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Уважаемый потребитель! 
Благодарим Вас за выбор продукции 

ТМ CENTEK. Мы гарантируем 
безупречное функционирование 

данного изделия при соблюдении 
правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации вни
мательно изучите данную инструкцию, которая 
содержит важную информацию о правильной и 
безопасной эксплуатации прибора. Позаботь
тесь о сохранности данной инструкции.
Изготовитель не несет ответственности в слу
чае использования прибора не по прямому на
значению и при несоблюдении правил и усло
вий, указанных в настоящей инструкции, а так
же в случае попыток неквалифицированного 
ремонта прибора.
Если Вы желаете передать прибор для исполь
зования другому лицу, пожалуйста, передавай
те его вместе с настоящей инструкцией.

Выпрямитель для волос является бытовым 
прибором и не предназначен для исполь-
зования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует 
всем официальным стандартам безопасности,  
применимым к электроприборам в Российской 
Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций, опас
ных для жизни и здоровья, а также  преждевре
менного выхода прибора из строя, необходимо 
строго соблюдать перечисленные ниже условия:
 используйте прибор строго по назначению;
-� перед началом эксплуатации убедитесь, что на

пряжение электросети соответствует указан
ному на приборе;
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 не тяните сетевой шнур, если он касается
кромок предметов с острыми краями, сдав
лен какимилибо предметами или запутался;

 не прокладывайте сетевой шнур и не кладите
сам прибор в местах с повышенной влажно
стью, на горячей поверхности, вблизи тепло
выделяющих приборов или открытого пламени.

Выпрямитель для волос не следует использо
вать, если:
 поврежден сетевой шнур;
 прибор имеет видимые повреждения;
 прибор упал с высоты;
 на прибор попала влага.
Никогда не наматывайте на выпрямитель се
тевой шнур! 
Никогда не кладите работающий прибор на
мягкие подушки, шерстяные одеяла и др.!
Прибор не предназначен для использования
лицами (включая детей) с пониженными физи
ческими, чувственными или умственными спо
собностями или при отсутствии у них жизнен
ного опыта или знаний, если они не находятся
под контролем или не проинструктированы об
использовании прибора лицом, ответственным
за их безопасность. Дети должны находиться
под контролем для недопущения игры с при
бором.
Если прибор не используется, следите за тем,
чтобы он был выключен!
Не держите вилку в электросети:
 если прибор не работает или работает непра

вильно;
 до и во время ухода за прибором;
 после завершения работы с данным прибором.
Не тяните и не переносите прибор за сетевой
шнур. 
Извлекайте сетевой шнур за штепсель во из
бежание поврежде ния сетевого шнура и не вы
нимайте вилку из розетки электросети влаж
ными руками.
При повреждении шнура питания его замену
во избежание опасности должен производить
изготовитель, сервисная служба или аналогич
ный квалифицированный персонал.
Не используйте прибор для распрямления аб
солютно мокрых волос или париков!

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком! 
Никогда не пользуйтесь прибором, если у Вас 
влажные руки, принимая ванну или под душем, 
возле раковины или других емкостей с жидко
стью. Если выпрямитель упал в воду, немед
ленно выньте вилку сетевого шнура из розет
ки электросети. Ни при каких обстоятельствах 
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не касайтесь воды, если прибор подключен  
к электросети.
Если Вы используете прибор в ванной комна
те, во избежание опасных ситуаций после ис
пользования обязательно отключите его от 
электросети.
Не допускается попадание в прибор водного кон
денсата. Никогда не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ!

Опасность пожара! 
Никогда не допускайте контакт прибора с лег
ковоспламеняющимися жидкостями и горючи
ми материалами.
При повреждении сетевого шнура или какого
либо другого узла прибора немедленно отклю
чите его от электрической сети и обратитесь  
в сервисный центр изготовителя. В случае не
квалифицированного вмешательства в устрой
ство прибора или несоблюдения перечислен
ных в данной инструкции правил эксплуатации 
прибора гарантия аннулируется.

