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Благодарим ви, че избрахте продуктите на Делимано!
Делимано ви предлага иновативен избор от кухненски уреди с високо качество, които са изработени, така че да ви гарантират здравословно, вкусно и приятно изживяване в кухнята
(подготовка, готвене и консумация на приготвената храната), насърчавайки страстта ви за готвене и забавление, независимо от нивото на готварските ви умения.
Гответе. Празнувайте. Всеки ден.
Продуктите на Делимано са изключително ценни и по тази причина често биват копирани от плагиати, които злоупотребяват с клиентите ни, като им предлагат стоки с ниско качество,
без гаранционна карта и сервизно обслужване. Молим за вашето съдействие, в случай че попаднете на копие, фалшификат или продукт, предлаган от неоторизиран дистрибутор,
можете да подадете сигнал на адрес: brand.protection@studio-moderna.com, за да ни помогнете в борбата срещу фалшивите копия.
Делимано Еър Фрайър – Упътване
Моля прочете внимателно това упътване преди употреба и го запазете за бъдеща справка.
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ВНИМАНИЕ
Когато ползвате електроуреди, винаги спазвайте указанията за безопасност, включително
следните:
1. Проверете дали обозначеното върху фирмената табелка на уреда напрежение отговаря на
това на местната мрежа преди да свържете уреда към електрическата мрежа.
2. Не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или течности, за да избегнете късо
съединение.
3. Винаги поставяйте продуктите за пържене/готвене в кошничката, за да не са в контакт с
нагряващите елементи.
4. Не покривайте въздушните отвори, докато уредът е в процес на работа.
5. Не пълнете съда, в който се поставя кошничката, със зехтин/олио, тъй като това може да
предизвика запалване.
6. Винаги изключвайте уреда от контакта след употреба и преди почистване или поддръжка.
7. Винаги се уверявайте, че уредът е напълно охладен преди да извършвате, каквато и да било
поддръжка или съхранение.
8. Никога не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени, или ако уредът не
работи или е повреден по някакъв начин. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами.
Занесете уреда в най-близкия оторизиран сервиз или се свържете с Отдел грижа за клиента
за повече информация относно преглед и ремонт на уреда.
9. Не използвайте уреда на открито. Този уред е предназначен за употреба в домашни условия,
в сухи и закрити помещения.
10. Преди употреба, поставете уреда на твърда, гладка и стабилна повърхност, устойчива на
нагряване.
11. Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или плота, както и да бъде в контакт с горещи
повърхности.
12. Не поставяйте уреда върху или в близост до горещи газови или електрически котлони, или в
загрята фурна.
13. Не използвайте уреда в близост до газ и други леснозапалими материали (напр. бензин,
разредител за боя, спрейове и др.).
14. Не използвайте уреда в близост до вода. Този уред не трябва да бъде използван в
непосредствена близост до източници на вода, като например вани, мивки, басейни и т.н.,
където има вероятност уредът да бъде намокрен или залят от вода. Не пипайте уреда с
мокри ръце.
15. Употребата на всякакви приставки или аксесоари, които не се предлагат от дистрибутора на
продукта, може да предизвика наранявания или повреди на имуществото.
16. Не оставяйте уреда без надзор по време на работа. Винаги изключвайте уреда от контакта
след употреба.
17. Използвайте уреда само по предназначение.
18. Не съхранявайте уреда в помещения с пряка слънчева светлина или в условия на висока
влажност.
19. Не използвайте остри или надраскващи прибори с този уред; използвайте само устойчиви на
топлина пластмасови или дървени шпатули, за да избегнете надраскване на незалепващото
покритие.
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20. Особено внимание изисква местенето на уред, който съдържа горещо олио или други горещи
течности.
21. Уредът трябва да бъде използван само при плътно затворен капак. ВНИМАНИЕ: За да избегнете
късо съединение, винаги вадете щепсела от контакта преди почистване на уреда.
22. Ако кабелът е повреден, трябва незабавно да бъде подменен от дистрибутора, сервиза или
друг квалифициран персонал, за да бъдат избегнати наранявания.
23. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, от лица с нарушени физически,
сензорни или умствени способности, както и от лица с липса на опит и знания, само след
като им бъдат дадени подробни инструкции относно неговата употреба, и след като им бъдат
разяснени опасностите, свързани с нея. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването
и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако не са над 8-годишна
възраст, и под родителски контрол.
24. Необходимо е изключително внимание, когато уредът бива използван от или в близост до деца.
25. Възможно е повърхностите, върху които бива поставен уреда, да се нагреят по време на
работа.
26. Не използвайте уреда, ако кабелът му е повреден, ако забележите прекъсвания в работата на
уреда, или ако уредът спре да работи напълно.
27. Никога не включвайте уреда, когато е празен (освен преди първа употреба), тъй като подобни
действия биха могли да доведат до повреда и/или наранявания.
28. Не поставяйте уреда върху или в близост до възпламеними материали като покривки или
завеси.
29. Не поставйте уреда срещу стени или други електроуреди. Осигурете поне 30 см празно
пространство зад, отстрани и над уреда.
30. Не предприемайте модификации или поправки на уреда по свое усмотрение и се уверете, че
всяка поправка се извършва само от подходящ и квалифициран техник.
31. Този уред не трябва да бъде контролиран посредством външен таймер или отделно
дистанционно, освен ако такива не са предоставени от дистрибутора.
32. Това устройство е снабдено със заземен щепсел. Моля уверете се, че контакта в дома ви е
добре заземен.
33. По време на пържене с горещ въздух, гореща пара се отделя от въздухоотводите. Дръжте ръцете
и лицето си на разстояние от парата и отворите за въздуха. Внимавайте също и при отваряне
на капака на уреда.
34. Незабавно изключете уреда, ако забележине черен дим да излиза от него. Изчакайте пушека
да се разсее преди да извадите кошничката от уреда. Внимателно прегледайте уреда за
евентуална повреда преди да го използвате отново.
35. Възможно е да усетите лека миризма при първоначална употреба, докато уредът достигне
топлинна устойчивост.
36. Ако уредът не работи, бил е удрян, изпускан, повреден, оставен на открито, или изпускан във
вода, не го използвайте.
37. Въпреки че този уред е тестван, неговата употреба и последствията, свързани с нея, са изцяло
отговорност на потребителя.
1) Части
Делимано Еър Фрайър съдържа следните части, отговарящи на следните функции:
Илюстр. 1 (виж: ИЛЮСТРАЦИИТЕ, Илюстр. 1)
1. Кошничка за готвене
2. Пластмасов капак
3. Бутон за освобождаване на кошничката
4. Дръжка за кошничката

