СТЪПКА 1

5 мин

Скорост 6

Аксесоари:

37°C

23 – ТЕСТО ЗА ПИЦА И ХЛЯБ

СТЪПКА 2

Процес на програмата:
в купата, добавете съставките (прясно мляко, подкваска) и стартирайте програмата.
Нагласете чопър приставката с 4 остриета
СТЪПКА 1 е основната фаза за смесване на йогурта.
(фермент).
След първия звуков сигнал, указващ края на първата стъпка, добавете съставките
СТЪПКА 2 е основната фаза за приготвяне на йогурта с фермента.
3 звукови сигнала показват края на програмата. Настройките за тази програма не могат да бъдат нагласяни.

10 мин (от 20 до 30 мин)
Без нагряване

Аксесоари:

Скорост 1

Процес на програмата:
в купата, добавете течност (вода и/или мляко) и мая, стартирайте програмата.
Нагласете чопър приставката с 4 остриета
СТЪПКА 1 е фазата за смесване на дрождите във водата или млякото.
(брашно, яйце, захар, сол, олио, в зависимост от рецептите).
След първия звуков сигнал, указващ края на първата стъпка, добавете остатъка от съставките
СТЪПКА 2 включва омесването на тестото.
3 звукови сигнала показват края на програмата. Настройките за тази програма не могат да бъдат нагласяни. ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте повече от 400 г брашно за
вашите рецепти. Ако използвате повече, можете да повредите робота. След като използвате програма 23, не стартирайте веднага друга програма 23. Направете пауза от 20 до
30 минути между две програми 23.

СТЪПКА 4

Аксесоари:

Процес на програмата:
в купата, добавете съставките (вода и масло, вижте рецептата за сладкиши и десерти) и стартирайте програмата.
Поставете острието за миксиране
и
СТЪПКА 1 е фаза, през която маслото се разтопява във водата. Когато чуете първия звуков сигнал, указващ края на 1-ва фаза, добавете съставките (брашно и сол)
затворете капака на купата.
СТЪПКА 2 е фазата на месене, по време на която тестото се суши. Вторият звуков сигнал указва края на втората фаза. Роботът автоматично влиза във фаза 3 с 10 минути покой
и охлаждане. Чакайте за следващия звуков сигнал.
след това 30
На третия звуков сигнал, обозначаващ края на третата фаза, рестартирайте програмата, като натиснете централния бутон и веднага добавете първото яйце,
секунди по-късно, второто яйце, след това, 30 секунди по-късно, третото.
Следователно четвърта фаза е тази, при която яйцата постепенно се добавят в тестото.
3 звукови сигнала показват края на програмата. Настройките за тази програма не могат да бъдат нагласяни. За да приготвите бутер тесто успешно, следвайте рецептата точно,
не увеличавайте количеството брашно, тъй като това може да причини щети на робота. Докато готвите бутер тесто, не отваряйте вратата на фурната, тъй като това би могло да го
деформира и свие. Оставете го във фурната за 15 минути с отворена врата в края на готвенето, преди да го извадите.
27 – БАДЕМОВА ПАСТА (МАРЦИПАН)
1 мин

24 – ТЕСТО ЗА ПАЙ
1 мин 30 (от 30 сек до 2мин30)
Аксесоари:

Без нагряване
Скорост 5

Препратка към рецепти
Тесто за бисквити (тестени изделия и десерти)
Сладки с тънка кора (тестени изделия и десерти)

СТЪПКА 1

Аксесоари:

Препратка към рецепти
Тесто за пица (тестени изделия и десерти)
Пълнозърнест хляб (тестени изделияи десерти)
Бърз хляб (тестени изделияи десерти)
Домащна багета (тестени изделия и десерти)
Плетен бриош хляб (тестени изделия и десерти)
Бриош хляб (тестени изделия и десерти)

Без нагряване

Аксесоари:

Скорост 10

Препратка към рецепти
Марципан (сладкиши и десерти)

1 мин

Скорост 1 (от V1 до V3)

в купата, добавете съставките и стартирайте програмата.