ВНИМАНИЕ!

Поверхность нагревательного элемента оста
ется горячей после завершения работы при
бора.

Особые условия по перевозке (транспортировке), 
реализации: нет.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

 Выпрямитель для волос  1 шт.
 Руководство пользователя  1 шт.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Керамические пластины
2. LЕDиндикатор разогрева и включения
3. Переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ»
4. Фиксатор пластин

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прежде чем приступить к укладке, необходимо 
вымыть волосы. Для достижения наилучших ре
зультатов используйте кондиционер для волос. 

1 2 3 4
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После мытья высушите волосы. Запрещено ис
пользовать прибор на мокрых волосах. Прежде 
чем приступить к использованию прибора, ре
комендуется нанести на волосы средство для 
облегчения расчесывания волос. Делая уклад
ку, обрабатывайте все пряди волос равномерно. 
Включите выпрямитель, передвинув переклю
чатель (3) в положение «I». Подождите 1 минуту 
до полного нагрева прибора. 
Разделите волосы на небольшие пряди. Для 
выпрямления зажмите волосы между пла
стинами и протяните от корней до кончиков 
24 раза.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор непрерывно более
1520 минут!
Убирать прибор на хранение можно только
после полного остывания!

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Отключите прибор от электросети. Дожди
тесь, пока остынет нагревательный элемент. 
Для очистки используйте мягкую плотную 
ткань. Не погружайте прибор в воду и не до
пускайте попадания воды на корпус прибора. 
Хранить прибор следует в коробке в сухом 
месте. Не обматывайте провод вокруг прибо
ра. Не дергайте и не подвешивайте прибор за 
провод электропитания.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Напряжение: 220240 В ~50/60 Гц
 Мощность: 5060 Вт
 Длина керамических пластин: 120 мм
 Ширина керамических пластин: 25 мм

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материа
лов, которые могут быть использованы по
вторно.
По возможности при утилизации выбрасы
вайте их в контейнер, предназначенный для 
повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может 
быть утилизирован отдельно от обычного бы
тового мусора. Его можно сдать в специальный 
пункт приема электронных приборов и элек
троприборов на переработку.
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Материалы перерабатываются в соответствии 
с их классификацией. Сдав этот прибор по 
окончании его срока службы на переработку, 
Вы внесете большой вклад в защиту окружаю
щей среды. Список пунктов приема электрон
ных приборов и электроприборов  на перера
ботку Вы можете получить в муниципальных 
органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ,
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с зако
ном «О защите прав потребителей».
Этот прибор соответствует всем официаль
ным национальным стандартам безопасности, 
применимым к электроприборам в Российской 
Федерации.
Установленный производителем в порядке  
п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите 
прав потребителей» срок службы для данного 
изделия составляет 5 лет с даты реализации 
конечному потребителю при условии, что из
делие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации и 
применимыми техническими стандартами. По 
окончании срока службы обратитесь в ближай
ший авторизованный сервисный центр для по
лучения рекомендаций по дальнейшей эксплу
атации прибора. Дата производства изделия 
указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год,  
4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантий
ное и послегарантийное обслуживание осу
ществляется генеральным сервисным центром 
ООО «ЛаринаСервис», г. Краснодар. 
Тел.: 8 (861) 9910542. 
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 со-
ответствует всем требуемым евро-
пейским и российским стандартам.
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9. 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) 2600900.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
 ЭШАШ ТҮЗЕТКІШІ CT-2017

МАЗМҰНЫ
1. Қауіпсіздік шаралары
2. Жиынтықтылығы
3. Аспаптың сипаты
4. Жұмыс істеу тәртібі
5. Аспапты күту
6. Техникалық сипаттамалары
7. Қоршаған ортаны қорғау, аспапты

кәдеге жарату
8. Сертификаттау туралы ақпарат,

кепілдемелік міндеттемелер
9. Өндіруші, импорттаушы туралы ақпарат

Құрметті тұтынушы!
Сізге СЕNTEK СМ өнімін таңдағаныңыз 

үшін алғыс білдіреміз. Біз аталған 
бұйымның оны пайдалану ережелері 

сақталған жағдайда мінсіз қызмет 
ететініне кепілдік береміз.

