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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
1.   Ìåðû áåçîïàñíîñòè
2.   Êîìïëåêòíîñòü
3.   Îïèñàíèå ïðèáîðà
4.   Ïîðÿäîê ðàáîòû
5.   Óõîä çà ïðèáîðîì
6.   Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
7.   Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû, óòèëèçàöèÿ ïðèáîðà
8.   Èíôîðìàöèÿ î ñåðòèôèêàöèè, ãàðàíòèéíûå 
      îáÿçàòåëüñòâà
9.   Èíôîðìàöèÿ î ïðîèçâîäèòåëå, èìïîðòåðå

Óâàæàåìûé ïîòðåáèòåëü! 
Áëàãîäàðèì Âàñ çà âûáîð ïðîäóêöèè ÒÌ CENTEK. Ìû 
ãàðàíòèðóåì áåçóïðå÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå äàííîãî 
èçäåëèÿ ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèë åãî ýêñïëóàòàöèè.

Ïîæàëóéñòà, ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè âíèìàòåëüíî 
èçó÷èòå äàííóþ èíñòðóêöèþ, êîòîðàÿ ñîäåðæèò âàæíóþ 
èíôîðìàöèþ î ïðàâèëüíîé è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè 
ïðèáîðà. Ïîçàáîòüòåñü î ñîõðàííîñòè äàííîé èíñòðóêöèè.
Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà íå ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ è ïðè 
íåñîáëþäåíèè ïðàâèë è óñëîâèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé 
èíñòðóêöèè, à òàêæå â ñëó÷àå ïîïûòîê íåêâàëèôèöèðî-
âàííîãî ðåìîíòà ïðèáîðà.
Åñëè Âû æåëàåòå ïåðåäàòü ïðèáîð äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
äðóãîìó ëèöó, ïîæàëóéñòà, ïåðåäàâàéòå åãî âìåñòå ñ íà-
ñòîÿùåé èíñòðóêöèåé.
Ýëåêòðîáðèòâà ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ïðèáîðîì è íå 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîìûøëåííûõ 
öåëÿõ!

1. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ïðèîáðåòåííûé Âàìè ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò âñåì îôèöè-
àëüíûì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè, ïðèìåíèìûì ê ýëåê-
òðîïðèáîðàì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âî èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ ñèòóàöèé, îïàñíûõ äëÿ æèç-
íè è çäîðîâüÿ, à òàêæå ïðåæäåâðåìåííîãî âûõîäà ïðèáîðà 
èç ñòðîÿ íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ïåðå÷èñëåííûå 
íèæå óñëîâèÿ:
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- Âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ íàñòîÿùèì ðóêîâîäñòâîì 
ïåðåä ââîäîì ïðèáîðà â ýêñïëóàòàöèþ. 
- Ñîõðàíèòå íàñòîÿùóþ èíñòðóêöèþ, êàññîâûé ÷åê è óïà-
êîâêó ïðèáîðà. Ïðè óòåðå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
íå âîçîáíîâëÿåòñÿ, à òàêîé ïðèáîð ñíèìàåòñÿ ñ ãàðàíòèè. 
Èñïîëüçóéòå ïðèáîð òîëüêî ïî åãî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ.
- Íå ðàñïîëàãàéòå ïðèáîð âáëèçè èñòî÷íèêîâ òåïëà,
íå ïîäâåðãàéòå åãî âîçäåéñòâèþ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé
è âëàãè (çàïðåùàåòñÿ ïîãðóæàòü â âîäó è èíûå æèäêîñòè).
- Çàïðåùàåòñÿ êàñàòüñÿ ïðèáîðà ìîêðûìè ðóêàìè. 
- Íå óñòàíàâëèâàéòå ïðèáîð íà ìÿãêèå, íåðîâíûå, íåó-
ñòîé÷èâûå ïîâåðõíîñòè. Íå íàêðûâàéòå ïðèáîð.
- Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì èãðàòü ñ ïðèáîðîì. Íå îñòàâëÿéòå 
ïðèáîð áåç ïðèñìîòðà. 
- Äàííûé ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëü çîâàíèÿ ëè-
öàìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè èëè 
óìñòâåííûìè âîçìîæíîñòÿìè, èëè íå îáëàäàþùèìè äî-
ñòàòî÷íûì îïûòîì è çíàíèÿìè áåç ïðîâåäåíèÿ èíñòðóê-
òàæà îá èñïîëüçîâàíèè äàííîãî ïðèáîðà è î âîçìîæíûõ 
îïàñíîñòÿõ ïðè åãî íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè.
- Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå ïðèáîð íà íàëè÷èå ïîâðåæäåíèé. 