СТЪПКА 2

СТЪПКА 1
СТЪПКА 2

Препратка към рецепти
Бутер тесто (тестени изделия и десерти)
Шоколадови еклери
(тестени изделия и десерти)
Еклери с ябълки Грени Смит
(разядки, предястия и супи)

2 мин

Аксесоари:

1 мин
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Аксесоари:

Скорост 0

Скорост 2

Процес на програмата:
Нагласете чопър приставката с 4 остриета

Без нагряване
Скорост 3

3 мин

Без нагряване

Аксесоари:

2 мин

Скорост 1

Без нагряване

100°C
Скорост 1

СТЪПКА 3

СТЪПКА 1

Скорост 6 (от V1 до V6)

Аксесоари:

Без нагряване

СТЪПКА 2

Без нагряване

Препратка към рецепти
Микс за палачинки (сладкиши и десерти)
Палачинки (сладкиши и десерти)
Гофрети (сладкиши и десерти)
Понички (сладкиши и десерти)

Процес на програмата:
в купата, добавете съставките и стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата.
Нагласете чопър приставката с 4 остриета
Времето и скоростта на месене могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“ и „Скорост“ и настройването им с контролния бутон.

10 сек

37°C

Аксесоари:

Без нагряване

Аксесоари:

Скорост 4
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Пулс

Процес на програмата:
в купата, добавете съставките (бадеми) и стартирайте програмата.
Нагласете чопър приставката с 4 остриета
СТЪПКА 1 е фаза за миксиране на бадеми на прах.
След първия звуков сигнал, указващ края на първата фаза, добавете съставките (масло, захар, яйце, вижте рецептата).
СТЪПКА 2 е фаза за подготовка на бадемов крем.
3 звукови сигнала показват края на програмата. Настройките за тази програма не могат да бъдат нагласяни.

За бързо миксиране или начупване. Например: приготвяне на смути, завършване на крем супа.

Време: 1 минута максимум

Скорост: 10 (auto)

28 - СМУТИ И МЛЕЧЕН ШЕЙК

Няма да работи за подготовка при температура по-висока от 60°C.
Този символ ще се появи на екрана когато температурата стане по-висока от 60°C:

1 мин 30 (от 10 сек до 4 мин)

Без нагряване

Полезен съвет: За смесване при повече от 60°C използвайте ръчно програмиране на скоростта.
Аксесоари:

Препратка към рецепти
Смути от авокадо и краставици (Напитки)
Смути от жълти плодове (Напитки)

Скорост 8 (от V1 до V10)

Процес на програмата:
в купата, добавете съставките и стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Времето и скоростта
Нагласете чопър приставката с 4 остриета
на миксиране могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“ и „Скорост“ и настройването им с централния бутон.
29 – ПРОГРАМА “ПРЕТОПЛЯНЕ”
30 мин (от 1 мин до 90 мин)

50°C (от 50 до 70°C)

Аксесоари:
или

Инсталирайте чопър приставката с 4 остриета в купата.
Добавете съставките. Затворете капака на купата. Натиснете бутона Пулс (H) и задръжте пръста си върху него, докато е необходимо (1 минута МАКСИМУМ).
Програмата Пулс редува между 3 секунди миксиране и 1 секунда пауза за максимум 1 минута.
За опитните: напълно ръчно
Когато разберете как правилно да използвате вашия Compact Cook и неговите аксесоари, ще можете да използвате потенциала му докрай, за да подготвите свои собствени рецепти. Можете да изберете настройките за времето на скоростта и температурата на готвене. Много е просто. Просто не забравяйте да спазвате основните предпазни мерки.
Ръчно програмиране
Когато роботът е включен и все още не е избрана програма, екранът се показва, както следва. Всички настройки са на нула. Това е ръчният режим.
За да създадете своя собствена рецепта, трябва да зададете времето, температурата и скоростта на двигателя. Не сте
задължени едновременно да използвате двигателя и функцията за готвене: можете да смесвате без готвене и да готвите
без смесване.
Поред: инсталирайте купата, приставката и след това капака, включете Compact Cook. Програмирайте рецептата и натиснете
бутона, за да започнете. За да отмените настройката, задръжте бутона за управление за известно време.