Өтінеміз, пайдаланар алдында аспапты дұрыс 
және қауіпсіз пайдалану бойынша маңызды 
ақпараттан тұратын аталған нұсқаулықты мұқият 
оқып шығыңыз.
Аталған нұсқаулықтың сақталуын қамтамасыз 
етіңіз. Аспаптың тікелей арналуы бойынша пай-
даланылмауы және осы нұсқаулықта көрсетілген 
ережелер мен талаптардың орындалмауы 
жағдайында, сондай-ақ аспапты біліксіз жөндеуге 
әрекет етілген жағдайда дайындаушы жауапты 
болмайды. Егер Сіз аспапты пайдалану үшін басқа 
тұлғаға бергіңіз келсе, оны осы нұсқаулықпен 
бірге беріңіз. 
Шаш түзеткіші-бұл тұрмыстық құрал 
және өнеркәсіптік мақсаттарда қолдануға 
арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың ту-
ындауын, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын 
істен шығуын болдырмау үшін төмендегі шарт-
тарды қатаң сақтау қажет:
- аспапты қатаң түрде мақсаты бойынша

қолданыңыз;
- жұмысты бастамас бұрын, электр желісінің

кернеуі құрылғыда көрсетілгенге сәйкес
келетініне көз жеткізіңіз;

- егер ол өткір жиектері бар, кез-келген зат-
тармен қысылған немесе оралған заттардың
жиектеріне тисе, желілік сымды тартпаңыз;

- желілік сымды төсемеңіз және құрылғының
өзін ылғалдылығы жоғары, ыстық жерде,
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жылу бөлетін құралдардың немесе ашық 
жалынның жанында қоймаңыз. 

Шаш түзеткішті қолдануға болмайды, егер:
– желілік сым зақымдалған;
– құрылғы көрінетін зақымға ие;
– құрылғы биіктіктен құлады;
– құрылғыға ылғал түсті.
Ешқашан түзеткішке желілік сымды орамаңыз!
Ешқашан жұмыс істейтін құралды жұмсақ
жастықтарға, жүн көрпелерге және т. б. салмаңыз!
Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой
қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса
алғанда) немесе олардың өмірлік тәжірибесі не-
месе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда
болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жа-
уапты адамның аспапты пайдалануы тура-
лы нұсқауламаса, пайдалануға арналмаған.
Аспаппен ойнауға жол бермеу үшін балалар
бақылауда болуы тиіс.
Егер аспап пайдаланылады қадағалаңыз ол
өшірулі!
Ашаны электр желісінде ұстамаңыз:
- Егер құрылғы жұмыс істемесе немесе дұрыс

жұмыс істемесе;
- құрылғыны күту алдында және кезінде;
- осы аспаппен жұмыс аяқталғаннан кейін.

Құрылғыны желілік сымға тартпаңыз және
өткізбеңіз.