5. Съд за кошничката за готвене
6. Отвор за влизане на въздух
7. Светлинен индикатор
8. Индикатор за нагряване

2) Преди първоначална употреба
Отстранете всички опаковки, етикети и лепенки (освен фирмената табелка) от уреда.
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9. Копче за контрол на температурата
10. Копче за таймер/включване
11. Отвор за излизане на въздух
12. Кабел

1.
2.
3.

Проверете дали уредът е изключен от електрическата мрежа.
Забършете уреда с мека, влажна кърпа и подсушете добре.
Почистете незалепващата кошничка с топла, сапунена вода, след това изплакнете и изсушете добре. Забележка: Не потапяйте основното тяло на уреда във вода или други течности.
Никога не използвайте твърди или абразивни почистващи препарати за почистване на уреда или частите към него, тъй като това може да доведе до повреди.
4. Поставете уреда върху стабилна, топлоустойчива основа и на подходяща височина. ВНИМАНИЕ: Когато включите уреда за първи път, от него може да се отдели лек дим или
миризма. Това е напълно нормално и скоро ще отшуми. Осигурете достатъчна вентилация около уреда по време на употреба. Препоръчително е първия път да включите уреда да
работи без храна за приблизително 10 минути; по този начин първоначалният дим или миризма няма да се отразят на вкуса на храната.
3)Сглобяване
1. Поставете кошничката за готвене в съда, докато усетите, че е прилегнала плътно на своето място. Уверете се, че пластмасовият капак покрива бутона за освобождаване на
кошничката, за да избегнете неговото натискане по време на работа.
2. Пъхнете съда с кошничката в основното тяло и го затворете. Забележка: Уредът идва предварително сглобен. Съдът за кошничката трябва да бъде добре затворен преди употреба.
В противен случай уредът няма да работи.
4) Употреба
Как да използвате Еър Фрайър:
• Включете уреда в електрическата мрежа.
• Загрейте предварително уреда приблизително 5 минути, като използвате копчето за таймера и контрол на температурата. Светлинният индикатор с оранжева светлина и топлинният
индикатор със зелена светлина ще започнат да светят, за да сигнализират, че уредът е започнал да се нагрява. След като достигне необходимата температура, зеленият светлинен
индикатор автоматично ще се изключи.
• Когато предварителното нагряване е завършило, извадете съда за готвене от уреда, като го издърпате с помощта на дръжката. Поставете съда върху плоска, стабилна и
топлоустойчива повърхност.
• Сложете продуктите в кошничката и след това поставете съда с кошничката обратно в уреда за готвене, за да го затворите. Забележка: Не поставяйте олио или други течности в
съда за готвене. Никога не пълнете кошничката за готвене над указания максимум. Никога не поставяйте съда за готвене в уреда без преди това да сте поставили кошничката в
него. Не докосвайте уреда по време и малко след работа, тъй като се нагрява изключително силно. Дръжте го само за дръжката.
• Използвайте копчето за регулиране на температурата, за да настроите на желаната температура.
• Проверете какво е необходимото време за приготвяне на продуктите и използвайте копчето за таймера/включване, за да зададете необходимата продължителност; таймерът ще
започне да отброява времето щом го пуснете.
• Някои продукти може да изискват разбъркване по време на готвене. Извадете съда за кошничката от уреда с помощта на дръжката. Уверете се, че пластмасовият капак покрива
бутона за освобождаване на кошничката, като внимавате да не отделите горещата кошничка от съда. Разбъркайте внимателно и след това поставете съда обратно в уреда,
затворете и оставете продуктите да се готвят.
• Когато продуктите са готови и зададеното време изтече, таймерът ще иззвъни. Проверете дали съставките са готови като внимателно отворите съда с кошничката в него. Ако
продуктите не са готови, пъхнете обратно съда с кошничката и задайте допълнително време чрез таймера. Когато храната е готова, извадете кошничката от съда за готвене и