Скорост 1 (от V1 до V2)

Процес на програмата:
или миксиращото острие в купата, добавете съставките и стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на проНагласете чопър приставката с 4 остриета
грамата. Времето на програмата, температурата на готвене и скоростта на миксиране могат да бъдат регулирани с тази програма чрез натискане на „Време“, “Температура” и
„Скорост“ и настройването им с контролния бутон. Използвайте тази функция за загряване на препаратите или за поддържането им нагрято състояние.

Таймерът може да бъде настроен между 0 и 90 минути. За да зададете таймера: натиснете иконата (E) и завъртете копчето за управление. Натиснете иконата (E)
няколко пъти, за да редувате настройките на секундите и минутите. Внимавайте да не надвишавате ограниченото време за работа на приставките.

30 – ПРОГРАМА „САМОПОЧИСТВАНЕ“

Температурата може да се регулира от 37°C до 120°C. За да настроите температурата на готвене, натиснете иконата (F) и завъртете копчето за управление.

15 мин (от 10 мин до 25 мин)

120°C

Аксесоари:

Скорост 3 (от V1 до V3)

Процес на програмата:
в купата, добавете вода и стартирайте програмата. 3 звукови сигнала показват края на програмата. Тази програма е начин за
Нагласете чопър приставката с 4 остриета
освобождаване на всякакви остатъци, които може да са се залепили на дъното на купата.
VII. ПОЛЗВАНЕ НА РЪЧИТЕ ФУНКЦИИ
Никога не надвишавайте МАКСИМАЛНОТО ниво, указано на купата от неръждаема стомана.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се използват високи скорости, храната или горещите течности могат да се проектират. Съответно, използвайте само ниски скорости (от 1 до 6) за високи
температури, когато миксирате горещи течности. Изчакайте да приключи програмата и ножовете да спрат напълно преди да отворите капака. Никога не отваряйте капака, докато
тече процесът и ножът или острието се въртят вътре в купата. Може да се изгорите или да се порежете. Ако искате да добавите съставка или да отворите капака по време на програмата, натиснете контролния бутон, за да поставите Compact Cook на пауза, след което отворете капака, когато ножовете или острието са спрели напълно. Когато използвате
ръчната програма, изчакайте, докато програмата завърши изцяло, преди да отворите капака.
Или настройте кухненския робот да прави пауза чрез натискане на контролния бутон, отваряйки капака за готвене само когато ножовете или острието са напълно спрели. Уверете
се, че капакът за готвене винаги е затворен (освен ако не е посочено друго), когато стартирате програма, за да избегнете изтичане на горещи течности.

Скоростта на двигателя може да бъде настроена от 1 до 10.
За да регулирате скоростта на двигателя, натиснете иконата (G) и завъртете копчето за управление. Внимавайте да не надвишавате пределните скорости на аксесоарите, например за приставката за разбиване.
За да се избегне използването на функцията миксер, не може да бъде избрана скорост 0, изберете скорост 1 и не поставяйте приставката в купата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да миксирате и загрявате с пълна мощност. Това може да е необходимо за някои рецепти.
Тя включва редица рискове, за които трябва да сте подготвени:
 не миксирайте повече от две минути;
 поставете кърпа над капака за готвене;
 не отваряйте капака, докато приготвеното не остане да престои;
 не отваряйте капачката на капака, без да поставите робота на пауза.
За всяка настройка на времето, температурата или скоростта завъртете копчето надясно, за да увеличите или наляво, за да намалите.

Спазвайте инструкциите за минимално, максимално количество съставки и препоръчителните настройки за аксесоарите. Когато готвите, уверете се, че използвате капака за готвене
(2), а не капака за рязане/рендосване (15). В противен случай горещите изтичания могат да причинят изгаряния.
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Изпълнете програмата си
Натиснете копчето за управление веднъж в края на нагласяне на настройките, когато всичко е готово, за да стартирате програмата. Натиснете копчето за управление, за
да поставите робота на пауза или да завършите рецептата си.
ЗАБЕЛЕЖКА: По време на пауза, ако отворите капака за добавяне на съставки, когато затворите капака програмата ще се рестартира автоматично!
Затова не забравяйте да натиснете контролния бутон, ако сте прекратили/поставили на пауза програмата преди края на таймера, за да предотвратите неволно стартиране.