Желілік сымның бүлінуіне жол бермеу үшін 
штепсельден желілік сымды шығарып алыңыз 
да, ашаны электр желісінің розеткасынан 
дымқыл қолмен шығармаңыз.
Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті 
болдырмау үшін дайындаушы, сервистік қызмет 
немесе осыған ұқсас білікті персонал ауысты-
руы тиіс.
Құрылғыны мүлдем дымқыл шашты немесе 
шашты түзету үшін пайдаланбаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Электр тогының зақымдану қаупі!
Егер сізде дымқыл қолдарыңыз болса, ваннада 
немесе душта, раковинаның жанында немесе 
басқа сұйық ыдыстарда құрылғыны ешқашан 
пайдаланбаңыз. Егер түзеткіш суға түсіп кетсе, 
электр желісінің розеткасынан желілік сымның 
шанышқысын дереу алыңыз. 
Егер құрылғы электр желісіне қосылған болса, 
ешқандай жағдайда суға қол тигізбеңіз.
Егер сіз ваннада құрылғыны қолдансаңыз, пай-
даланудан кейін қауіпті жағдайларды болдыр-
мас үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.
Аспапқа су конденсатының түсуіне жол 
берілмейді. Ешқашан аспапты суға батырмаңыз!
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Өрттің қауіп-қатері!
Ешқашан аспаптың тез тұтанатын 
сұйықтықтармен және жанғыш материалдармен 
жанасуына жол бермеңіз.
 Егер желілік сым немесе құрылғының басқа 
түйіні зақымдалған болса, оны дереу электр 
желісінен ажыратып, өндірушінің қызмет 
көрсету орталығына хабарласыңыз. Аспаптың 
құрылғысына білікті емес араласу немесе осы 
Нұсқаулықта көрсетілген құралды пайдалану 
ережелерін сақтамау жағдайында кепілдік жой-
ылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Құрылғының жұмысы аяқталғаннан кейін 
қыздыру элементінің беті ыстық болып қалады.
Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерек-
ше шарттар: жоқ.

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
– Шаш түзеткіші - 1 дана
– Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

3. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Керамикалық пластиналар
2. LЕD-қыздыру және қосу индикаторы
3. Қосқыш «ҚОСУ / ӨШІРУ»
4. Пластина бекіткіші

4. ПАЙДАЛАНУ
Сымды розеткаға салыңыз және құрылғыны 
қосыңыз. Құрылғы толық қызғанша 1 минут 
күтіңіз.
Кішкентай толқындар жасау үшін түзеткішті 
қолданыңыз. Шашты кішкене жіптерге бөліңіз. 
Пластиналар арасындағы жолды қысыңыз 
және осы күйде 2-3 секунд ұстаңыз. Шаш-
ты бұйралағаннан кейін бірден тарамаңыз, 
салқындағанша күтіңіз.
Бұйралау аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, 
оны электр желісінен ажыратыңыз.
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Аспапты үздіксіз 15-20 минуттан артық 
пайдаланбаңыз!
Құрылғыны толығымен салқындағаннан кейін 
ғана сақтауға болады!

5. АСПАПТЫ 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 сым-
ды орамаңыз. Құрылғыны электр қорек сымы 
үшін тартпаңыз және іліп қоймаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

– Кернеу: 220–240 В ~50/60 Гц
– Қуаты: 50–60 Вт
– Керамикалық плиталардың

ұзындығы: 120 мм
– Керамикалық плиталардың ені: 25 мм

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ,
АСПАПТЫ ЖОЮ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Қаптама, аспаптың өзі қайталап пайдалануға бо-
латын материалдардан жасалған. 
Мүмкіндігінше, аспаптарды жою кезінде 
қайталап пайдалану материалдарына арналған 
контейнерге тастаңыз. 

АСПАПТЫ ЖОЮ

Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспап 
қарапайым тұрмыстық қалдықтан бөлек жой-
ылуы мүмкін. Оны электрондық аспаптар мен 
электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдаудың 
арнайы пунктіне тапсыруға болады. 
Материалдар өздерінің жіктемесіне сәйкес 
қайта өңделеді. Осы аспапты қолданылу мерзімі 
аяқталуына байланысты қайта өңдеуге тапсыра 
отырып, Сіз қоршаған ортаны қорғауға үлкен 
үлес қосасыз. Сіз электрондық аспаптар мен 
электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдау 
пункттерінің тізімін муниципалдық мемлекеттік 
билік органдарынан ала аласыз.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ,
КЕПІЛДІКТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау ту-
ралы» заңға сәйкес сертификатталған. 
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Бұл аспап Ресей Федерациясында электр 
аспаптарына қойылатын барлық ресми ұлттық 
қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. 
Бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа 
және қолданылатын техникалық стандарттарға 
қатаң сәйкес пайдаланылған жағдайда, 
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі» РФ федералдық заңының 5-бабы 
2-тармағына сәйкес аспаптың шығарушы
белгілеген қолданылу мерзімі соңғы тұтынушыға
сатқан күннен бастап 5 жылды құрайды.
Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты
одан әрі пайдалануға байланысты ұсынымдар
алу үшін, жақын маңдағы авторландырылған
сервистік орталыққа хабарласыңыз. Бұйымның
шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген.
(2 және 3 белгілері – шығарылған жылы, 4 және
5 белгілері – айы). Кепілдіктік және кепілдіктен
кейінгі қызмет көрсетулерді «Ларина-Сервис»
ЖШҚ-ының бас сервистік орталығы (Краснодар
қ., Тел.: 8 (861) 991-05-42) жүзеге асырады. Өз
қалаңызда сервистік орталықтың бар-жоқтығы
жөнінде көрсетілген телефон нөмірі арқылы не-
месе www.centek.ru сайты арқылы біле аласыз.
Өнімнің төмендегідей сәйкестік сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C-CN.ВЕ02.В.01875/20 20.01.2020 ж.

