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Уважаемый потребитель! 
Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK. 

Мы гарантируем безупречное функционирование 
данного изделия при соблюдении правил его 

эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случае ис-
пользования прибора не по прямому назначению и 
при несоблюдении правил и условий, указанных в 
настоящей инструкции, а также в случае попыток 
неквалифицированного ремонта прибора. 
Если Вы желаете передать прибор для использо-
вания другому лицу, пожалуйста, передавайте его 
вместе с настоящей инструкцией. 
Стайлер для волос является бытовым прибором и 
не предназначен для использования в промыш-
ленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Приобретенный Вами прибор соответствует всем 
официальным стандартам безопасности, примени-
мым к электроприборам в Российской Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций, опасных 
для жизни и здоровья, а также преждевременного 
выхода прибора из строя необходимо строго со-
блюдать перечисленные ниже условия:
1. Используйте прибор строго по назначению.
2. Перед началом эксплуатации убедитесь, что на-
пряжение электросети соответствует указанному 
на приборе.
3. Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок 
предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо 
предметами или запутался.
4. Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите 
сам прибор в местах с повышенной влажностью, на 
горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих 
приборов или открытого пламени.
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5. Стайлер для волос не следует использовать, если:
	- поврежден сетевой шнур;
	- прибор имеет видимые повреждения;
	- прибор упал с высоты;
	- на прибор попала влага.

6. Никогда не наматывайте на прибор сетевой шнур! 
7. Никогда не кладите работающий прибор на мяг-
кие подушки, шерстяные одеяла и др.!
8. Прибор не предназначен для использования ли-
цами (включая детей) с пониженными физически-
ми, чувственными или умственными способностями 
или при отсутствии у них жизненного опыта или 
знаний, если они не находятся под контролем или 
не проинструктированы об использовании прибо-
ра лицом, ответственным за их безопасность. Дети 
должны находиться под контролем для недопуще-
ния игры с прибором.
9. Если Вы не используете прибор, следите, чтобы он 
был выключен!

10. Не держите вилку в электросети:
	- если прибор не работает или работает непра-
вильно;
	- до и во время ухода за прибором;
	- если завершена работа с данным прибором.

11. Не тяните и не переносите прибор за сетевой 
шнур. 
12. Не отключайте прибор от электросети рывком 
за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки 
электросети влажными руками.
13. Не используйте стайлер на мокрых волосах либо 
париках!
14. Особые условия по перевозке (транспортиров-
ке), реализации: нет.

ВНИМАНИЕ! Поверхность нагревательного элемента 
остается горячей после завершения работы при-
бора. Температура доступных поверхностей может 
быть высокой при работе прибора.

ВНИМАНИЕ! Риск поражения электротоком! Никогда 
не используйте прибор, если у Вас влажные руки, 
принимая ванну или под душем, вблизи раковины 
или других емкостей с жидкостью. Если Вы исполь-
зуете прибор в ванной комнате, во избежание опас-
ных ситуаций после использования обязательно 
отключите его от электросети. Если прибор упал в 
воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из 
розетки электросети. Ни при каких обстоятельствах 
не касайтесь воды, если прибор подключен к элек-
тросети.

ВНИМАНИЕ! Опасность пожара! Никогда не допу-
скайте контакт прибора с легковоспламеняющи-
мися жидкостями и горючими материалами. При 
повреждении сетевого шнура или какого-либо 
другого узла прибора немедленно отключите его 
от электрической сети. При повреждении шнура 
питания его замену во избежание опасности дол-
жен производить изготовитель, сервисная служба 
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5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Отключите прибор от электросети. Дождитесь, пока 
остынет нагревательный элемент. Для очистки ис-
пользуйте мягкую плотную ткань. Не погружайте 
прибор в воду и не допускайте попадания воды на 
корпус прибора. Хранить прибор следует в коробке в 
сухом месте. Не обматывайте провод вокруг прибора. 
Не дергайте и не подвешивайте прибор за провод 
электропитания.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– Напряжение: 220–240 В ~50/60 Гц
- Мощность: 35–40 Вт
– Длина керамических пластин: 90 мм
– Ширина керамических пластин: 38 мм

ВНИМАНИЕ! Не используйте этот прибор в ванной или 
под душем.

или аналогичный квалифицированный персонал. 
В случае неквалифицированного вмешательства 
в устройство прибора или несоблюдения перечис-
ленных в данной инструкции правил эксплуатации 
прибора гарантия аннулируется. 