Време МАКС:

90мин

10мин

2мин

1







2







3











Когато програмата е завършена, на екрана ще се покаже КРАЙ и ще се чуят три звукови сигнала.

4

Скорост на двигателя

Внимавайте с топлината: използвайте кърпа или ръкавици за фурна.
Когато отворите капака на робота след готвене, може да е много горещо и парата, отделена от купата, може да ви изгори. Когато отваряте капака след готвене,
защитете ръцете си с кърпа или ръкавици за фурна.

4мин

5





6





7





8



9



10



Количество, времена и МАКС скорост за аксесоари
Посочване на максималните количества съставки, аксесоарите, скоростите и времето на използване на аксесоарите.

Покритие за готвене и добавяне на съставки
Поставете капака върху купата за готвене, завъртете го, като го държите плътно затворен, докато се впише в отворите на купата.

Функция

Аксесоари

Скорост

Време

Фино рязане (месо, лук, чесън и др.)

Програма

Максимално количество съставки

Чопър приставка
с 4 остриета

5-6

10-15сек

Фино рязане

500г

Трошене на лед

Чопър Приставка
с 4 остриета

8-10

10-20сек

Пулс

500г

Миксиране на сокове (Блендер)

Чопър Приставка
с 4 остриета

10

1 мин

Смутита и млечни шейкове
(28)

Настъргване/Рязане на парчета

Аксесоари за
Рендосване/
Рязане на парчета
(допълнителна
опция)

6

30сек

Рендосване и Рязане (1)

Тесто (хляб)

Нож с 4 остриета

1-2

1-3мин

Тесто за хляб и пица, тесто
за пай, палачинки, гофрети
и тесто за понички (23,
24, 25)

Използвайте белия капак:

КАПАК ЗА ГОТВЕНЕ

КАПАК ЗА РЯЗАНЕ
/НАСТЪРГВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги поставяйте робота на пауза, преди да отворите капачката на капака, за да добавите съставки

2000мл

500г

400г *
(брашно)

* 400 гр. включват теглото на брашното. Не надвишавайте този праг.

Полезен съвет: Ако капакът за готвене изглежда твърде твърд, за да се постави върху купата, намажете уплътнението на капака с няколко капки готварско масло, за да се улесни
затварянето.
Ограничение на живота на приставката
В ръчния режим и при използване на автоматични програми винаги спазвайте следните скорости, когато използвате следните аксесоари:
Острие за миксиране:

Скорост от 1 до 3.

Не използвайте над Скорост 3.

Приставка за разбиване:

Скорост от 1 до 4

Не използвайте над Скорост 4

Чопър приставка с 4 остриета:
 Скорост от 1 до 10
За да ви помогне, екранът показва аксесоара или аксесоарите, които могат да се използват със скоростта, която току-що сте избрали:
 Скорост от 1 до 3: на екрана се появяват иконите на острието за миксиране, чопър приставката с 4 остриета и приставката за разбиване, което ви казва,
че можете да изберете някой от тези 3 аксесоара.
 Скорост4: на екрана се появяват иконите на чопър приставката с 4 ножа и приставката за разбиване, което ви казва, че можете да изберете някой от тези 2 аксесоара.
 Скорост 4 до 10: на екрана се появява само иконата на чопър приставката, която ви казва, че само този аксесоар отговаря на избраната скорост.
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VIII. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ И РЕШЕНИЯТА ИМ
Симптом

Проблем

Решение

Прегряване на двигателя.

Изключете робота и го оставете да изстине поне един час. Проверете дали не превишавате максималните
препоръчани стойности.

Купата или капака са лошо разположени.
Конекторите са замърсени.

Поставете правилно купата или капака. Избършете с кърпа над конекторите в основата на купата. Ако
проблемът продължи, това означава, че съдът или капакът за готвене са поставени неправилно. Свържете
се със следпродажбения сервиз.

В купата няма достатъчно вода.
Само по отношение на функцията за готвене
на пара **

Капакът за готвене не е поставен правилно.