Ýêñïëóàòàöèÿ íåèñïðàâíîãî ïðèáîðà íå äîïóñêàåòñÿ. Íå 
ïûòàéòåñü ðåìîíòèðîâàòü ïðèáîð ñàìîñòîÿòåëüíî. Îáðà-
òèòåñü ê êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòàì. 
- Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå òîëüêî îðèãèíàëüíûõ çà-
ïàñíûõ ÷àñòåé. Íå èñïîëüçóéòå ïðèíàäëåæíîñòè, íå âõîäÿ-
ùèå â êîìïëåêò ïîñòàâêè.
- Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ïðèáîðà óáåäèòåñü, ÷òî îí ïîëíîñòüþ 
è ïðàâèëüíî ñîáðàí.
- Ïðè ïîâðåæäåíèè ïðèáîðà, îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé 
öåíòð èçãîòîâèòåëÿ. Â ñëó÷àå íåêâàëèôèöèðîâàííîãî 
âìåøàòåëüñòâà â óñòðîéñòâî ïðèáîðà èëè íåñîáëþäåíèÿ 
ïåðå÷èñëåííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè 
ïðèáîðà ãàðàíòèÿ àííóëèðóåòñÿ.
- Ïðèáîð ìîæíî ðàçáèðàòü òîëüêî ïîñëå ïîëíîé îñòàíîâêè 
äâèãàòåëÿ.
Ïðèáîðîì íå ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ, åñëè: 
- ïðèáîð èìååò âèäèìûå ïîâðåæäåíèÿ; 
- ïðèáîð óïàë ñ âûñîòû; 
- íà ïðèáîð ïîïàëà âëàãà.
- Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð ïðè òåìïåðàòóðàõ íèæå 0 °Ñ
è âûøå 35 °Ñ. Åñëè ïðèáîð äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëñÿ ïðè 
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òåìïåðàòóðå íèæå 0 °Ñ, ïîìåñòèòå åãî â îáîãðåâàåìîå ïî-
ìåùåíèå íå ìåíåå ÷åì çà 3 ÷àñà äî âêëþ÷åíèÿ. 
- Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ìîãóò áûòü ïîòåíöèàëüíî îïàñ-
íû äëÿ äåòåé è äîëæíû áûòü óáðàíû â ñïåöèàëüíî îòâåäåí-
íîå ìåñòî.
- Îñîáûå óñëîâèÿ ïî ïåðåâîçêå (òðàíñïîðòèðîâêå), ðåàëè-
çàöèè: íåò.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Îïàñíîñòü ïîæàðà! Íèêîãäà íå äîïóñêàéòå êîíòàêò ïðèáî-
ðà ñ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ æèäêîñòÿìè è ãîðþ÷èìè 
ìàòåðèàëàìè!

2. ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ

1. Ýëåêòðîáðèòâà â ñáîðå - 1 øò.
2. Áàçà ïîäçàðÿäêè - 1 øò.
3. Ùåòî÷êà äëÿ î÷èñòêè - 1 øò.
4. Çàùèòíàÿ êðûøêà - 1 øò.
5. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè - 1 øò.

3. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ

1. Çàùèòíàÿ êðûøêà
2. Áðåþùèé áëîê
3. Êíîïêà ÂÊË/ÂÛÊË
4. Êîðïóñ
5. Èíôîðìàöèîííûé
     äèñïëåé
6. Áàçà ïîäçàðÿäêè

3. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ3. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ

1

2

3

5

4

6
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4. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ

ÇÀÐßÄÊÀ

- Ïðèñîåäèíèòå øòåêåð øíóðà ïèòàíèÿ áàçû ïîäçàðÿäêè ê 
USB-ðàçúåìó è ïîñòàâüòå íà íåå ýëåêòðîáðèòâó. Íà äèñ-
ïëåå ïîÿâèòñÿ èíäèêàòîð çàðÿäêè.
- Íå ðåêîìåíäóåòñÿ äåðæàòü áðèòâó, ïîäêëþ÷åííîé ê ýëåê-
òðîñåòè, äîëüøå 24 ÷àñîâ.
- Ïîñëå îêîí÷àíèÿ çàðÿäêè íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ íàäïèñü. Ñíèìèòå áðèòâó ñ áàçû ïîäçàðÿäêè.

ÑÎÂÅÒÛ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

- Íàæìèòå êíîïêó Âêë/Âûêë äëÿ âêëþ÷åíèÿ áðèòâû.
- Ïðèëîæèòå ãîëîâêó áðèòâû ê êîæå è âêëþ÷èòå áðèòâó, íà-
÷èíàéòå áûñòðî âîäèòü áðèòâîé ïî êîæå. Âîäèòü áðèòâîé 
ìîæíî êàê êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè, òàê è âîçâðàòíî-ïî-
ñòóïàòåëüíûìè.
- Ïîñëå áðèòüÿ âûêëþ÷èòå ýëåêòðîáðèòâó è âî èçáåæàíèå 
òðàâì çàêðîéòå áðèòâåííóþ ãîëîâêó ïðîçðà÷íîé çàùèòíîé 
êðûøêîé.

- Ïîæàëóéñòà, èìåéòå â âèäó, ÷òî ìîæåò ïîíàäîáèòü-
ñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, ïðåæäå ÷åì âàøà êîæà ïðèâûêíåò  
ê áðèòâå, ïîñëå ÷åãî ïðîöåññ áðèòüÿ ñòàíåò ëåãêèì.
- Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó âêëþ÷åíèÿ â òå÷åíèå
5 ñåêóíä äëÿ âêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè áëîêèðîâêè ïðèáîðà.

5. ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÈÁÎÐÎÌ

×ÈÑÒÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ

- Ðåãóëÿðíàÿ ÷èñòêà îáåñïå÷èâàåò íàèëó÷øåå êà÷åñòâî 
áðèòüÿ.
- Íàèáîëåå óäîáíûì è ãèãèåíè÷íûì ñïîñîáîì ÷èñòêè ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðîìûâêà áðåþùåãî áëîêà áðèòâû è êàìåðû äëÿ 
ñáîðà âîëîñ ãîðÿ÷åé âîäîé ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
áðèòâû.
- Íàæìèòå íà êíîïêó ôèêñàòîðà áðåþùåãî áëîêà, ïðè ýòîì 
áðåþùèé áëîê îòêðîåòñÿ, îáåñïå÷èâàÿ äîñòóï äëÿ ÷èñòêè. 
- Èñïîëüçóÿ êèñòî÷êó, ïðî÷èñòèòå áðåþùèé áëîê ñ âíó-
òðåííåé è íàðóæíîé ñòîðîí, à òàêæå ïðèâîä ëåçâèé. 
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- Äîïóñêàåòñÿ ïðîìûâêà áðåþùåãî áëîêà ïîä ñòðóåé òå-
ïëîé âîäû. Ïîëíîñòüþ ïðîñóøèòå áðåþùèé áëîê, ïðåæäå 
÷åì åãî çàêðûòü. Ïîñëå ïîëíîãî âûñûõàíèÿ çàêðîéòå áðå-
þùèé áëîê, îäåíüòå íà íåãî çàùèòíûé êîëïà÷îê è óáåðèòå 
áðèòâó íà õðàíåíèå.

