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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 внима
тельно изучите данную инструкцию, которая содер
жит важную информацию о правильной и безопасной 
эксплуатации прибора.
Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.
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 использования 
другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с 
настоящей инструкцией. 

Электрическая бритва является бытовым при-
бором и не предназначена для использования 
в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем 
официальным стандартам безопасности, приме
нимым к электроприборам в Российской Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций, опасных 
для жизни и здоровья, а также преждевременного 
выхода прибора из строя необходимо строго соблю
дать перечисленные ниже условия:
 используйте прибор строго по назначению;
 перед началом эксплуатации убедитесь, что на
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пряжение электросети соответствует указанному 
на приборе;

 не тяните сетевой шнур, если он касается кромок 
предметов с острыми краями, сдавлен какими
либо предметами или запутался;

 не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам 
прибор в местах с повышенной влажностью, на 
горячих поверхностях, вблизи нагревательных 
приборов или открытого пламени.

Прибор не следует использовать, если:
 поврежден сетевой шнур;
 прибор имеет видимые повреждения;
 прибор упал с высоты;
 на прибор попала влага.
Никогда не наматывайте на прибор сетевой шнур! 
Никогда не кладите работающий прибор на мягкие 
подушки, шерстяные одеяла и т.п.!
Использование прибора детьми категорически за
прещено!
Прибор не следует использовать лицам, страдаю
щим заболеваниями, сопровождающимися нару
шением координации движений.
Если Вы не используете прибор, следите, чтобы он 
был выключен!
Не держите вилку в электросети:
 если прибор не работает или работает неправильно;
 до и во время ухода за прибором;
 если завершена работа с данным прибором.
Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур. 
Не отключайте прибор от электросети рывком за 
сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки 
электросети влажными руками.
Особые условия по реализации, транспортировке: нет.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком! 
Никогда не пользуйтесь прибором, если у Вас влаж
ные руки, принимая ванну или под душем, вблизи 
раковины или других емкостей с жидкостью. Если 
прибор упал в воду, немедленно выньте вилку се
тевого шнура из розетки электросети. Ни при каких 
обстоятельствах не касайтесь воды, если прибор 
подключен к электросети.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком! 
Если Вы используете прибор в ванной комнате, во 
избежание опасных ситуаций после использования 
обязательно отключите его от электросети.
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Не допускается попадание в прибор водного кон
денсата. Никогда не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ!

Опасность пожара! 
Никогда не допускайте контакт прибора с легко
воспламеняющимися жидкостями и горючими ма
териалами.
При повреждении сетевого шнура или какоголибо 
другого узла прибора немедленно отключите при
бор от электрической сети и обратитесь в сервисный 
центр изготовителя. В случае неквалифицированно
го вмешательства в устройство прибора или несо
блюдения перечисленных в данной инструкции пра
вил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
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1. Блок бреющих головок
2. Защелка бреющего блока
3. Корпус электробритвы
4. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» (электробритва)
5. Гнездо сетевого адаптера
6. Защитный колпачок
7. Лезвие триммера
8. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» (триммер)
9. Корпус триммера
10. Отсек для батарей
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

 Электробритва в сборе  1 шт.
 USBкабель  1 шт.
 Щеточка для очистки  1 шт.
 Чехол  1 шт.
 Руководство по эксплуатации  1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

ЗАРЯДКА

 Присоедините штекер шнура питания к электро
бритве и подключите шнур к USBразъему. Замигает 
индикатор зарядки.
 Не рекомендуется держать бритву подключенной  
к электросети дольше 24 часов.
 После окончания зарядки индикатор перестанет ми
гать и загорится красным светом. Отсоедините USB
кабель от источника питания и гнезда бритвы.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для включения бритвы.
 Приложите головку бритвы к коже и включите брит
ву, начинайте быстро водить бритвой по коже. Водить
бритвой можно как круговыми движениями, так и воз
вратнопоступательными.
 После бритья выключите электробритву и, во избе
жание травм, закройте бритвенную головку прозрач
ной защитной крышкой.
 Может понадобиться некоторое время, прежде чем
ваша кожа привыкнет к бритве, после чего процесс бри
тья станет легким.
 Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение
5 секунд для включения функции блокировки прибора.

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА

Триммер можно использовать для удаления волос из 
области ушных каналов, внешней части ушных рако
вин, носа. Включите прибор и аккуратно поместите на
садку в ноздрю, ушной канал и т.д.
Лезвия триммера совершает вращательные движе
ния, зацепляя волосы и удаляя их. Для безопасного 
удаления волос следите за тем, чтобы прибор не про
никал больше чем на 0,60,7 мм в ушную раковину, 
ноздри и т.д.
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Для коррекции бровей включите прибор и осторожно 
проведите в области бровей для удаления «торчащих» 
волосков, не касаясь непосредственно самих бровей. 