Добавете необходимото количество вода, за да достигнете минималния капацитет, необходим за функцията
за пара (600 мл)

Поставете капака за готвене обратно на мястото му.
Обърнете купата и проверете дали ключалката е правилно инсталирана съгласно инструкциите за монтаж.
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Симптом

Проблем

Решение

Защо изгасва? Предпазителят се изключва, когато дъното на купата се прегрява. Това е сериозен проблем и трябва да идентифицирате причината, за да предотвратите да се
случва отново. Уверете се, че следвате внимателно инструкциите, дадени в параграф „Ограничения за употреба и препоръки“.

Купата е задръстена в
основата.

Задвижващият вал не е правилно фиксиран
спрямо купата.
Стрелките не са пред катинарите (виж
параграф IV. Инсталиране/Монтаж на купата)

Докоснете здраво дръжките на купата, за да я освободите.
Проверете заключването на задвижващия вал на купата (вижте параграфа Преди употреба), като внимавате
да подравните стрелките на катинарите.

Възможните причини за прегряване са: неизползване на острието за миксиране, загряване на купата, докато е празна, или готвене на храна при неподходящо висока температура и прекалено дълго. Никога не оставяйте храната да гори вътре в купата. Ако храната започне да гори, намалете температурата на готвене и добавете малко вода или
мазнина.

Капакът не може да се
отвори

Продуктът е нов, силиконовото уплътнение на капака
е малко твърд.

За да отворите капака, завъртете го обратно на часовниковата стрелка. След това намажете силиконовото
уплътнение с готварско масло.

Преди да нулирате предпазителя: охладете купата.
Ако вътре има гореща смес, изпразнете я в отделна купа, тъй като по-късно ще приключите процеса на готвене. Изсипете студена вода в купата и оставете да почива приблизително 5 до 10 минути. Не поставяйте купата в хладилника, опасно е (влага) и е много по-бавно. След като купата се охлади, я изпразнете.

Продуктът е нов, силиконовото уплътнение на капака
е малко твърд.

За да отворите капака, завъртете го обратно на часовниковата стрелка. След това намажете силиконовото
уплътнение с готварско масло.

Купата не е правилно прикрепена към основата.

Проверете заключването на задвижващия вал на купата (вижте параграфа за Сглобяване и монтаж) и не
забравяйте да подравните стрелките с катинарите.

Капакът е неправилно прикрепен към горната
част на купата.

Уверете се, че поставяте капака в горната част на купата, така че когато го заключите (по посока на
часовниковата стрелка), капакът е в пролуката на дръжките.

Аксесоарът все още е
заседнал в купата

Възможни причини:
• Забита е
• Блокирана от храната
• Топлината е стегнала аксесоара към оста

Извадете купата от основата и сипете гореща вода в нея. Оставете я 10 минути, за да се разшири пластмасата
и опитайте отново с кърпа, за да избегнете порязвания и изгаряния.
Ако това не е достатъчно, кипнете водата в купата за от 5 до 10 минути и опитайте отново.

Цифровият екран не
показва всички фигури

Екранът е повреден.

Изключете устройството и прекъснете връзката му с електрическата мрежа.
Изчакайте няколко минути и включете устройството отново.

Не може да се затвори
капакът на купата

За нулиране на предпазителя: използвайте химикалка (в идеалния случай) или малка отвертка. Не използвайте остри или заострени инструменти. Поставете купата обърната
надолу и натиснете полупрозрачния силиконов компонент (вижте черния кръг, показан с показалеца на съседната фигура), с върха на химикалката.
Гледайте внимателно: нулирането на предпазителя го кара да щракне и трябва да чуете щтракващ звук:
•
В такъв случай можете да продължите да използвате купата. Уверете се, че използвате правилно смесителното острие и следвайте препоръките за употреба, за да гарантирате дълго време функциите на вашия уред
•
Ако не сте чули щракването на предпазителя и ако съдът все още не се нагрява след няколко опита, нещо друго спира купата да се нагрява, в този случай трябва да се
свържете със сервиза.
Ако предпазителят изключва твърде често, или купата, или предпазителят са неизправни, или купата не се използва по подходящ начин.
Забранява се възпрепятстването на бутона на предпазителя, за неговото спиране или нулиране. Това ще създаде опасност от пожар или токов удар.