Өнім сертификатталған және 
барлық талап етілетін еуропалык 
және ресейлік стандарттарға 
сәйкес келеді

9. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТ

Ресей аумағына импорттаушы: ЖК Асрумян 
К.Ш.
Мекен жайы: Ресей, 350912, Краснодар, қала. 
Пашковский, атаман Лысенко көшесі, 23. Тел.: 8 
(861) 2-600-900.
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КУПОН ¹ 2

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НО-
МЕР / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДА-
ВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

КУПОН ¹ 3

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НО-
МЕР / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДА-
ВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

КУПОН ¹ 1

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НО-
МЕР / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДА-
ВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

Данные отрывные купоны заполняются 
представителем фирмы-продавца.

Берілген үзік талондарды сатушы фирманың 
өкілі толтырады 

М.П. / М.О.

М.П. / М.О.

М.П. / М.О.



КУПОН ¹ 1

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ  

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В 
РЕМОНТ /

ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

КУПОН ¹ 2

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ  

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В 
РЕМОНТ /

ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

КУПОН ¹ 3

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ  

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В 
РЕМОНТ /

ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, 
проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный 
талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен 
Владельцу. 
Берілген үзік талондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервистік орталықтың өкілі 
толтырады. Жөндеу жүргізгеннен кейін, берілген кепілдік талонын Иесіне қайтару 
керек (толтырылған үзік купонынан басқа) 

М.П. / М.О.

М.П. / М.О.

М.П. / М.О.



Гарантийный талон 
№ _________ кепілдік талоны 

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок
Талон барлық мөртаңбалар мен белгілер болғанда ғана жарамды

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью запол-
нить гарантийный талон и отрывные талоны.
Ескерту! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзік талонды толық толты-
руын талап ету іңізді өтінеміз.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады
Изделие / Бұйым

Модель / Үлгісі

Серийный номер / Сериялық 
нөмірі

Дата продажи / Сатылған күні

Фирма-продавец / Сатушы 
фирма

Юридический адрес фирмы-продавца / Сатушы 
фирманың заңды мекенжайы

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының ТАӘ және 
телефоны

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать продающей организации / Сатушы ұйымның мөрі
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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев 
с даты реализации конечному потребителю. 
Данным гарантийным талоном производитель 
подтверждает исправность данного прибора 
и берет на себя обязательство по бесплатному 
устранению всех неисправностей, возникших 
по вине производителя.
Гарантийный ремонт может быть произведен  
в авторизованном сервисном центре изгото
вителя ООО «ЛаринаСервис», находящемся 
по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. 
Тел.: 8 (861) 9910542.

