
 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

И ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

НА 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СКАРА С 

НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ  RUBINO 

МОДЕЛ RU-023 

 

 

 

 

 



Уважаеми клиенти, 

Настоящата  инструкция се отнася за ЕЛЕКТРИЧЕСКА СКАРА С 

НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ  RUBINO МОДЕЛ RU-023  и има за цел да ви 

запознае с предназначението и правилната експлоатация на изделието. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ПРЕДИ ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА В  ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА СЕ 

ЗАПОЗНАЙТЕ С РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И 

ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И УСТРОЙСТВО НА УРЕДА 

Прочетете внимателно инструкцията и запазете за бъдещи справки 

НЕКОРЕКТНАТА РАБОТА И НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ МОГАТ ДА ПОВРЕДЯТ УРЕДА ИДА 

ПРИЧИНЯТ НАРАНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Уреда може да бъде използван само по предназначение! 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СКАРА С НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ RUBINO 

МОДЕЛ RU-023  е пододходяща за приготвяне на  храна от всякакъв тип – 

месо, зеленчуци, морски дарове, яйца, млечни продукти (сирена, кашкавал), 

приготвяне дори на супи, сос ястия и много други. С него гриловате, пържите, 

дори варите храна в поставен върху нея съд.  

Скарата представлява плоча с незалепващо покритие, като две трети от нея са 

гладки а една трета оребрена, предвиден е и улей за изтичане на мазнината. 

. 

 *Пазете покритието и не използвайте метални прибори, за да не надраскате или 

увредите 

 

Комплектовка 

1 Електрическа плоча за печене -1бр  

2  захранващ кабел с терморегулатор към него – 1бр 

3 Опаковачна цветна кутия -1 бр. 

Технически характеристики 

Мощност: 1800W; 220~240V, 60Hz 

Производителят гарантира безопасна работа с уреда при спазване на следните 

правила: 

1. Електрическата скара е пригодена за напрежение 230W-проверете дали 

напрежението на мрежата отговаря на означеното на уреда. 

2. Проверете дали захранващия кабел и щепсела са в изправност. Скарата 

трябва да се включва в изправен шуко контакт. 

3. Свързването на скарата със захранващата мрежа е посредством кабел с 

терморегулатор,  

4. Не оставяйте уреда без надзор докато е включен. 

 



5. Не го почиствайте при включено захранване. 

6. Скарата трябва да се постави върху негорима основа,  далеч от горими 

предмети и материали, на разтояние не по малко от 0.5 метра 

7. Уверете се че захранващия кабел не е прищипан или не 
докосва горещата повърхност, това може да нарани 
изолацията на кабела 

8. Не дръжте уреда в близост до запалими материали или 
нагревателни уреди. 

9. Дървени въглища или подобни лесно запалими горива не 
трябва да бъдат използвани с този уред. 

10. Скарата може да се ползва само в помещения с 
нормална пожарна безопасност съгласно противопожарни 
строително-технически норми.  

11. Да се съхранява на сухо и проветриво място. 
12. Не трябва да се удължава монтирания на уреда шнур. 
13. При повреда или ремонт уредът се изключва от 

електрическата мрежа.  
14. При повреда се обърнете за ремонт към производителя 

или към упълномощен сервиз 
15. При повреда на захранващия кабел , смяната се 

извършна от производителя или от упълномощен сервиз. При 
ремонт електрическите връзки да се затегнат добре. 

16. Забранява се използването на електрическата скара за 
отопление. 

17. Почистване и поддържане на уреда да не се извършва 
от деца под 8 години, освен ако не са под наблюдение. 