Дисплеят показва, че температурата е 120°C
докато купата е студена.
Не показва правилната
температура

Сензорът може да е дефектен или конекторите под купата да са замърсени.
Почистете и подсушете съединителите, преди да използвате купата.
Екранът не показва или променя правилната
температура.

Дисплеят не показва текущата температура и купата
остава студена.

Термостатът и защитата срещу прегряване бяха активирани. Изчакайте, докато купата изстине, нулирайте
предпазителя (виж параграф II.) и опитайте отново.
Не забравяйте винаги да използвате пасатора като не вкарвате големи парчета храна.

Купата вече не се нагрява.

Може би е активирана защитата от прегряване. Вижте следващата глава.

Не се загрява

Проверете дали дискът има централна секция от тъмно оцветена пластмаса.
Не съм в състояние
да рендосвам/режа с
аксесоарите за рязане на
зеленчуци

Решетката/режещият диск може да е повреден.

Ако това не е така, попитайте следпродажбения сервиз за диск и задвижващ вал, за да ги замените.

I.

По съединителите на
купата имаше вода, което
предизвика късо съединение

Прекъсвачът прекъсна работата на робота.

Това е устройство е проктирано да работи безопасно, за да бъдете защитени. Изключете Compact Cook и
отново свържете прекъсвача. Изсушете Compact Cook и купата от неръждаема стомана за 24 часа; тя трябва
да работи отново. Извършете тест: включете робота, за да проверите дали все още се случва прекъсване. Ако
това се случва, свържете се със следпродажбения сервиз.

Температурата, показана на
екрана, е грешна

Роботът показва променливи температури, които не
са от значение (# 110 на екрана, параграф VI).

Почистете съединителите под основата на купата от неръждаема стомана. Те могат да бъдат влажни или
замърсени, нарушавайки измерването на температурата от робота.

Възстановяване на термичния предпазител на съда

Какво е термичен предпазител? Купата на Compact Cook е оборудвана с термичен предпазител - устройство за електрическа безопасност, предназначено да предотврати
прегряване. Когато купата достигне определена температура, той се изключва и прекъсва електрическият ток. Това не е устройство за еднократна употреба и може да се рестартира ръчно, така че да можете да използвате купата след това.
Как да разберете дали термичният предпазител е изключен? След като се изключи, купата вече не може да се нагрява.
Забележка: термичният предпазител не е единствената причина, поради която една купа може да спре да се нагрява, вижте предишната глава.
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IX. ОБСЛУЖВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете робота от захранването преди почистване.
Почистване
За бързо и ефективно почистване изплакнете купата с гореща вода веднага след приготвяне на ястие. Ако някакви съставки са останали или дори изгорени, накиснете купата и
търкайте на равни интервали. Не е препоръчително да се нагрява отново.
Аксесоарите също трябва да се изплакват веднага след употреба. Храната няма да се придържа към тях, което означава по-малко операции и
следователно по-малък риск от нарязване на ножовете. Използвайте дебела кърпа, за да избършете ножовете в купата, защото те са особено
опасни за работа.
За да не повредите корпуса на робота, не го почиствайте с абразивната страна на гъбата. Не използвайте почистващи препарати или абразивни продукти.
Програма за почистване
Продуктът има програма за самопочистване (програма № 30) с продължителност 15 минути. Добавете вода, без да превишавате максималния капацитет на купата (2 литра) и
стартирайте програмата. Можете също така да добавите няколко милилитра бял оцет за по-добри резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Програмата е настроена на температура 120°C, което означава, че не е препоръчително да добавяте течност за измиване, което може да доведе до изтичане на сапунена вода от съда. Когато програмата приключи, почистете вътрешната част на купата с гъба.
Ръчно почистване
ЗАБЕЛЕЖКА: Не поставяйте основата на оборудването във вода или в съдомиялна машина.
За да почистите основата на процесора, използвайте влажна кърпа или гъба. Ако останат петна (например следи от мазнини), добавете малко течност за миене на съдове и
намокрете съвсем леко. Продуктът съдържа електрически части и не бива да се мокри . Трябва да се изсуши добре преди да се използва повторно.
Ако на дъното на купата от неръждаема стомана има останали или загорени съставки, а програмата за самопочистване е недостатъчна, сложете гореща сапунена вода в купата
за няколко часа и отново почистете с гъба или дори със стоманена тел, ако е необходимо.
Уверете се, че дъното на купата е сухо, преди да го поставите обратно на основата на робота, за да избегнете късо съединение.
Полезен съвет: Ножовете на робота или неговата купа могат да показват цветни следи заради храната (морковите оставят оранжеви следи например). За да ги премахнете полесно, разтрийте с растително масло, като използвате хартиена кърпа или парцал.
Съвместимост на съдомиялни машини
Аксесоарите са съвместими със съдомиялни машини: голяма основа за пара, голяма капачка за пара, голям капак за пара, готварска кошница, капак за готвене, капак за решетка/нарязване, приставка за разбиване, острие за миксиране, шпатула, измервателна мензура.
Следните аксесоари не са съвместими със съдомиялни машини: купи от неръждаема стомана, дискове за нарязване/рендосване, чопър приставка с 4 остриета, силиконови капаци и голямо уплътнение за основна пара. За тези предмети е препоръчително да се мият в сапунена вода.
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Поддръжка и съхранение
СЛЕД УПОТРЕБА
1.
След употреба изключете процесора и го оставете да се охлади преди да го почистите и оставите за съхранение.
2.
Подробности за поддръжката, почистването и съхранението са дадени в параграф „VI - Поддръжка, почистване и съхранение“.
3.
Почистете всички повърхности, които са в контакт с храната, с гореща сапунена вода. Изсушете старателно преди да го използвате отново.
4.
Никога не поставяйте тялото на робота или купата във вода или в друга течност, или в съдомиялна машина. Те съдържат електрически и електронни компоненти, които
биха могли да претърпят повреди и да направят продукта опасен за употреба.
5.
Не го потапяйте и се уверете, че водата не попада в тялото на робота по време на обслужване или почистване.