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ЧИСТКА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРИТВЫ

 Регулярная чистка обеспечивает наилучшее ка
чество бритья.
 Наиболее удобным и гигиеничным способом
чистки является промывка бреющего блока брит
вы и камеры для сбора волос горячей водой после
каждого использования бритвы.
 Нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока,
при этом бреющий блок откроется, обеспечивая до
ступ для чистки.
 Используя кисточку, прочистите бреющий блок
с внутренней и наружной сторон, а также привод
лезвий.
 Допускается промывка бреющего блока под стру
ей теплой воды. Полностью просушите бреющий
блок, прежде чем его закрыть. После полного вы
сыхания закройте бреющий блок, оденьте на него
защитный колпачок и уберите бритву на хранение.

ЧИСТКА ГОЛОВОК  (не менее 1 раза в месяц)

 Откиньте бреющий блок, снимите его с бритвы и из
влеките рамку, удерживающую головки.
 Очистите ножи и сеточки головок кисточкой из ком
плекта бритвы.
 Очищайте головки по одной, т.к. они являются инди
видуально подогнанными комплектами. Если Вы слу
чайно перепутаете ножи и сеточки, приработка ножей
и восстановление эффективной работы бритвы может 
занять несколько недель.
 Установите ножи с сеточками в бреющий блок.
Установите на место рамку, удерживающую головки.
 Убедитесь, что выступы на сеточках головок входят
в вырезы в блоке.
 Установите бреющий блок на бритву и закройте его.
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электробритва
 Напряжение: 5 В
 Мощность: 3 Вт
 Время непрерывной работы: 60 мин.
 Время подзарядки батареи: 60 мин.
 Аккумулятор: LiIon 600 мА*ч.
Триммер для носа
 Питание: 1 элемент питания типа AA 1.5 В

(в комплекте не поставляется)

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, ко
торые могут быть использованы повторно.
По возможности при утилизации выбрасывайте их 
в контейнер, предназначенный для повторно ис
пользуемых 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 на
циональным стандартам безопасности, примени
мым к электроприборам.
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 
Федерального закона РФ «О защите прав потреби
телей» срок службы для данного изделия составля
ет 5 лет с даты реализации конечному потребителю 
при условии, что изделие используется в строгом 
соответствии с настоящей инструкцией по эксплу
атации и применимыми техническими стандартами. 
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По окончании срока службы обратитесь в ближай
ший авторизованный сервисный центр для полу
чения рекомендаций по дальнейшей эксплуата
ции прибора. Дата производства изделия указана
в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – 
месяц производства).
Гарантийное и послегарантийное обслужива
ние осуществляется генеральным сервисным 
центром ООО «ЛаринаСервис», г. Краснодар.
Тел.: 8 (861) 9910542. О наличии сервисного 
центра в Вашем городе Вы можете узнать по ука
занному телефону и на сайте www.centek.ru. 
Продукция имеет сертификат соответствия:
¹  ЕАЭС RU CCN.ВЕ02.В.01874/20 
от 20.01.2020 г.

Продукция сертифицирована и соответ-
ствует всем требуемым российским стан-
дартам.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ,
ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш. 
Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Паш
ковский, ул. Атамана Лысенко, 23. 
Тел.: 8 (861) 2600900.
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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 заполнить гаран-
тийный талон и отрывные талоны.
Ескерту! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзік талонды толық толтыруын 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 теле-
фоны

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать продающей организации / Сатушы ұйымның мөрі



КУПОН ¹ 2

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

КУПОН ¹ 1

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

КУПОН ¹ 3

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
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 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.

КУПОН ¹ 2

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ  

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В 
РЕМОНТ /

ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

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

М.П. / М.О.
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Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты 
реализации конечному потребителю. Данным га
рантийным талоном производитель подтверждает 
исправность данного прибора и берет на себя обя
зательство по бесплатному устранению всех неис
правностей, возникших по вине производителя.
Гарантийный ремонт может быть произведен  
в авторизованном сервисном центре изготовите
ля ООО «ЛаринаСервис», находящемся по адресу:  
г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 9910542.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих
условий оформления:
• правильное и четкое заполнение оригинального 

гарантийного талона изготовителя с указанием
наименования модели, ее серийного номера,
даты продажи, при наличии печати фирмыпро
давца и подписи представителя фирмыпро
давца в гарантийном 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 безопасно