×ÈÑÒÊÀ ÃÎËÎÂÊÈ

- Îòêèíüòå áðåþùèé áëîê, ñíèìèòå åãî ñ áðèòâû è èçâëå-
êèòå ðàìêó, óäåðæèâàþùóþ ãîëîâêè. 
- Î÷èñòèòå íîæè è ñåòî÷êè ãîëîâîê êèñòî÷êîé èç êîìïëåêòà 
áðèòâû.
- Î÷èùàéòå ãîëîâêè ïî îäíîé, ò.ê. îíè ÿâëÿþòñÿ èíäèâè-
äóàëüíî ïîäîãíàííûìè êîìïëåêòàìè. Åñëè Âû ñëó÷àéíî 
ïåðåïóòàåòå íîæè è ñåòî÷êè, ïðèðàáîòêà íîæåé è âîññòà-
íîâëåíèå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû áðèòâû ìîæåò çàíÿòü íå-
ñêîëüêî íåäåëü.
- Óñòàíîâèòå íîæè ñ ñåòî÷êàìè â áðåþùèé áëîê. Óñòàíîâè-
òå íà ìåñòî ðàìêó, óäåðæèâàþùóþ ãîëîâêè.
- Óáåäèòåñü, ÷òî âûñòóïû íà ñåòî÷êàõ ãîëîâîê âõîäÿò â âû-
ðåçû â áëîêå.

- Óñòàíîâèòå áðåþùèé áëîê íà áðèòâó è çàêðîéòå åãî.

6. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

- Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû: 80 ìèí.
- Âðåìÿ ïîëíîé çàðÿäêè: 60 ìèí.
- Íàïðÿæåíèå: 5 Â, 1 À
- Li-Ion àêêóìóëÿòîð åìêîñòüþ 800 ìÀ/÷
- Ìîùíîñòü: 3 Âò

7. ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ, 
ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Óïàêîâêà, ñàì ïðèáîð ñäåëàíû èç ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå 
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïîâòîðíî.
Ïî âîçìîæíîñòè ïðè óòèëèçàöèè âûáðàñûâàéòå èõ â êîí-
òåéíåð, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïîâòîðíî èñïîëüçóåìûõ ìà-
òåðèàëîâ.
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ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

Ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû ìîæåò áûòü óòèëèçè-
ðîâàí îòäåëüíî îò îáû÷íîãî áûòîâîãî ìóñîðà. Åãî ìîæíî 
ñäàòü â ñïåöèàëüíûé ïóíêò  ïðèåìà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ
è ýëåêòðîïðèáîðîâ íà ïåðåðàáîòêó.
Ìàòåðèàëû ïåðåðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êëàññè-
ôèêàöèåé. Ñäàâ ýòîò ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè åãî ñðîêà ñëóæáû
íà ïåðåðàáîòêó, Âû âíåñåòå áîëüøîé âêëàä â çàùèòó îêðóæà-
þùåé ñðåäû. Ñïèñîê ïóíêòîâ ïðèåìà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ
è ýëåêòðîïðèáîðîâ íà ïåðåðàáîòêó Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â ìóíè-
öèïàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

8. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ,
ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Î çàùè-
òå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».
Ýòîò ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò âñåì îôèöèàëüíûì íàöèîíàëü-
íûì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè, ïðèìåíèìûì ê ýëåêòðîïðè-
áîðàì. Óñòàíîâëåííûé ïðîèçâîäèòåëåì â ïîðÿäêå ï. 2 ñò. 5 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» ñðîê 
ñëóæáû äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ ñîñòàâëÿåò 5 ëåò ñ äàòû ðåàëè-

çàöèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ ïðè óñëîâèè, ÷òî èçäåëèå èñ-
ïîëüçóåòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé 
ïî ýêñïëóàòàöèè è ïðèìåíèìûìè òåõíè÷åñêèìè ñòàíäàðòàìè. 
Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû îáðàòèòåñü â áëèæàéøèé àâòî-
ðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåêîìåíäàöèé 
ïî äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà. Äàòà ïðîèçâîäñòâà 
èçäåëèÿ óêàçàíà â ñåðèéíîì íîìåðå (2 è 3 çíàêè – ãîä, 4 è 5 
çíàêè – ìåñÿö ïðîèçâîäñòâà).
Ãàðàíòèéíîå è ïîñëåãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûì ñåðâèñíûì öåíòðîì ÎÎÎ «Ëà-
ðèíà-Ñåðâèñ», ã. Êðàñíîäàð. Òåë.: 8 (861) 991-05-42.
Î íàëè÷èè ñåðâèñíîãî öåíòðà â Âàøåì ãîðîäå Âû ìîæåòå 
óçíàòü ïî óêàçàííîìó òåëåôîíó è íà ñàéòå www.centek.ru. 
Ïðîäóêöèÿ èìååò ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ:
¹ ÅÀÝÑ RU C-CN.ÂÅ02.Â.01874/20 îò 20.01.2020 ã.

Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà è ñîîòâåòñòâóåò âñåì 
òðåáóåìûì ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì
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9. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅ,
ÈÌÏÎÐÒÅÐÅ

Èìïîðòåð íà òåððèòîðèþ ÐÔ: ÈÏ Àñðóìÿí Ê.Ø. Àäðåñ: 
Ðîññèÿ, 350912, ã. Êðàñíîäàð, ïãò. Ïàøêîâñêèé, óë. Àòàìàíà 
Ëûñåíêî, 23. Òåë.: 8 (861) 2-600-900.



Âíèìàíèå! Ïîæàëóéñòà, ïîòðåáóéòå îò ïðîäàâöà 
ïîëíîñòüþ çàïîëíèòü ãàðàíòèéíûé òàëîí è îòðûâíûå 
òàëîíû. Òàëîí äåéñòâèòåëåí ïðè íàëè÷èè âñåõ øòàìïîâ è 
îòìåòîê.
Ескерту! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзік талонды то-
лық толтыруын талап ету іңізді өтінеміз.

Èçäåëèå / Бұйым

Ìîäåëü / Үлгісі

Ñåðèéíûé íîìåð 
/ Сериялық нөмірі

Äàòà ïðîäàæè / 
Сатылған күні

Ôèðìà-ïðîäàâåö 
/ Сатушы фирма

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ïðîäàâöà / Сатушы фирманың 
заңды мекенжайы

Ãàðàíòèéíûé òàëîí ¹ ____________
кепілдік талоны

Çàïîëíÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ôèðìû-ïðîäàâöà

Ê
Ó

Ï
Î

Í
 ¹

 1
È

Ç
Ä

Å
Ë

È
Å
 /

 БҰЙ
Ы

М

Ì
Î

Ä
Å
Ë

Ü
 /

 ҮЛ
ГІ

Ñ
Å
Ð

È
É

Í
Û

É
Í

Î
Ì

Å
Ð

 /
 СЕРИ

ЯЛ
Ы

Қ Н
Ө

М
ІРІ

Ä
À

Ò
À

 Ï
Ð

Î
Ä

À
Æ

È
 /

 САТЫ
Л

ҒАН
 

КҮН
І

Ô
È

Ð
Ì

À
-

Ï
Ð

Î
Ä

À
Â

Å
Ö

 /
 САТУШ

Ы
 Ф

И
РМ

А

Ê
Ó

Ï
Î

Í
 ¹

 2
È

Ç
Ä

Å
Ë

È
Å
 /

 БҰЙ
Ы

М

Ì
Î

Ä
Å
Ë

Ü
 /

 ҮЛ
ГІ

Ñ
Å
Ð

È
É

Í
Û

É
Í

Î
Ì

Å
Ð

 /
 СЕРИ

ЯЛ
Ы

Қ Н
Ө

М
ІРІ

Ä
À

Ò
À

 Ï
Ð

Î
Ä

À
Æ

È
 /

 САТЫ
Л

ҒАН
 

КҮН
І

Ô
È

Ð
Ì

À
-

Ï
Ð

Î
Ä

À
Â

Å
Ö

 /
 САТУШ

Ы
 Ф

И
РМ

А

Ì
.Ï

. /
 

Ì
.Î

.

Ì
.Ï

. /
 

Ì
.Î

.



Печать продающей организации / Сатушы ұйымның мөрі

Подпись продавца / Сатушының қолы

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының ТАӘ және телефоны

Çàïîëíÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ñåðâèñíîãî öåíòðà

Ê
Ó

Ï
Î

Í
 ¹

 2
М

О
Д

ЕЛ
Ь 

/ 
БҰ

Й
Ы

М

СЕ
РИ

Й
Н

Ы
Й

 Н
О

М
ЕР

/
СЕ

РИ
ЯЛ

Ы
Қ 

Н
Ө

М
ІР

І  

Д
АТ

А 
П

О
СТ

УП
Л

ЕН
И

Я 
В 

РЕ
М

О
Н

Т 
/

Ж
Ө

Н
Д

ЕУ
ГЕ

 Т
ҮС

КЕ
Н

 К
ҮН

І

Д
АТ

А 
ВЫ

Д
АЧ

И
 /

БЕ
РІ

Л
ГЕ

Н
 К

ҮН
І

ВИ
Д

 Р
ЕМ

О
Н

ТА
 /

 
Ж

Ө
Н

Д
ЕУ

 Т
ҮР

І

Ì
.Ï

. 
/
 

Ì
.Î

.

Ê
Ó

Ï
Î

Í
 ¹

 1
М

О
Д

ЕЛ
Ь 

/ 
БҰ

Й
Ы

М

СЕ
РИ

Й
Н

Ы
Й

 Н
О

М
ЕР

/
СЕ

РИ
ЯЛ

Ы
Қ 

Н
Ө

М
ІР

І  

Д
АТ

А 
П

О
СТ

УП
Л

ЕН
И

Я 
В 

РЕ
М

О
Н

Т 
/

Ж
Ө

Н
Д

ЕУ
ГЕ

 Т
ҮС

КЕ
Н

 К
ҮН

І

Д
АТ

А 
ВЫ

Д
АЧ

И
 /

БЕ
РІ

Л
ГЕ

Н
 К

ҮН
І

ВИ
Д

 Р
ЕМ

О
Н

ТА
 /

 
Ж

Ө
Н

Д
ЕУ

 Т
ҮР

І

Ì
.Ï

. 
/
 

Ì
.Î

.