изсипете съдържанието в купа или чиния. Използвайте щипки (не са включени), ако количеството храна е по-голямо или самите продукти са крехки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги загрявайте предварително уреда преди готвене или добавяйте приблизително между 3 и 5 минути към времето за готвене. Ако времето за готвене или
темературата трябва да се променят по време на работа, просто използвайте таймера или копчето за температурата и уредът автоматично ще се настрои. По време на работа,
зеленият светлинен индикатор ще се включва и изключва, за да сигнализира, че поддържа предварително зададената температура.
Внимание: Не изсипвайте храната директно в купа или в чиния, тъй като на дъното на съда за кошничката се събира излишна мазнина и тя може да попадне в храната. Винаги
отстранявайте кошничката от съда.
Внимание: Налице е остатъчно напрежение, дори когато уредът е изключен от копчето. За да изключите напълно уреда, извадете щепсела от контакта.
Как да използвате незалепващата кошничка:
Незалепващата кошничка се вади за по-лесна употреба.
• За да извадите кошничката от съда за готвене, бутнете пластмасовия капак върху дръжката напред, за да се открие копчето за освобождаване на кошничката.
• Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на кошничката и внимателно вдигнете нагоре дръжката, за да извадите кошничката за готвене.
• Върнете обратно кошничката на мястото й в съда за готвене.
• Сложете пластмасовия капак на мястото му, така че да покрива бутона за освобождане на кошничката.
Внимание: Никога не натискайте бутона за освобождаване на кошничката, ако съдът за кошничката е вдигнат, тъй като това би могло да предизвика нараняване; натиснете го,
когато съдът е поставен върху плоска и стабилна повърхност.
Автоматично изклюване:
Уредът е снабден със система за автоматично изключване. Тя може да се включи, ако:
1. Предварително зададеното време за готвене изтече. Таймерът ще звънне и уредът ще се изключи автоматично.
2. Съдът за кошничката е изваден от уреда по време на готвене, таймерът ще продължи да отброява времето, докато то изтече.
Забележка: Ако уредът трябва да бъде изключен преди да изтече предварително зададеното време, изключете го от копчето и извадете щепсела от контакта.
Винаги проверявайте дали кошничката е поставена плътно на мястото си. В противен случай уредът няма да работи.
Забележка: Дръжте съда за кошничката само за дръжката. Внимание: При ваденето на кошничката за готвене може да се отдели гореща пара.
НИКОГА НЕ обръщайте кошничката, докато съдът е все още прикрепен към нея, тъй като отделената на дъното мазнина може да се излее.
Не покривайте уреда или отворите за въздух, тъй като това ще наруши потока на въздуха и ще повлияе на процеса на готвене.
Не пълнете съда за кошничката с мазнина или други течности. Не натискайте бутона за освобождаване на кошничката, докато разбърквате продуктите.
Не докосвайте съда за кошничката по време на или непосредствено след употреба, тъй като уредът се нагрява изключително силно. Дръжте го само за дръжката.
5) Почистване
Преди да пристъпите към почистване или поддръжка, изключете уреда от копчето и извадете щепсела от контакта. Оставете уреда да се охлади напълно.
1. Забършете уреда с мека, влажна кърпа и след това го подсушете. Не потапяйте уреда във вода или други течности.
2. Почистете кошничката и съда за кошничката с топла, сапунена вода, след което изплакнете и подсушете добре. Тези две части могат да бъдат почиствани и в съдомиялна.
Забележка: Въпреки че тези части на уреда са безопасни за почистване в съдомиялна машина, не е препоръчително да се почистват многократно по този начин, тъй като това би
могло да им навреди.
Никога не използвайте груби или абразивни почистващи препарати за поддръжка на уреда и неговите части, тъй като това би могло да ги повреди.
Забележка: уредът трябва да бъде почистван след всяка употреба.
СЪХРАНЕНИЕ: Проверете дали уредът е охладен, почистен и сух преди да го приберете за съхранение на сухо и проветриво място. Никога не навивайте кабела около уреда. Оставете
го свободен, за да избегнете повреда.
6) Повреди и отстраняване
Проблем
Уредът не работи.