Гаранционен срок - 24 месеца
Гаранционната карта е в сила единствено с приложен към нея документ за закупуване – фактура или касов бон.
Име

За да увеличите продължителността на живот на вашия робот, поддържайте го често и редовно. Отстранете праха и мазнините от тялото на робота. Просто избършете с леко
влажна кърпа или гъба и малко сапун, или измиваща течност. Внимавайте да не намокрите вътрешността на основата.

Адрес

Избягвайте излагането на основата на пряка слънчева светлина за дълги периоди от време: с годините УВ светлината ще повлияе на здравината и цвета на пластмасата на
корпуса.

Tърговски обект

Поддържайте редовно повърхността за готвене вътре в купата. Намазвайте редовно с хартиена кърпа и няколко капки готварско масло.
Дръжте ножовете остри по всяко време - обърнете се към специалист. Това ще намали натоварването на двигателя при нарязване на съставките, подобряване на качеството на
неръждаемите детайли и удължаване на продължителността на живота на двигателя.

Фактура № / Касов бон / Дата

Съхранявайте или консервирайте робота на сухо място при умерена температура на закрито.
X. ОБЯСНЕНИЕ НА МАРКИРОВКАТА

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За предотвратяване на евентуална вреда на околната
среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци; рециклирайте го отговорно за насърчаване на устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, където е закупен
продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасно рециклиране

Транспортната и защитната опаковка е избрана от материали, които са екологични за изхвърляне и могат да бъдат рециклирани. Уверете се, че всякакви пластмасови, опаковки, торбички и др. се изхвърлят безопасно и се съхраняват на място, недостъпно за бебета и малки деца. Вместо да изхвърляте тези материали, рециклирайте ги

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС

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.

Съответствие с Техническото регулиране на Митническия съюз (Русия, Казахстан и Беларус)

Безопасен продукт за контакт с храни

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: COMPACT COOK
ID: 110038835
Модел № CF1602FP
Номинално напрежение: 220-240 V AC; 50/60 Hz;
Мощност 1500 W (Нагревател 1000 W + Двигател 500 W)
Страна на произход: КНР
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, КНР
ОРТ номера и датата на производство може да се намери на продукта.
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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.

UM-DE-110038835-CK-A-1908

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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