сти.
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 оши

бочные действия владельца;
• неправильная установка, транспортировка;
• стихийные бедствия (молния, пожар, наводне

ние и т. п.), а также другие причины, не завися
щие от продавца и изготовителя;

• попадание внутрь прибора посторонних пред
метов, жидкостей, насекомых;

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
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• ремонт или внесение конструктивных измене
ний неуполномоченными лицами;

• использование прибора в профессиональных
целях (нагрузка превышает уровень бытово
го применения), подключение прибора к пита
ющим телекоммуникационным и кабельным
сетям, не соответствующим Государственным
техническим стандартам;

• выход из строя перечисленных ниже принад
лежностей изделия, если их замена предусмо
трена конструкцией и не связана с разборкой
изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуля
торные батареи, элементы питания (батарейки), 
внешние блоки питания и зарядные устройства.
б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, 
чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, 
подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щет
ки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители 
запаха).
• для приборов, работающих от батареек,  ра

бота с неподходящими или истощенными бата
рейками;

• для приборов, работающих от аккумуляторов, 
любые повреждения, вызванные нарушениями
правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготови
телем в дополнение к правам потребителя, уста
новленным действующим законодательством, и ни
в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за воз
можный вред, прямо или косвенно нанесенный про
дукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным,
имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц
в случае, если это произошло в результате несо
блюдения правил и условий эксплуатации, уста
новки изделия; умышленных и (или) неосторожных
действий (бездействий) потребителя и (или) иных
третьих лиц, действия обстоятельств непреодоли
мой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изде
лия предоставляется только в чистом виде (на при
боре не должно быть остатков продуктов питания,
пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право из-
менять дизайн и характеристики прибора без 
предварительного уведомления.
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Срок службы для данного изделия составля
ет 5 лет с даты реализации конечному потре
бителю при условии, что изделие используется
в строгом соответствии с настоящей инструкцией по 
эксплуатации и применимыми техническими стан
дартами. По окончании срока службы обратитесь  
в авторизованный сервисный центр для получения 
рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.
Дата производства изделия указана в серийном но
мере (2 и 3 знаки  год, 4 и 5 знаки  месяц произ
водства).



15

ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

ЭЛЕКТР ҰСТАРАСЫ + ТРИММЕР
CT-2160

МАЗМҰНЫ
1. Қауіпсіздік шаралары
2. Аспаптың сипаттамасы
3. Жиынтықтылығы
4. Пайдалану
5. Аспапты күту
6. Техникалық сипаттамалары
7. Қоршаған ортаны қорғау, аспапты жою
8. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілдіктік
міндеттемелер
9. Шығарушы, импорттаушы туралы ақпарат

Құрметті тұтынушы!
Сізге CENTEK CМ өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс 

айтамыз және аталған бұйымның пайдалану 
ережелерін сақтаған жағдайда, мүлтіксіз жұмыс 

істейтіндігіне кепілдік береміз.

Қолданар алдында аспапты дұрыс және қауіпсіз пайдала-
ну жөніндегі маңызды ақпараты бар нұсқаулықты мұқият 
оқуыңызды сұраймыз. 
Аталған нұсқаулықтың сақталуына көңіл бөліңіз. Аспапты ар-
налуы 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.