Вероятна причина
Уредът не е включен в ел. мрежа.
Копчето за включване/таймер не е
включено.

Решение
Включете щепсела в заземен контакт.
Включете уреда от копчето и му задайте време за
работа.
5

Продуктите не са достатъчно
сготвени.

Количеството на продуктите е твърде
голямо.

Продуктите не са се изпържили
равномерно.

Зададената температура е прекалено
ниска.
Времето за приготвяне е прекалено
кратко.
Някои продукти имат нужда от
разбъркване по време на готвене.

Продуктите не са хрупкави,
когато са извадени от уреда.
Не мога да пъхна съда за
кошничката в уреда.

От уреда излиза бял дим.

Сложете по-малко продукти в кошничката. По-малкото
количество продукти позволява по-равномерно
пържене.
Увеличете температурата чрез копчето за регулиране.

Използвали сте продукти, които са
предназначени за пържене в тиган.
Препълнили сте кошничката с продукти.
Кошничката не е поставена плътно в
съда.
Готвите прекалено мазни продукти.

Съдът за кошничката съдържа остатъци
от мазнина от предишна употреба.

Увеличете времето за приготвяне чрез копчето за
регулиране.
Продукти, които са поставени едни върху други (напр.
картофи), трябва да бъдат разбърквани по време на
пържене.
Намажете продуктите със зехтин/олио преди да ги
сложите да се пържат в уреда.
Не пълнете кошничката над указания максимум.
Сложете кошничката в съда и натиснете надолу,
докато чуете щракване.
Когато пържите прекалено мазни продукти, голямо
количество мазнина се оттича в съда за кошничката.
Мазнината отделя бял дим и съдът може да се нагрее
повече от обикновено. Това не би трябвало да навреди
на уреда или продуктите.
Белият дим е в резултат от мазнина, която се нагрява
в съда за кошничката. Уверете се, че сте почистили
добре съда след всяка употреба.

7) Готвене и рецепти
Следват някои насоки за готвене на определен тип храни с Делимано Еър Фрайър.
Това са само насоки, готвенето винаги трябва да бъде наблюдавано. ЗАБЕЛЕЖКА: Стойности могат да варират и са само за справка.
Картофи и чипс
Храна

Количество

Tемпература

Допълнителна информация

300 - 700 гр

Прибл. време
за приготвяне
18 - 21 мин

Тънки замразени
картофи
Дебели пържени
картофи
Домашни пържени
картофи
Домашни картофи
по селски

200 °C

300 - 700 гр

21 – 25 мин

200 °C

300 - 800 гр

18 - 25 мин

200 °C

300 - 800 гр

18 - 25 мин

180 °C

Разбъркайте картофите, като следвате инструкциите в раздел
„Употреба“.
Разбъркайте картофите, като следвате инструкциите в раздел
„Употреба“.
Следвайте инструкциите в раздел Гайд „Стъпка по стъпка“ за
приготвяне на пържени картофи.
Измийте и подсушете картофите, добавете ½ супена лъжица
зехтин или олио и ги сложете в кошничката. Разбъркайте, като
следвате инструкциите в раздел „Употреба“.