АОБСЛУЖИВАНИЯ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следую
щих условий оформления:
• правильное и четкое заполнение ориги

нального гарантийного талона изготовителя
с указанием наименования модели, ее се
рийного номера, даты продажи, при наличии
печати фирмыпродавца и подписи пред
ставителя фирмыпродавца в гарантийном
талоне, печатей на каждом отрывном купоне,
подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой пра
во на отказ в гарантийном обслуживании  
в случае непредоставления вышеуказанных 
документов, или если информация в них будет 
неполной, неразборчивой, противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следую
щих условий эксплуатации:
• использование прибора в строгом соответ

ствии с инструкцией по эксплуатации;
• соблюдение правил и требований безопас

ности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое
обслуживание, чистку, установку, настройку
прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распростра
няется:
• механические повреждения;
• естественный износ прибора;
• несоблюдение условий эксплуатации или

ошибочные действия владельца;
• неправильная установка, транспортировка;
• стихийные бедствия (молния, пожар, наво

днение и др.), а также другие причины, нахо
дящиеся вне контроля продавца и изготови
теля;

• попадание внутрь прибора посторонних
предметов, жидкостей, насекомых;

• ремонт или внесение конструктивных изме
нений неуполномоченными лицами;

• использование прибора в профессиональ
ных целях (нагрузка превышает уровень бы
тового применения), подключение прибора
к питающим телекоммуникационным и ка
бельным сетям, не соответствующим Госу
дарственным техническим стандартам;
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• выход из строя перечисленных ниже принад
лежностей изделия, если их замена предус
мотрена конструкцией и не связана с раз
боркой изделия:

а) пульты дистанционного управления, акку
муляторные батареи, элементы питания (ба
тарейки), внешние блоки питания и зарядные 
устройства;
б) расходные материалы и аксессуары (упа
ковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, кол
бы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, 
шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборни
ки, фильтры, поглотители запаха):
• для приборов, работающих от батареек,  ра

бота с неподходящими или истощенными ба
тарейками;

• для приборов, работающих от аккумулято
ров,  любые повреждения, вызванные на
рушениями правил зарядки и подзарядки
аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изго
товителем в дополнение к правам потребителя, 
установленным действующим законодатель
ством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности
за возможный вред, прямо или косвенно на
несенный продукцией ТМ CENTEK людям,
домашним животным, имуществу потреби
теля и/или иных третьих лиц в случае, если
это произошло в результате несоблюдения
правил и условий эксплуатации, установки
изделия; 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 предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет 5 
лет с даты реализации конечному потребителю 
при условии, что изделие используется в стро
гом соответствии с настоящей инструкцией по 
эксплуатации и применимыми техническими 
стандартами. По окончании срока службы об
ратитесь в авторизованный сервисный центр 
для получения рекомендаций по дальнейшей 
эксплуатации прибора.
Дата производства изделия указана в серий
ном номере (2 и 3 знаки  год, 4 и 5 знаки  ме
сяц производства).
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ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ! 
Барлық аспаптардың кепілдік мерімі - сатып алған 
күннен бастап 12 ай. Шығарушы осы кепілдік та-
лонымен берілген аспаптың ақаусыздығын рас-
тайды және шығарушының кінәсінен болған 
барлық ақаулықтарды тегін жоюға байланысты 
міндеттемелерді өзіне алады.    
Кепілдіктік жөндеуді «Ларина-Сервис» ЖШҚ-
ының Краснодар қ. Демус к-сі, 14 мекенжай-
ында орналасқан авторландырылған сервистік 
орталығында жүргізуге болады. Тел.: 8 (861) 
991-05-42.

КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесідей шарттарды орындаған
жағдайда қолданылады:
• үлгі атауы, оның сериялық нөмірі, сатылған

күні көрсетіліп, болған жағдайда сатушы
фирманың мөрі және кепілдік талонындағы
сатушы фирманың өкілдерінің қолдары,
әрбір жыртылмалы талонда мөрлер, сатып
алушының қолы қойылып, шығарушының
түпнұсқалық кепілдік талоны дұрыс және анық
толтырылса.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаған не-
месе ондағы ақпараттар толық емес, түсініксіз, 
шындыққа қайшы келетін жағдайда, шығарушы 
кепілдіктік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын 
өзіне қалдырады. 
2. Кепілдік келесідей пайдалану шарттарын
сақтаған кезде қолданылады:
• аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа

қатаң сәйкес қолдану;
• қауіпсіздік қағидалары мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдікке аспапқа иесінің үйінде мерзімді
қызмет көрсету, оны тазалау, орнату, іске
қосылуын реттеу кірмейді.
4. Кепілдіктің қолданылмайтын жағдайлары:
• механикалық бұзылулар;
• аспаптың табиғи тозуы;
• пайдлану шарттарын сақтамау немесе иесінің

қате әрекеттері;
• дұрыс орнатпау, тасымалдамау;
• апаттық жағдайлар (найзағай, өрт, су

тасқыны және т.с.), сондай-ақ сатушы мен
шығарушының бақылауынан тыс болатын се-
бептер;

• аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтың,
жәндіктердің кіруі;

• өкілетті емес тұлғалардың жөндеу жасауы не-
месе құрылысына өзгерістер енгізуі;

• аспапты кәсіби мақсаттарда пайдалану (жүктеме
тұрмыстық қолданудың деңгейінен асады), аспап-
ты Мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес
келмейтін қуат беруші телекоммуникациялық
және кабельдік желілерге қосу;
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• бұйымның төменде көрсетілген құрал-
жабдықтарының істен шығуы (егер ауысты-
рылуы құрылысымен қарастырылған және
бұйымды бөлшектеуге қатысы болмаса):

а) қашықтан басқару пульті, аккумуляторлық 
батареялар, қуат беру элементтері (батарея-
лар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау 
құрылғылары.
б) шығыс материалдары мен керек-жарақтар 
(қаптама, қаптар, белбеулер, сөмкелер, 
торқапшықтар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, 
торлар, шанышқылар, құбыршектер, түтіктер, 
щеткалар, қондырмалар, шаңжинағыштар, 
сүзгілер, иіс сіңіргіштер).
• батареялармен жұмыс істейтін аспаптар үшін

– сәйкес келмейтін немесе біткен батареялар-
мен жұмыс;

• аккумуляторлық батареялармен жұмыс істейтін
аспаптар үшін – аккумуляторларды зарядтау
қағидаларын бұзумен орын алған кез келген
бұзылулар.

5. Шығарушы осы кепілдікті қолданыстағы
заңнамамен белгіленген тұтынушының
құқықтарына қосымша береді және ешқандай
жағдайда ол құқықтарды шектемейді.
6. Егер бұйымды пайдалану, орнату қағидалары
мен шарттарын сақтамаудың нәтижесінде,
тұтынушылардың және/немесе өзге де үшінші
тұлғалардың қасақана және/немесе абайсыз
әрекетінен (әрекетсіздігінен), бой бермейтін
күштің салдарынан CENTEK СМ өнімі адамдарға,
үй жануарларына, тұтынушының және/немесе
өзге үшінші тұлғаның мүлкіне тікелей немесе
жанама зиян келтірсе, келтірілген ықтимал зиян
үшін шығарушы жауапкершілікті болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде, бұйым тек
таза күйінде қабылданады (аспапта тамақтың
қалдықтары, шаң немесе басқа ластанулар бол-
мау керек).

Шығарушы алдын ала хабарлама жаса-
май, аспаптың дизайнына және сипатта-
масына өзгерістер енгізу құқығын өзіне 
қалдырады.

Тұтынушы бұйымды осы пайдалану жөніндегі 
нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық 
стандарттарға дәлме-дәл сәйкестікте 
пайдаланған жағдайда, аталған аспаптың 
қолданылу мерзімі сатылған күннен ба-
стап 5 жылды құрайды. Қолданылу мерзімі 
аяқталғаннан кейін, аспапты одан әрі 
пайдалануға байланысты ұсыныстар алу үшін 
жақын жердегі авторландырылған сервистік 
орталыққа жүгініңіз. 
Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде 
көрсетілген (2 және 3 белгілер – шығарылған 
жылы, 4 және 5 белгілер – айы). 
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