10

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ!
Ñðîê ãàðàíòèè íà âñå ïðèáîðû 12 ìåñÿöåâ ñ äàòû ðåàëè-
çàöèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ. Äàííûì ãàðàíòèéíûì òà-
ëîíîì ïðîèçâîäèòåëü ïîäòâåðæäàåò èñïðàâíîñòü äàííîãî 
ïðèáîðà è áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïî áåñïëàòíîìó 
óñòðàíåíèþ âñåõ íåèñïðàâíîñòåé, âîçíèêøèõ ïî âèíå ïðî-
èçâîäèòåëÿ.
Ãàðàíòèéíûé ðåìîíò ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåí â àâòîðèçîâàí-
íîñåðâèñíîì öåíòðå èçãîòîâèòåëÿ ÎÎÎ «Ëàðèíà-Ñåðâèñ», 
íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó: ã. Êðàñíîäàð, óë. Äåìóñà, 14. 
Òåë.: 8 (861) 991-05-42.

ÓÑËÎÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

1. Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò ïðè ïðàâèëüíîì è ÷åòêîì çàïîëíåíèè 
îðèãèíàëüíîãî ãàðàíòèéíîãî òàëîíà èçãîòîâèòåëÿ ñ óêàçàíè-
åì íàèìåíîâàíèÿ ìîäåëè, åå ñåðèéíîãî íîìåðà, äàòû ïðîäà-
æè, ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè ôèðìû-ïðîäàâöà è ïîäïèñè ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ôèðìû-ïðîäàâöà â ãàðàíòèéíîì òàëîíå, ïå÷àòåé 
íà êàæäîì îòðûâíîì êóïîíå, ïîäïèñè ïîêóïàòåëÿ.

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà îòêàç â ãàðàí-
òèéíîì îáñëóæèâàíèè â ñëó÷àå íåïðåäîñòàâëåíèÿ âûøåóêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ, èëè, åñëè èíôîðìàöèÿ â íèõ áóäåò íåïîë-
íîé, íåðàçáîð÷èâîé, ïðîòèâîðå÷èâîé.
2. Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé 
ýêñïëóàòàöèè:
• èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ èí-

ñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè;
• ñîáëþäåíèå ïðàâèë è òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè.
3. Ãàðàíòèÿ íå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïåðèîäè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, 
÷èñòêó, óñòàíîâêó, íàñòðîéêó ïðèáîðà íà äîìó ó âëàäåëüöà.
4. Ñëó÷àè, íà êîòîðûå ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:
• ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ;
• åñòåñòâåííûé èçíîñ ïðèáîðà;
• íåñîáëþäåíèå óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè èëè îøèáî÷íûå äåé-

ñòâèÿ âëàäåëüöà;
• íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà, òðàíñïîðòèðîâêà;
• ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ (ìîëíèÿ, ïîæàð, íàâîäíåíèå è ò. ï.), à òàê-

æå äðóãèå ïðè÷èíû, íå çàâèñÿùèå îò ïðîäàâöà è èçãîòîâèòåëÿ;
• ïîïàäàíèå âíóòðü ïðèáîðà ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, æèä-

êîñòåé, íàñåêîìûõ;
• ðåìîíò èëè âíåñåíèå êîíñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé íåóïîë-

íîìî÷åííûìè ëèöàìè;
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• èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ïðîôåññèîíàëüíûõ öåëÿõ (íà-
ãðóçêà ïðåâûøàåò óðîâåíü áûòîâîãî ïðèìåíåíèÿ), ïîä-
êëþ÷åíèå ïðèáîðà ê ïèòàþùèì òåëåêîììóíèêàöèîííûì è 
êàáåëüíûì ñåòÿì, íå ñîîòâåòñòâóþùèì Ãîñóäàðñòâåííûì 
Òåõíè÷åñêèì Ñòàíäàðòàì;

• âûõîä èç ñòðîÿ ïåðå÷èñëåííûõ íèæå ïðèíàäëåæíîñòåé èç-
äåëèÿ, åñëè èõ çàìåíà ïðåäóñìîòðåíà êîíñòðóêöèåé è íå
ñâÿçàíà ñ ðàçáîðêîé èçäåëèÿ:

à) ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, àêêóìóëÿòîðíûå áàòà-
ðåè, ýëåìåíòû ïèòàíèÿ (áàòàðåéêè), âíåøíèå áëîêè ïèòàíèÿ
è çàðÿäíûå óñòðîéñòâà.
á) ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è àêñåññóàðû (óïàêîâêà, ÷åõëû, ðåì-
íè, ñóìêè, ñåòêè, íîæè, êîëáû, òàðåëêè, ïîäñòàâêè, ðåøåòêè, 
âåðòåëû, øëàíãè, òðóáêè, ùåòêè, íàñàäêè, ïûëåñáîðíèêè, 
ôèëüòðû, ïîãëîòèòåëè çàïàõà).
• äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò áàòàðååê, - ðàáîòà ñ íåïîä-

õîäÿùèìè èëè èñòîùåííûìè áàòàðåéêàìè;
• äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò àêêóìóëÿòîðîâ, - ëþáûå

ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå íàðóøåíèÿìè ïðàâèë çàðÿäêè
• è ïîäçàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ.
5. Íàñòîÿùàÿ ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èçãîòîâèòåëåì
â äîïîëíåíèå ê ïðàâàì ïîòðåáèòåëÿ, óñòàíîâëåííûì äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, è íè â êîåé ìåðå íå îãðàíè÷èâàåò èõ.

6. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçìîæ-
íûé âðåä, ïðÿìî èëè êîñâåííî íàíåñåííûé ïðîäóêöèåé
ÒÌ CENTEK ëþäÿì, äîìàøíèì æèâîòíûì, èìóùåñòâó ïî-
òðåáèòåëÿ è (èëè) èíûõ òðåòüèõ ëèö â ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðî-
èçîøëî â ðåçóëüòàòå íåñîáëþäåíèÿ ïðàâèë è óñëîâèé
ýêñïëóàòàöèè, óñòàíîâêè èçäåëèÿ; óìûøëåííûõ è (èëè) íå-
îñòîðîæíûõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) ïîòðåáèòåëÿ è (èëè) èíûõ 
òðåòüèõ ëèö, äåéñòâèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû.
7. Ïðè îáðàùåíèè â ñåðâèñíûé öåíòð ïðèåì èçäåëèÿ ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â ÷èñòîì âèäå (íà ïðèáîðå íå äîëæíî áûòü 
îñòàòêîâ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïûëè è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé).
Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíÿòü äè-
çàéí è õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
óâåäîìëåíèÿ.
Ñðîê ñëóæáû äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ ñîñòàâëÿåò 5 ëåò ñ äàòû
ðåàëèçàöèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ ïðè óñëîâèè, ÷òî èç-
äåëèå èñïîëüçóåòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé
èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè è ïðèìåíèìûìè òåõíè÷å-
ñêèìè ñòàíäàðòàìè. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû îáðà-
òèòåñü â àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ðåêîìåíäàöèé ïî äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
Äàòà ïðîèçâîäñòâà èçäåëèÿ óêàçàíà â ñåðèéíîì íîìåðå
(2 è 3 çíàêè - ãîä, 4 è 5 çíàêè - ìåñÿö ïðîèçâîäñòâà).



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

ЭЛЕКТР ҰСТАРА CT-2151

МАЗМҰНЫ
1. Қауіпсіздік шаралары
2. Жиынтықталуы
3. Құралдың сипаттамасы
4. Жұмыс тәртібі
5. Құралдың күтімі
6. Техникалық сипаттамалары
7. Қоршаған ортаны қорғау, құралды кәдеге жарату
8. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілді міндетте-
мелер
9. Өндіруші, импорттаушы туралы ақпарат

Құрметті тұтынушы!
Centek СМ өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда бұл бұйымның 
дұрыс жұмыс істейтініне кепілдік береміз.
Пайдаланар алдында құралды дұрыс және қауіпсіз пайдалану 
жөніндегі маңызды ақпараттары бар осы нұсқаулықпен мұқият 

танысуыңызды сұраймыз. Нұсқаулықты сақтап қойыңыз.
Құралды тікелей арналымы бойынша қолданбаған және осы 
нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттарды сақтамаған 
жағдайда, сондай-ақ құралды біліктіліксіз жөндеуге тырысқан 
кезде, шығарушы жауапкершілікті болмайды.
Егер құралды басқа адамның пайдалануына бергіңіз келсе, оны 
осы нұсқаулықпен бірге табыстауыңызды сұраймыз.
Электрлік ұстара тұрмыстық құрал болып табылады 
және өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Сіздің сатып алған құралыңыз Ресей Федерациясында электр 
құралдарына қатысты қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік 
стандарттарына сәйкес келеді. Өмір және денсаулық үшін қа-
уіпті жағдайларға жол бермес үшін, сондай-ақ құрал мерзімінен 
бұрын істен шықпас үшін, төменде көрсетілген ережелерді қа-
таң ұстануыңыз қажет:
- Құралды пайдаланар алдында осы нұсқаулықпен мұқият та-
нысып шығыңыз.
- Осы нұсқаулықты, кассалық чекті және құралдың қаптама-
сын сақтап қойыңыз. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық жоғалған 
жағдайда, қайта жаңғыртылмайды, ал құралға берілетін кеп-
ілдіктің күші жойылады. Құралды тек арналымына сай пайда-
ланыңыз.



- Құралды жылу көздеріне жақын жерге орналастырмаңыз, ті-
келей түсетін күн көзінен және ылғалдан сақтаңыз (суға неме-
се өзге де сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады).
- Құралды дымқыл қолмен ұстауға болмайды.
- Құралды қисық, орнықсыз, жұмсақ заттың бетіне қоймаңыз. 
Құралды бүркемеңіз.
- Балалардың құралмен ойнауына рұқсат етпеңіз. Құралды қа-
раусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрал физикалық және ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі 
адамдардың (соның ішінде балалардың) немесе осы құралды 
пайдалану жөнінде және оны дұрыс пайдаланбаған жағдай-
дағы ықтимал қауіптілігі туралы нұсқамадан өтпесе, тәжірибесі 
мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Құралда бүліну белгілерінің болмауын жүйелі тексеріңіз.
Ақаулы құралды пайдалануға жол берілмейді. Құралды өз 
бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Білікті мамандарға хабарла-
сыңыз.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді ғана пайдалануға рұқсат 
етіледі. Жеткізу жиынтығына кіргізілмеген керек-жарақтарды 
пайдаланбаңыз.
- Құралды қосар алдында оның толық және дұрыс құралғанына 
көз жеткізіңіз.