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Пластины
2. Корпус
3. LED-индикатор
4. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Стайлер для волос - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Прежде чем приступить к укладке, помойте волосы. 
Для достижения лучших результатов используйте 
кондиционер для волос. После мытья высушите во-

лосы. Запрещено использовать прибор на мокрых 
волосах. 
Прежде чем приступить к использованию прибо-
ра, нанесите на волосы средство для облегчения 
расчесывания. Делая укладку, обрабатывайте все 
пряди волос равномерно. 
Включите прибор, при этом должен загореться све-
товой индикатор работы. Через несколько минут 
прибор нагреется. 
Используйте прибор для завивки волос. Разделите 
волосы на небольшие пряди. Зажмите прядь волос 
между нагревательными элементами и удержи-
вайте в таком положении несколько секунд. После 
окончания работы выключите прибор и отключите 
его от электросети.

ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор непрерывно бо-
лее 15-20 минут! Убирать прибор на хранение мож-
но только после полного остывания!
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7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, кото-
рые могут быть использованы повторно.
По возможности при утилизации выбрасывайте их 
в контейнер, предназначенный для повторно исполь-
зуемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА 
Прибор по окончании срока службы может быть ути-
лизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его 
можно сдать в специальный пункт приема электрон-
ных приборов и электроприборов на переработку.
Материалы перерабатываются в соответствии с их 
классификацией. Сдав этот прибор по окончании его 
срока службы на переработку, Вы внесете большой 
вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов 
приема электронных приборов и электроприборов 

на переработку Вы можете получить в муниципаль-
ных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Товар сертифицирован в соответствии с законом 
«О защите прав потребителей».
Этот прибор соответствует всем официальным наци-
ональным стандартам безопасности, применимым 
к электроприборам в Российской Федерации.
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 
Федерального закона РФ «О защите прав потребите-
лей» срок службы для данного изделия составляет 
5 лет с даты реализации конечному потребителю 
при условии, что изделие используется в строгом
соответствии с настоящей инструкцией по эксплуа-
тации и применимыми техническими стандартами. 
По окончании срока службы обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр для получения 
рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибо-

ра. Дата производства изделия указана в серийном 
номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц про-
изводства). Гарантийное и послегарантийное обслу-
живание осуществляется генеральным сервисным 
центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. 
Тел.: 8 (861) 991-05-42.
О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы 
можете узнать по указанному телефону и на сайте 
www.centek.ru. 
Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.ВЕ02.В.01875/20 от 20.01.2020 г.

Продукция сертифицирована и соответствует 
всем требуемым российским и европейским стан-
дартам.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ 

Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш. 
Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, 
ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

9.  УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Гарантия составляет 12 месяцев с даты реализации 
конечному потребителю. 

1. Гарантия действует при соблюдении следующих 
условий оформления:
•правильное и четкое заполнение оригинально-
го гарантийного талона изготовителя с указанием
наименования модели, ее серийного номера, даты 
продажи, при наличии печати фирмы-продавца и 

подписи представителя фирмы-продавца в гаран-
тийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, 
подписи покупателя.
Производитель оставляет за собой право на отказ 
в гарантийном обслуживании в случае непредо-
ставления вышеуказанных документов, или если 
информация в них будет неполной, неразборчивой, 
противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих 
условий эксплуатации:
• использование прибора в строгом соответствии с
инструкцией по эксплуатации;
• соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое об-
служивание, чистку, установку, настройку прибора 
на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
• механические повреждения;
• естественный износ прибора;

• несоблюдение условий эксплуатации или ошибоч-
ные действия владельца;
• неправильная установка, транспортировка;
• стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и
т.п.), а также другие причины, находящиеся вне кон-
троля продавца и изготовителя;
• попадание внутрь прибора посторонних предметов,
жидкостей, насекомых;
• ремонт или внесение конструктивных изменений
неуполномоченными лицами;
• использование прибора в профессиональных целях 
(нагрузка превышает уровень бытового применения), 
подключение прибора к питающим телекоммуника-
ционным и кабельным сетям, не соответствующим 
Государственным техническим стандартам;
• выход из строя перечисленных ниже принадлеж-
ностей изделия, если их замена предусмотрена кон-
струкцией и не связана с разборкой изделия:
а) пульты дистанционного управления, аккумуля-
торные батареи, элементы питания (батарейки),
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внешние блоки питания и зарядные устройства; б) 
расходные материалы и аксессуары (упаковка, чех-
лы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, под-
ставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, на-
садки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
• для приборов, работающих от батареек, - работа с
неподходящими или истощенными батарейками;
• для приборов, работающих от аккумуляторов, - лю-
бые повреждения, вызванные нарушениями правил
зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовите-
лем в дополнение к правам потребителя, установлен-
ным действующим законодательством, и ни в коей
мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за воз-
можный вред, прямо или косвенно нанесенный
продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, 
имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в 
случае, если это произошло в результате несоблюде-
ния правил и условий эксплуатации, установки из-

делия; умышленных и/ или неосторожных действий 
(бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц 
действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия 
предоставляется только в чистом виде (на приборе 
не должно быть остатков продуктов питания, пыли и 
других загрязнений).
Производитель оставляет за собой право изменять
дизайн и характеристики прибора без предвари-
тельного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет 5 лет 
с даты реализации конечному потребителю при ус-
ловии, что изделие используется в строгом соответ-
ствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и 
применимыми техническими стандартами. По окон-
чании срока службы обратитесь в авторизованный 
сервисный центр для получения рекомендаций по 
дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном 
номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц произ-
водства).
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Қ А З А Қ

Құрметті тұтынушы!
Сізге Centek CМ өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс 

айтамыз және аталған бұйымның пайдалану 
ережелерін сақтаған жағдайда, мүлтіксіз жұмыс 

істейтіндігіне кепілдік береміз.