Электр ұстарасы тұрмыстық аспап болып табы-
лады және өнеркәсіп мақсаттарда пайдалануға 
арналмаған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Сіздің сатып алған аспабыңыз Ресей Федерациясында электр 
аспаптарына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стан-
дарттарына сәйкес келеді. 
Адам өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлардың туында-
уына, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуына 
жол бермеу үшін, төменде аталған шарттарды қатаң сақтау 
керек: 
- аспапты қатаң арналуы бойынша пайдаланыңыз;
- пайдаланар алдында электр желісі кернеуінің аспапта
көрсетілген кернеуге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз;
- егер желілік баусым шеттері өткір заттардың жиектеріне
тиіп тұрса, оның үстінен қандай да бір нәрселер басып тұрса
немесе шырматылып қалса, оны тартпаңыз;
- ылғалдылығы жоғары жерлерге, ыстық заттардың үстіне,
қыздыратын аспаптарға немесе ашық отқа жақын жерлер-
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ге желілік баусымды тастамаңыз және аспаптың өзін де 
қоймаңыз.   
Егер төмендегі жағдайлар орын алса, яғни: 
- желілік баусым бұзылса;
- аспапта көзге көрінетін бұзылулар болса;
- аспап биіктіктен құласа;
- аспапқа ылғал кірсе, аспапты пайдаланбаған жөн.
Желілік баусымды аспапқа ешқашан орамаңыз! Жұмыс жасап
тұрған аспапты жұмсақ жастықтың, жүн көрпенің және т.б.
үстіне ешқашан қоймаңыз!
Балалардың аспапты қолдануына қатаң тыйым салынады!
Қимыл-қозғалыс үйлесімі бұзылуымен сипатталатын аурулар-
мен ауыратын адамдардың аспапты қолданбағаны жөн.
Егер Сіз аспапты пайдаланбасаңыз, оның сөніп тұрғанына көз
жеткізіңіз!
Егер:
- аспап жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе;
- аспапты тазалауға дейін немесе оны тазалау кезінде;
- аталған аспаппен жұмыс аяқталған кезде, ашаны электр
желісінде ұстамаңыз.
Аспапты желілік баусымынан тартпаңыз және сүйреп
жылжытпаңыз. Аспапты желілік баусымынан тартып, электр
желісінен ажыратпаңыз және ашаны электр желісінің розет-
касынан дымқыл қолмен суырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электр тогынан жарақаттану!
Сіздің қолыңыз дымқыл болса, ванна қабылдаған немесе 
душ астында тұрған, шұңғылшаның немесе ішінде сұйықтығы 
бар басқа да ыдысқа жақын жерде тұрған кезде, аспапты 
ешқашан пайдаланбаңыз.  Егер аспап суға түсіп кетсе, дереу 
желілік баусым ашасын электр желісінің розеткасынан суы-
рып алыңыз. Егер аспап электр желісіне қосулы болса, ешбір 
жағдайда суға жақындамаңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электр тогынан жарақаттану!
Егер Сіз аспапты жуынатын бөлмеде пайдалансаңыз, қауіпті 
жағдайлардың алдын алу үшін пайдаланып болғаннан 
кейін, оны міндетті түрде электр желісінен ажыратыңыз.
Аспапқа су конденсатының кіруінен абай болыңыз! Аспап-
ты ешқашан суға салмаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өрт шығу қаупі!
Аспаптың оңай жанатын сұйықтарға және жанғыш 
материалдарға жанасуына ешқашан жол бермеңіз.
Желілік баусым немесе аспаптың басқа да бір тора-
бы бұзылған кезде, аспапты электр желісінен дереу 
ажыратыңыз және шығарушының сервистік орталығына 
жүгініңіз. Аспаптың құрылысын біліктілігі жоқ адам ашып 
қараған немесе осы нұсқаулықта жазылған аспапты пайда-
лану ережелері сақталмаған жағдайда, кепілдік жойылады.
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2. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1

6

8

9

10

7
2

4

3

5

1. Қырыну бастары блогы
2. Қырғыш блоктың ілмегі
3. Ұстараның корпусы
4. ҚОСУ / ӨШІРУ түймесі (электр ұстарасы)
5. Айнымалы ток адаптерінің ұяшығы
6. Қорғаныс қақпағы
7. Триммер пышағы
8. ҚОСУ / ӨШІРУ түймесі (триммер)
9. Триммер шанағы
10. Батарея бөлімі

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
- Жинақтағы электробритва - 1 дана.
- Триммер құрастыру - 1 дана.
- USB кабелі - 1 дана.
- Тазалау щеткасы - 1 дана.
- Қақпақ - 1 дана.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ЗАРЯДТАУ
 - Қуат сымы штекерін электр сымына жалғаңыз және сымын 

USB ұясына қосыңыз. Зарядтау индикаторын күйдіреді.
 - Электр желісіне қосылған ұстараны 24 сағаттан артық 

ұстау ұсынылмайды.
 - Зарядтау аяқталғаннан кейін индикатор жыпылықтайды 

және қызыл жарықпен жанады. USB кабелін қуат көзінен 
және ұстара ұясынан ажыратыңыз.
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ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР
- Ұстараны қосу үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.
- Ұстараның басын теріге қосып, ұстараны қосыңыз,

ұстараны теріге жылдам басқара бастаңыз. Водить
ұстарамен болады қимылмен, сондай-ақ қайтарымды-
поступательными.

- Қырынудан кейін электр ұстағышты өшіріп, жарақат ал-
мау үшін ұстара басын мөлдір қорғаныш қақпағымен
жабыңыз.

- Сіздің теріңіз қырынуға үйренгенге дейін біраз уақыт
қажет болуы мүмкін, содан кейін қырыну процесі оңай
болады.

- Құрылғыны құлыптау мүмкіндігін қосу үшін қуат түймесін
5 секунд ұстап тұрыңыз.