- Құрал бұзылғанда дайындаушының сервистік орталығына 
жүгініңіз. Құралдың құрылысы біліксіз адамның кірісуімен өз-
гертілген немесе осы нұсқаулықта көрсетілген құралды пай-
далану ережелерін ұстанбаған жағдайда - кепілдіктің күші 
жойылады.
- Құралды қозғалтқыш әбден тоқтағаннан кейін ғана бөлшек-
теуге болады.
Құралды келесі жағдайларда пайдалануға болмайды:
- құралдың көзге көрініп тұрған ақаулары болса;
- құрал биіктен құлаған болса;
- құралға су тиген болса.
- Құралды 0°С-тан төмен және 35°С-тан жоғары температура-
ларда пайдаланбаңыз. Егер құрал ұзақ уақыт бойы 
нөлден төмен температурада болған болса, оны қоспастан 
бұрын жылытылатын бөлмеде кем дегенде 3 сағаттай тұрғы-
зыңыз.
- Қаптамалық материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүм-
кін және оларды арнайы белгіленген орынға жинап қою керек.
- Тасу (тасымалдау), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ.
Өртену қаупі бар! Құралдың тез тұтанатын сұйықтармен және 
ыстық материалдармен беттесуіне ешқашан жол бермеңіз!



2. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ
• Құрастырулы электр ұстара -1 дана.
• Қуаттау базасы -1 дана.
• Тазалауға арналған щетка - 1 дана.
• Қорғаныш қақпақ - 1 дана.
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық -1 дана.

3. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ
1. Қорғаныш қақпақ
2. Қырғыш блок
3. ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасы
4. Корпус
5. Ақпараттық дисплей
6. Қуаттау базасы

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ҚУАТТАНДЫРУ

- Қуаттау базасының қуат көзі сымының штекерін USB-ағытпаға 
жалғаңыз және оған электр ұстараны қойыңыз. 
- Дисплейде қуаттау индикаторы пайда болады.
- Электр желісіне ұстараны 24 сағаттан артық қосуға болмай-
ды.
- Қуаттау аяқталғаннан кейін дисплейде тиісті жазба пайда бо-
лады. Қуаттау базасынан ұстараны алып тастаңыз.

ПАЙДАЛАНУ  БОЙЫНША ҰСЫНБАЛАР

- Ұстараны қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басыңыз.
- Ұстараның басын теріге жақындатып, ұстараны қосыңыз, 
ұстараны терінің бетімен тез жүргізіңіз. Ұстараны айналдыра, 
әрі-бері қозғауға болады.
- Қырынғаннан кейін электр ұстараны сөндіріп, жарақат алмау 
үшін ұстараның басын түссіз қорғаныш қақпағымен жабыңыз.
- Сіздің теріңіз ұстараға үйренгенше біраз уақыт өтуі мүмкін 
екенін есте сақтағаныңыз жөн, содан кейін қыру процесі оңай 
бола түседі.
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- Құралды бұғаттау функциясын іске қосу үшін қосу батырма-
сын басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

5. ҚҰРАЛДЫҢ КҮТІМІ

ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ

- Тұрақты тазалау қыру сапасының жақсы болуын қамтамасыз 
етеді.
- Тазалаудың ең ыңғайлы және гигиеналық тәсілі ұстараның 
қырғыш блогын және шаш жинау камерасын ұстараны пайда-
ланып болғаннан кейін ыстық сумен шаю болып табылады.
- Қырғыш блоктың бекіткіші батырмасын басыңыз, бұл кезде 
қырғыш блок тазалауды қамтамасыз ету үшін ашылады.
- Қылтанақты пайдалана отырып, қырғыш блоктың ішкі және 
сыртқы жағын, сондай-ақ ұстара жүзінің жетегін тазалаңыз.
- Қырғыш блокты ағып тұрған судың астында ұстап шаюға бо-
лады Қырғыш блокты жабардан бұрын әбден кептіріңіз. Қы-
рғыш блок әбден кепкеннен кейін оған қорғаныш қақпақшаны 
кигізіп, ұстараны сақтау орнына алып қойыңыз.

БАСЫН ТАЗАЛАУ

- Қырғыш блокты қайырып, оны ұстарадан алып, басын ұстап 
тұратын жақтаушасын шешіп алыңыз.
- Басындағы пышақтары мен торшаларын ұстара жиынтығын-
дағы қылтанақпен тазалаңыз.
- Бастарын бір-бірлеп тазалаңыз, өйткені олар даралай кел-
тірілген жиынтықтар болып табылады. Егер сіз пышақтар мен 
торшаларын кездейсоқ шатастырып алсаңыз, пышақтар ор-
нығып, ұстара тиімді жұмысын қалпына келтіруі үшін біршама 
уақыт қажет болады.
- Қырғыш блокқа торшалы пышақтарды орнатыңыз Бастарын 
ұстап тұратын жақтаушаны орнына қойыңыз.
- Басының торшаларындағы шығыңқы жерлері блоктың ой-
ықтарына кіргеніне көз жеткізіңіз.
- Қырғыш блокты ұстараға орнатып, оны жабыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
- Үздіксіз жұмыс уақыты 80 мин.
- Толық қуаттау уақыты 60 мин.
- Кернеуі: 5 В, 1 А
- Сыйымдылығы 800 мА/сағ Li-Ion аккумуляторы
- Қуаттылығы 3 Вт