Аспапты арналуы бойынша қолданбаған жағдайда 
және осы нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен 
шарттарды сақтамаған кезде, сондай-ақ аспапты 
біліктілігі жоқ адам жөндеуге тырысқан кезде, 
шығарушы жауапкершілікті болмайды.
Егер аспапты басқа адамға пайдалануға бергіңіз 
келсе, оны осы нұқсаулықпен бірге беруіңізді 
сұраймыз.
Шашқа арналған Стайлер-бұл тұрмыстық құрал 
және өнеркәсіптік мақсаттарда қолдануға арнал-
маған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 
Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы 
электр құрылғыларына қолданылатын барлық 
ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.
Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың 
туындауын, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын 
істен шығуын болдырмау үшін. төмендегі шарттарды 
қатаң сақтау қажет:
1. Құрылғыны қатаң түрде қолданыңыз.
2. Жұмысты бастамас бұрын, электр желісінің кер-
неуі құрылғыда көрсетілгенге сәйкес келетініне көз 
жеткізіңіз.
3. Егер ол өткір жиектері бар заттардың жиектеріне 
тиіп кетсе, желілік сымды тартпаңыз. қандай да бір 
заттар немесе шатастырылған.
4. Желілік сымды төсемеңіз және құралдың өзін 
ылғалдылығы жоғары жерлерде, ыстық беттерде, 
жылу бөлетін құралдардың немесе ашық жалын-
ның жанында қоймаңыз.

5. Шаш стайлерін қолдануға болмайды, егер:
 – зақымдалған желілік сым;
 – құрылғы көрінетін зақымға ие;
 – құрылғы биіктіктен құлады;
 – құрылғыға ылғал түсті.

6. Ешқашан құрылғыға желілік сымды орамаңыз!
7. Ешқашан жұмыс істейтін құралды жұмсақ жа-
стықтарға, жүн көрпелерге және т. б. салмаңыз!
8. Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой 
қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса 
алғанда) немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе 
білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса 
немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның 
аспапты пайдалануы туралы нұсқауламаса, пайда-
лануға арналмаған. Аспаппен ойнауға жол бермеу 
үшін балалар бақылауда болуы тиіс.
9. Егер Сіз аспапты қадағалаңыз ол өшірулі!
10. Электр желісінде шанышқыны ұстамаңыз:

 – Егер құрылғы жұмыс істемесе немесе дұрыс жұ-
мыс істемесе;
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 – құрылғыны күту алдында және кезінде;
 – егер осы құрылғымен жұмыс аяқталған болса.

11. Құрылғыны желілік сымға тартпаңыз және өткіз-
беңіз.
12. Құрылғыны электр желісінен желілік сымнан 
жұлқып ажыратпаңыз және ашаны электр желісінің
розеткасынан дымқыл қолмен шығармаңыз.
13. Дымқыл шашқа немесе париктерге стайлерді
қолданбаңыз!
14. Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерек-
ше шарттар: жоқ.

НАЗАР! Құрылғының жұмысы аяқталғаннан кейін 
қыздыру элементінің беті ыстық болып қалады, 
құрылғы жұмыс істеген кезде қол жетімді беттердің 
температурасы жоғары болуы мүмкін.

НАЗАР! Электр тогының зақымдану қаупі! Егер 
сізде дымқыл қолдарыңыз болса, ваннаны неме-
се душтың астында, раковинаның немесе басқа 

сұйық ыдыстардың жанында болсаңыз, құрылғы-
ны ешқашан пайдаланбаңыз. Егер сіз ваннада 
құрылғыны қолдансаңыз, пайдаланудан кейін 
қауіпті жағдайларды болдырмас үшін оны электр 
желісінен ажыратыңыз. Егер құрылғы суға түсіп 
кетсе, дереу электр желісінің розеткасынан желілік 
сымның шанышқысын алыңыз. Егер құрылғы электр 
желісіне қосылған болса, ешқандай жағдайда суға 
қол тигізбеңіз.

