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Уважаеми клиенти, 

Настоящата  инструкция се отнася за ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН  ЕК 

1300 RUBINOGIP 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  

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН  ЕК 1300 RUBINOGIP е предназначен за 

топлинна обработка на хранителни продукти (готвене, пържане,  

варене) и други битови нужди в домакинствата. 

 

УСТРОЙСТВО НА УРЕДА 

 

1.тяло 

2. чугунена 

нагревателна плоча 

 

3. шнур с щепсел 

4. пет-тактов ключ 

5. врътка 

 

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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230 V 1250 W 50 Hz 320mm 260mm 130mm 
4.080k

g 
ШКПТ     

3х1 

              

        

Мощност според положението на превключвателя 
0- изключено 

1- 200W 

2-450W 

3-800W 

4-1250W 

 
 

Технически условия по БДС ЕН60335     

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Производителят гарантира безопасна работа с уреда при спазване на 

следните правила: 

 

1. Електрическият котлон е пригоден за напрежение 230W-проверете 

дали напрежението на мрежата отговаря на означеното на уреда. 

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

Котлонът трябва да се включва в изправен шуко контакт. 

3. Свързването на котлона със захранващата мрежа е посредством 

несменяем трижилен шнур ШКПЛ – 3х1 



4. Ел котлона не трябва да работи без топлообменяне ( без съд ). 

5. Не оставяйте уреда без надзор докато е включен. 

6. Не го почиствайте при включено захранване 

7. Котлонът трябва да се постави върху негорима основа, далеч от 

горими предмети и материали на разтояние не по малко от 0.5 

метра 

8. Не дръжте уреда в близост до запалими материали или 

нагревателни уреди. 

9. Котлонът може да се ползва само в помещения с нормална 

пожарна безопасност съгласно „ противопожарни строително-

технически норми”  

10. Котлонът трябва да се съхранява на сухо и проветриво място. 

11. Не трябва да се удължава монтирания на уреда шнур. 

12. При повреда или ремонт котлонът се изключва от електрическата 

мрежа чрез изваждане щепсела от контакта. 

13. При повреда се обърнете за ремонт към производителя или към 

упълномощен сервиз 

14. При повреда на захранващия кабел , смяната се извършна от 

производителя или от упълномощен сервиз. При ремонт 

електрическите връзки да се затегнат добре. 

15. Забранява се използването на котлона за отопление. 

16. Почистване и поддържане на уреда да не се извършва от деца под 

8 години, освен ако не са под наблюдение. 

 

Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години. 

Хора с ограничени физически, сетивни и умсввени 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 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН  ЕК 1300 RUBINOGIP е предназначен за 

използване в домашни условия. Да не се използва за комерсиални и 

производствени цели. 

Котлонът трябва да се използва само с поставен на него съд с ястие или 

течност. За да се използва рационално произвежданата топлина, съдът 



кайто се поставя на котлона трябва да бъде с диаметър равен или малко по 

голам от диаметъра на нагревателната плоча. 

Преди първата експлоатация от изолационните материали и обгарящите 

части на уреда се появява мириз, затова оставете уреда да поработи 15 

минути, докато обгори. 

                                                   

      ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ 

Правилното поддържане и редовно почистване  на котлона гарантира 

запазване на добрия му външен вид  и удължава живота му. 

Изтиналия уред почистете със суха кърпа. 

 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 муспазвайте 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. 

 

ГАРАНЦИОННА КАРТА 

  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 и подпечатана и неподправена. 

Фирмата производител гарантира нормална работа на изделието в 

продължение на 12 месеца от датата на продажба, от магазина при 

положение, че всички правила при експлоатацията описани в 

инструкцията са спазени. При рекламации на котлон ЕК 1300 

RUBINOGIP 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. 

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. 



Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на 

съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно 

гаранцията  по  чл.112-115 от Закона за защита на потребителите: 

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) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока 

не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я 

приведе в съответствие с договора за продажба.  

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 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) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 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) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 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) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и 

обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 

Чл. 114. (1) 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) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако 

несъответствието на потребителската стока с 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. 

Подмяната се извършва от производителя като максималния срок е 30 дни. 

Уважаеми клиенти, непочистени уреди не се приемат от 

сервиза за ремонт.                              
                  

                 ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Съгласно директива 2006/95/ЕС (ex-73 ЕЕС) , въведена с Наредба за 

съществените изисквания и оценяване съответвието на електрическите 

съоръжения, предназначени за използване в  определени граници на 

напрежението.„ЕВРОТРЕЙД” ООД, гр. Хасково, ДЕКЛАРИРА 
на собствена отговорност, че  

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН  ЕК 1300 RUBINOGIP 
обявено напрежение – 230V  

обявена честота – 50Hz  

обавена мощност – 1250 W 

защита срещу поражения от електрически ток I клас 

съответства с изискванията на Директива 2006/95/ЕС (ex-73 ЕЕС) , 

въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответвието на електрическите съоръжения, предназначени за 

използване в определени граници на напрежението. 

Продуктът съответства на изискванията на следните хармонизиращи 

стандарти: 

 БДС EN 60335-1-2003  

                                                                                         БДС EN 60335-2-

9+АI:2006  

Година на поставяне на „СЕ” маркировката 2014 

 

                                                                            

УПРАВИТЕЛ................................. 

                                                                                                                        / 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ НАШИЯ ПРОДУКТ! 