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Құралдың өзі, қаптамасы қайта пайдалануға болатын матери-
алдардан жасалған.
Мүмкіндігінше, кәдеге жарату кезінде оларды қайта пайдала-
нылатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрал кәдімгі тұрмы-
стық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы тиіс. Оны қайта 
өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қа-
былдайтын арнайы орындарға тапсыруға болады.
Материалдар жіктемесіне сәйкес қайта өңделеді. Бұл құралдың 
қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсы-
рсаңыз, қоршаған ортаны қорғау ісіне үлкен үлес қосасыз. 
-Электронды құралдар мен электр құралдарын қайта өңдеуге 
қабылдау орындарының тізімін мемлекеттік биліктің муници-
палдық органдарынан алуыңызға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ,
КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға 
сәйкес сертификатталған.
Бұл құрал электр құралдарына қолданылатын барлық ресми 
ұлттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді Өндірушінің 
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Федерал-
дық заңының 5-бабының 2-тармағы тәртібімен осы бұйым үшін 
белгілеген қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөнін-
дегі нұсқаулыққа және қолданылатын стандарттарға қатаң 
сәйкестікте пайдаланылатын жағдайда соңғы тұтынушыға са-
тылған күннен бастап 5 жылды құрайды.
Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құралды әрі қарай 
пайдалану жөнінде ұсынбалар алу үшін ең жақын орналасқан 
авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз. Бұйымның 
өндірілген күні сериялық нөмірінде көрсетілген (2 және 3 таң-
балар - өндірілген жылы, 4 және 5 таңбалар - айы).
Кепілді және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді «Лари-
на-Сервис» ЖШҚ бас  сервис  орталығы (Краснодар қ., тел 
8 (861) 991-05-42) жүзеге асырады Сіздің қалаңызда сервис 
орталығының бар-жоғын көрсетілген телефон бойынша және 
www.centek.ru сайтынан біле аласыз Өнімнің келесідей 



сәйкестік сертификаты бар: 20.01.2020ж. № ЕАЭС RU C-CN.
ВЕ02.В.01874/20

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

9. ӨНДІРУШІ,
ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

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

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ! 
CENTEK СМ техникасын таңдағаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз 
және оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сіз сатып 
алған аспаптың жұмыс істеу сапасы жоғары болатындығына ке-
пілдік береміз. 
Барлық аспаптардың кепілдік мерімі - сатып алған күннен бастап 
12 ай. Шығарушы осы кепілдік талонымен берілген аспаптың 
ақаусыздығын растайды және шығарушының кінәсінен болған 
барлық ақаулықтарды тегін жоюға байланысты міндеттемелерді 
өзіне алады.    
Кепілдіктік жөндеуді «Ларина-Сервис» ЖШҚ-ының Краснодар 
қ. Демус к-сі, 14 мекенжайында орналасқан авторландырылған 
сервистік орталығында жүргізуге болады. Тел.: (861) 991-05-
42.

КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ 
1. Кепілдік келесідей шарттарды орындаған жағдайда қолда-
нылады:
• үлгі атауы, оның сериялық нөмірі, сатылған күні көрсетіліп, 

болған жағдайда сатушы фирманың мөрі және кепілдік та-
лонындағы сатушы фирманың өкілдерінің қолдары, әрбір 



жыртылмалы талонда мөрлер, сатып алушының қолы қой-
ылып, шығарушының түпнұсқалық кепілдік талоны дұрыс 
және анық толтырылса.       

Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаған немесе 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 қол-

дану;
• 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 әрекет-

тері; 
• дұрыс орнатпау, тасымалдамау; 
• апаттық жағдайлар (найзағай, өрт, су тасқыны және т.с.), 

сондай-ақ сатушы мен шығарушының бақылауынан тыс бо-
латын себептер; 

• аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтың, жәндіктердің 
кіруі; 

• өкілетті емес тұлғалардың жөндеу жасауы немесе құрылысы-
на өзгерістер енгізуі;

• аспапты кәсіби мақсаттарда пайдалану (жүктеме тұрмыстық 
қолданудың деңгейінен асады), аспапты Мемлекеттік техни-
калық стандарттарға сәйкес келмейтін қуат беруші телеком-
муникациялық және кабельдік желілерге қосу;

• бұйымның төменде көрсетілген құрал-жабдықтарының істен 
шығуы (егер ауыстырылуы құрылысымен қарастырылған 
және бұйымды бөлшектеуге қатысы болмаса):

а) қашықтан басқару пульті, аккумуляторлық батареялар, қуат 
беру элементтері (батареялар), 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 сіңір-
гіштер).
• батареялармен жұмыс істейтін аспаптар үшін – сәйкес кел-

мейтін немесе біткен батареялармен жұмыс; 
• аккумуляторлық батареялармен жұмыс істейтін аспаптар 

үшін – аккумуляторларды зарядтау қағидаларын бұзумен 
орын алған кез келген бұзылулар.   



5. Шығарушы осы кепілдікті қолданыстағы заңнамамен бел-
гіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және 
ешқандай жағдайда ол құқықтарды шектемейді. 
6. Егер бұйымды пайдалану, орнату қағидалары мен шартта-
рын сақтамаудың нәтижесінде, тұтынушылардың және/немесе 
өзге де үшінші тұлғалардың қасақана және/немесе абайсыз 
әрекетінен (әрекетсіздігінен), бой бермейтін күштің салда-
рынан CENTEK СМ өнімі адамдарға, үй жануарларына, тұты-
нушының 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 күйін-
де қабылданады (аспапта тамақтың қалдықтары, шаң немесе 
басқа ластанулар болмау керек). 

Шығарушы алдын ала хабарлама жасамай, аспап-
тың дизайнына және сипаттамасына өзгерістер енгізу 
құқығын өзіне қалдырады.

Тұтынушы бұйымды осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа 
және қолданылатын техникалық стандарттарға дәлме-дәл сәй-
кестікте пайдаланған жағдайда, аталған аспаптың қолданылу 
мерзімі сатылған күннен бастап 3 жылды құрайды. Қолданылу 

мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты одан әрі пайдалануға 
байланысты ұсыныстар алу үшін жақын жердегі авторланды-
рылған сервистік орталыққа жүгініңіз. 
Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 
және 3 белгілер – шығарылған жылы, 4 және 5 белгілер – айы). 
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