НАЗАР! Өрттің қауіп-қатері! Ешқашан аспаптың тез 
тұтанатын сұйықтықтармен және жанғыш матери-
алдармен жанасуына жол бермеңіз. Егер желілік 
сым немесе құрылғының басқа түйіні зақымдалған 
болса, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. 
Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті бол-
дырмау үшін дайындаушы, сервистік қызмет немесе 
осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс. Ас-
паптың құрылғысына білікті емес араласу немесе 
осы Нұсқаулықта көрсетілген құралды пайдалану 

ережелерін сақтамау жағдайында кепілдік жойы-
лады.

2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ
1. Пластиналар
2. Корпус
3. LED индикаторы
4. ҚОСУ / ӨШІРУ түймесі

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ
 – Шашқа арналған стайлер - 1 дана
 – Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
Құрылғыны қосыңыз, ал жұмыстың жарық индика-
торы жануы керек. Бірнеше минуттан кейін құрылғы 
қызады. Шашты бұйралауға арналған құралды қол-
даныңыз. Шашты кішкене жіптерге бөліңіз. Қыздыру 
элементтерінің арасында шаштың жіптерін қысып, 
бірнеше секунд ұстаңыз. Жұмыс аяқталғаннан кейін
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құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыра-
тыңыз.

НАЗАР! Құрылғыны үздіксіз 15-20 минуттан артық 
пайдаланбаңыз! Құрылғыны толық салқындаған-
нан кейін ғана сақтауға болады!

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ
Аспапты сөндіріңіз кӛзінен. Қыздыру элементі 
салқындағанша күтіңіз. Тазалау үшін жұмсақ, тығыз 
матаны қолданыңыз. Аспапты суға батырмаңыз және 
аспаптың корпусына судың түсуіне жол бермеңіз. 
Құрылғыны құрғақ жерде сақтау керек. Құрылғының 
айналасындағы сымды орамаңыз. Құрылғыны электр 
қорек сымы үшін тартпаңыз және іліп қоймаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
– Кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
– Қуат: 35–40 Вт

– Керамикалық табақтардың ұзындығы: 90 мм
– Керамикалық плиталардың ені: 38 мм

НАЗАР! Пайдаланбаңыз, бұл аспапты ванна немесе 
себезгі астында.

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ 
ЖАРАТУ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Қаптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын 
материалдардан жасалған.
Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды  қайта 
пайдалануға болатын материалдарға арналған кон-
тейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұр-
мыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратуға бола-
ды. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен 

электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекетіне 
тапсыруға болады.
Материалдар жіктемесіне қарай қайта өңделеді. Осы 
құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін 
қайта өңдеуге тапсыратын болсаңыз, Сіз қоршаған 
ортаны қорғауға зор үлес қосатын боласыз. Элек-
тронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау 
бекеттерінің тізімін муниципалдық билік органда-
рынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІН-
ДЕТТЕМЕЛЕР
Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пай-
далану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын 
техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайда-
ланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен 
бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталған-
нан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсы-
ныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған 
сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шыға-
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рылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 
3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). 
Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді 
«Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы жүзеге 
асырады. Краснодар. Тел.8 (861) 991-05-42. Сіздің қа-
лаңыздағы сервис орталығының бар екендігі туралы 
Сіз көрсетілген телефон арқылы және сайттан біле 
аласыз www.centek.ru.
Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C -CN.ВЕ02.В.01875/20 от 20.01.2020 г.

Өнім сертификатталған және барлық талап 
етілетін еуропалық және ресейлік стандарттарға 
сәйкес келеді.

9. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

РФ аумағына импорттаушы: Асрумян К.Ш. ЖК. 
Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ., Пашковский 
кенті, Атаман Лысенко к., 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

10. КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ
1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған 
жағдайда жарамды:
үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көр-
сетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік та-
лонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы 
фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы 
фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы 
купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған 
жағдайда. Жоғарыда көрсетілген құжаттар 
ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат 
Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, 
өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту 
құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған 
кезде жарамды:
пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды
пайдалану;
қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді,
тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымай-
ды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
• механикалық зақым;
• құрылғының табиғи тозуы;
• пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің

қате әрекеттері;
• дұрыс орнату, тасымалдау;
• табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т.

б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз 
басқа да себептер;

• аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтар-
дың, жәндіктердің түсуі;
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• өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауы-
стыруларын жөндеуі немесе енгізуі;

• аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұр-
мыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты
мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес 
келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық 
және кабельдік желілерге қосу;

• бұйымның төменде санамаланған керек-жа-
рақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру 
конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшек-
теумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық ба-
тареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы 
қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-
түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, 
колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, 
шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жи-
нағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарам-

сыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-ак-
кумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін 
бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.
5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада 
белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша 
береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.
6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату 
ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде 
болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына,
тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың 
мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; 
тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың 
еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/
немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін 
жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қа-
былдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-
түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны 
мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.
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