18. Не използвайте в близост до пълни вани, мивки или 
други съдове пълни с течност 

19. Не използвайте в помещения с повишена влажност, на 
открито или на места където може да бъде изложена на 
въздействието на капеща или пръъскаща вода 

20. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност 
21. Не използвайте уреда с мокри ръце, на влажен под или 

когато самият той е мокър, не докосвайте щепсела с мокри 
или влажни ръце за да не предизвикате токов удар 

 
 

Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 
години.  
Хора с ограничени физически, сетивни и умствени 
способности или без опит и знания могат да го ползват под 
надзор или ако им са дадени указания за употреба на уреда 
по безопасен начин и осъзнават опасностите. Децата не 
трябва да играят с уреда.  Пазете уреда и шнура на места 
недостъпни за деца под 8 години 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
НЕ ПИПАЙТЕ НАГОРЕЩЕНИЯ УРЕД -  ТЕМПЕРАТУРАТА НА 
ДОСТЪПНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ Е ВИСОКА КОГАТО РАБОТИ 

Знак  гореща повърхност  
 
 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СКАРА С НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ  RUBINO 

МОДЕЛ RU-023   са предназначени за използване в домашни 
условия. Да не се използват за комерсиални и производствени цели. 
Преди употреба е добре електрическата скара да се намаже с 
мазнина – използвайте четка потопена в мазнина. 

 Включете термостата към скарата 

 Завъртете копчето на термостата, за да изберете 
необходимата ви температура 

 Включете щепсела в захранващагта мрежа 

 След като скарата загрее поставете продуктите върху плочата 
и изчакайте докато се изпекат от едната страна (готовият 
продукт лесно се отлепя) и обърнете от другата страна. Когато 
приключите печенето, изключете скарата, почистете я и 
съхранявайте на сухо място. 

 
. 
Правилното поддържане и редовно почистване  на уреда гарантира 
запазване на добрия му външен вид  и удължава живота му 
Незалепващото покритие помага за много лесно почистване. За 
почистване на скарите не използвайте вода. 
Почиствайте скарата докато е топла, като използвате суха 
домакинска хартия или кърпа, Пазете покритието от надраскване. 
След изчерпване на работния му процес,  този уред да бъде 
изхвърлен по правилния начин. 

Символът            върху уреда  или върху документите, приложени 
към него, показва че този уред не бива да се третира като битов 
отпадък. Вместо това той трябва да се предаде в специализиран 
пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. 
При изхвърлянето му спазвайте местните норми за изхвърляне на 
отпадъци. 
За по подробна информация отностно третирането, 
възтановяването и рециклирането на този уред се обърнете  към 
вашата местна градска управа,   към вашата служба за изхвърляне 
на битови отпадъци или към магазина откъдето сте закупили уреда. 
 



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 

  гр. Хасково,  ул.” Никола Радев” 77  тел./факс 038  663 884 
 

Гаранцията е в сила, само ако тази гаранционна карта е 
попълнена четливо с химикал, подписана,  подпечатана и 
неподправена. 
Фирмата производител гарантира нормална работа на изделието в 
продължение на 24 месеца от датата на продажба от магазина при 
положение, че всички правила при експлоатацията описани в 
инструкцията са спазени. При рекламации на електрическа скара 
RUBINO се обърнете към магазина от който е закупен уреда,  
като представите касова бележка и гаранционна карта 
Гаранцията, се състои в безплатна поправка на всички дефекти по 
електрическата част на изделието. Срокът за извършване на 
ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на 
резервни части като максималният срок е 30 дни;  
Гаранцията, не се отнася за повреди причинени от неправилен 
транспорт, съхранение, повишено ел. напрежение в мрежата, 
природни бедствия и в случай, когато е направен опит за 
отстраняване на дефект от неупълномощени от сервиза лица, 
когато уредът се използува за комерсиални цели извън бита; в този 
случай дефектите се отстраняват срещу заплащане. 
Не се разрешава издаването на дубликат на гаранционната карта. 

Обслужването в гаранционния срок и уреждането на 
рекламациите става съгласно БДС 2.01-76. 
 

 

 

Уважаеми клиенти, непочистени уреди не се приемат от 

сервиза за ремонт! 

 
 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ НАШИЯ ПРОДУКТ! 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СКАРА  RUBINO 
 

модел 
................. 

Дата на произв. 

УРЕДЪТ Е ПРОВЕРЕН, ГОДЕН ЗА УПОТРЕБА И ОТГОВАРЯ НА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ (печат) 

КУПУВАЧ: ......................................................................... 
(трите имена, телефон) 

(подпис) 

ПРОДАВАЧ:.................................................. 
(фирма, магазин) 

(дата на 

продажба) (печат, подпис) 