МУРЫН ТРИММЕР
Триммерді құлақ каналдарынан, құлақ раковиналарының 
сыртқы бөлігінен, мұрыннан шашты алып тастау үшін 
пайдалануға болады. Құрылғыны қосып, саптаманы 
мұрынға, құлақ арнасына және т. б. мұқият салыңыз.
Триммердің жүздері шашты ұстап, оларды алып тастайды. 
Шашты қауіпсіз жою үшін құрылғының құлақ қабығына, 
мұрынға және т. б. 0,6-0,7 мм артық енбеуін қадағалаңыз.
Қасты түзету үшін құралды қосыңыз және қастың тікелей 
өзіне тимей, «жабысатын» шаштарды алып тастау үшін қас 
аймағында абайлап өткізіңіз.

5. АСПАПҚА КҮТІМ ЖАСАУ

ҰСТАРАНЫ ҚОЛДАНҒАННАН КЕЙІН ТАЗАЛАУ
- Тұрақты тазалау қырынудың ең жақсы сапасын

қамтамасыз етеді.
- Тазалаудың ең ыңғайлы және гигиеналық тәсілі-

ұстараның қырыну блогын және шашты ыстық сумен жи-
нау камерасын әр қолданғаннан кейін жуу.

- Қырғыш блоктың бекіткіші түймесін басыңыз, ал қырғыш
блок тазалауды қамтамасыз ете отырып ашылады.

- Щетканы пайдалана отырып, ішкі және сыртқы жағынан
қырыну блогын, сондай-ақ жүздер жетегін тазалаңыз .

- Жылы су ағынының астында қырыну блогын жууға жол
беріледі . Жабу алдында қырыну блогын толығымен
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кептіріңіз. Толық құрғағаннан кейін қырыну блогын 
жабыңыз, оған қорғаныш қалпақшасын киіңіз және 
ұстараны сақтауға алып тастаңыз.

БАСЫН ТАЗАЛАУ (АЙЫНА 1 РЕТТЕН КЕМ ЕМЕС)
- Қырыну блогын тазалаңыз, ұстарадан алып тастаңыз

және басын ұстап тұратын жақтауды алыңыз .
- Пышақтар мен бастың торларын ұстара жиынтығынан

щеткамен тазалаңыз.
- Бастарды бір-бірден тазалаңыз, өйткені олар жеке

орнатылған жиынтық болып табылады. Егер сіз кездейсоқ
шатастырып пышақтар мен торлар, приработка пышақтар
және қалпына келтіру тиімді жұмыс ұстара алуы мүмкін
бірнеше апта.

- Қойыңыз пышақтар сеточками да бреющий блок. Бастар-
ды ұстап тұратын жақтауды орнына орнатыңыз.

- Бастардың торларындағы шығыңқы жерлер блоктағы
ойықтарға кіретініне көз жеткізіңіз.

- Қырыну блогын ұстараға орнатыңыз және оны жабыңыз

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Электр ұстарасы
- Кернеуі: 5 В
- Қуаты: 3 Вт
- Үздіксіз жұмыс уақыты: 60 мин.
- Li-Ion сыйымдылығы бар батарея 600 мА*ч.
Мұрын триммер
- Қуат: 1 AA 1.5 В типті қуат элементі

(жиынтықта жеткізілмейді)

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ,
АСПАПТЫ ЖОЮ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Қаптама, аспаптың өзі қайталап пайдалануға болатын мате-
риалдардан жасалған. 
Мүмкіндігінше, аспаптарды жою кезінде қайталап пайдала-
ну материалдарына арналған контейнерге тастаңыз. 

АСПАПТЫ ЖОЮ 
Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспап қарапайым 
тұрмыстық қалдықтан бөлек жойылуы 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 байланы-
сты қайта өңдеуге тапсыра отырып, Сіз қоршаған ортаны 
қорғауға үлкен үлес қосасыз. Сіз электрондық аспаптар мен 
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электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің 
тізімін муниципалдық мемлекеттік билік органдарынан ала 
аласыз.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ,
КЕПІЛДІКТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға 
сәйкес сертификатталған. 
Бұл аспап Ресей Федерациясында электр аспаптарына 
қойылатын барлық ресми ұлттық қауіпсіздік стандарттары-
на 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 немесе
www.centek.ru сайты арқылы біле аласыз.
Өнімнің төмендегідей сәйкестік сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C-CN.ВЕ02.В.01874/20, 20.01.2020 ж.

Өнім сертификатталған және барлық та-
лап етілетін және ресейлік стандарттарға 
сәйкес келеді.

9. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТ

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