Месо и пиле
Храна
Пържола

Количество
100---500 гр

Tемпература Допълнителна информация
180 °C
Обърнете на половината време за готвене.

100 - 500 гр
100 - 500 гр
100 - 500 гр

Прибл. време за приготвяне
Добре изпечено: 15 мин
Средно изпечено: 12 мин
Недопечено: 10 мин
18 -20 мин
18 - 20 мин
15 - 22 мин

Хамбургер
Свински ребърца
Пилешки гърди
Пилешки бутчета

100 - 500 гр

15 - 22 мин

180 °C

180 °C
180 °C
200 °C

Обърнете на половината време за готвене.
Обърнете на половината време за готвене.
Винаги проверявайте дали пилешкото месо е добре
сготвено.
Винаги проверявайте дали пилешкото месо е добре
сготвено.

Леко хапване и разядки
Храна
Замразени пилешки хапки
Пролетни рулца
Пълнени зеленчуци

Количество
100 - 500 гр
100 - 400 гр
100 - 400 гр

Прибл. време за приготвяне
10--15 мин
6- 10 мин
10--15 мин

Tемпература
200 °C
200 °C
160 °C

Количество
400 гр
300 гр

Прибл. време за приготвяне
8- 15 мин
10--15 мин

Tемпература
160 °C
200 °C

Печива и десерти
Храна
Киш
Мъфини

Гайд „Стъпка по стъпка“ за приготвяне на пържени картофи
Домашни картофки:
1. Загрейте предварително уреда до 200 °C.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нарежете картофите на дълги ивици с дължина приблиз. 1 х 1 см.
Сложете нарязаните картофи в купа с вода и ги изплакнете, за да се отдели нишестето. След това ги подсушете.
Добавете ½ суп. лъжица зехтин или олио и ги сложете в кошничката за пържене.
Пържете на 200 °C за 18 - 25 минути.
Разбърквайте често (прибл. на всеки 5-6 минути), така че всички картофи да се изпържат равномерно.
След като се изпържат до хрупкавост, извадете ги от уреда, подсолете и се насладете.

Замразени картофи:
1. Загрейте предварително уреда на 200 °C.
2. Добавете 300-700 гр замразени картофи в кошничката.
3. Пържете за 18-21 мин за леко замразени картофи или 21 – 25 минути за дълбоко замразени.
4. Разбърквайте картофите често (приблиз. на всеки 5-6 минути), така че да се запържат равномерно.
5. След като се изпържат и станат хрупкави, извадете ги от уреда, подсолете и се насладете.
Пирожки с говеждо:
Съставки:
200 гр кайма от говеждо месо
1 многолистно тесто
1 глава лук, ситно нарязан

1 глава дребен лук, ситно нарязан
1 стрък мащерка
1 суп. лъжица къри на прах

Олио/зехтин
Сол и пипер на вкус

Как се приготвя: в дълбока тенджера на средна температура добавете малко зехтин и лука. Запържете, докато лукът омекне. Добавете нарязания на ситно дребен лук, каймата от
говеждо и мащерката в тигана и гответе за около 5 минути. Когато месото вече е добре изпечено, махнете тигана от огъня. Добавете кърито на прах и подправете със сол и пипер.
Разстелете един лист тесто върху гладка повърхност и го нарежете на ивици. Добавете пълна лъжица от сместа с месото върху всяка ивица тесто и го сгънете на триъгълници. Продължете,
докато оползотворите всичкото месо. Загрейте предварително Еър Фрайър на 200 °C. Намажете всяка пирожка със зехтин/олио. След това поставете 4 пирожки в кошничката и пържете
приблизително 5-8 минути. Обърнете пирожките и ги запържете за още 5 минути, докато и двете страни получат хрупкава коричка и златист загар.
Скариди на грил
Съставки:
200 гр джъмбо скариди, измити и обелени

50 гр разтопено масло

1 скилидка чесън, обелена и намачкана

2 суп. лъжици лимонов сок

Как се приготвя: загрейте предварително уреда на 200°C. в малка купа смесете разтопеното масло, лимоновия сок и чесъна. Потопете скаридите в сместа и ги поставете директно в
кошничката. Печете ги приблизително 8-10 минути.
Крокети от сьомга
Съставки:
1 консерва сьомга, подсушена (запазете соса)
75 гр брашно
50 гр галета

32 мл сос от консерва от сьомга
1 яйце
½ нарязан на ситно пресен лук

1 суп. лъжица бакпулвер
½ суп. лъжица сос Уорчестър
Зехтин, сол и пипер на вкус

Как се приготвя: смесете в купа сьомгата и яйцето. След това изсипете брашното, пипера, лука и соса Уорчестър. Смесете бакпулвера със соса от сьомгата и разбийте, докато се получи
пяна. Сипете в сместа със сьомгата и разбъркайте с вилица. Загрейте предварително уреда на 200°C. Направете крокети от сместа и ги покрийте с галетата. Намажете ги със зехтин/
олио, поставете ги в кошничката за около 12-15 минути или докато придобият златист загар.
Гаранционната карта е в сила единствено с приложен към нея документ за закупуване – фактура или касов бон.
Име……………………………………………………………………………………...
Адрес……………………………………………………………………………………
Tърговски обект……………………………………………………………………..….
Фактура№/……………………………………………………………………………..
Касов бон…………………………………………………………………….................
Дата……………………………………………………………………………………..
Гаранционни условия
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуването на уреда от лицето, посочено по-горе;
Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи за уреда и при представяне на валидни платежни документи
за уреда (касова бележка или фактура);
Уредът е предназначен единствено за домашна употреба и не трябва да се използва за професионални цели;
Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в рамките на гаранционния срок;
Гаранцията важи на територията на Република България.
Търговската гаранция не се признава в следните случаи:
При неспазване изискванията за употреба на уреда и/или опит за ремонт от неупълномощено от „СТУДИО МОДЕРНА - БЪЛГАРИЯ” ЕООД лице;
При повреди, дължащи се на некачествен транспорт, неподходящо съхранение, неизправности по електрическата мрежа, неспазване на придружаващата уреда документация;
При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства.
Допълнителна гаранционна информация при директна продажба (при закупуване на място от магазин)
Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване/доставка.
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, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 или във всеки един от търговските обекти на Студио Модерна – България ЕООД в Република
България.
Допълнителна гаранционна информация при продажба от разстояние (по телефона)
Заявления за предоставяне на търговска гаранция могат да се предявят по Ваш избор на адреса на управление на Студио Модерна – България ЕООД в гр. София, ЮРОПАРК ОФИС –
СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 или във всеки един от търговските обекти на Студио Модерна – България ЕООД в Република
България.
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
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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;
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.
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, Столична община, район
Младост, 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, Столична община, район Младост, 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.
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, Столична община, район Младост, 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

Този символ, върху закупеното от Вас електрическо или електронно оборудване (ЕЕО) указва, че продуктът не е битов отпадък и е предназначен за изхвърляне единствено в контейнери
за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО.
В случай, че към закупеното от Вас ЕЕО са Ви били предоставени и батерии/акумулатори, моля изхвърляйте ги разделно в контейнерите, предназначени за батерии и акумулатори
или ги предавайте за рециклиране на обозначените за това места!
Моля, изхвърляйте елементите на опаковката на закупеното от Вас ЕЕО разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал!
След пълната амортизация на продукта или когато този продукт престане да Ви е необходим, следва да го изхвърлите в контейнер за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО,
да го предадете на организация за оползотворяване на отпадъците от излязло от употреба ЕЕО или да го предадете обратно във всеки търговски обект на „Студио Модерна – България
“ ЕООД. „Студио Модерна – България “ ЕООД изпълнява задълженията си във връзка с разделното събиране и третиране на ЕЕО, както и за постигане на съответните цели за разделно
събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ЕЕО чрез колективна система, представлявана от следната организация по оползотворяване: Унитрейд Еко ЕООД
1528 София, ул. Подпоручик Йордан Тодоров 4, BG 202099392, МОЛ: Мариета Стоянова.
Разделното събиране и рециклиране на излязло от употреба ЕЕО има съществена екологична функция – опазване на здравето, въздуха, почвите и водите от замърсяване с тежки
метали и с други опасни вещества. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неподходящо изхвърляне на този продукт.
За по-подробна информация за събирането и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната РИОСВ, с лицензирана организация по оползотворяване на отпадъци от
ЕЕО, батерии и акумулатори или с магазина, от който е закупено ЕЕО.
Моля, изхвърляйте разделно!
ПРОИЗХОД:КИТАЙ
ВНОСИТЕЛ: СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 121009078, със седалище и адрес на управление:
ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40, тел. 02/ 81 851 51, www. topshop. bg
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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 от разстояние в срок
от 14 /четиринадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на поръчаната стока.
За надлежно упражняване на правото си 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, Столична община, район Младост, 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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