
ТРИММЕР СТ-2196
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый потребитель!
Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите 
данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности 
в случае использования 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.
Триммер является бытовым прибором и не предназначен для 
использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным
стандартам безопасности, применимым к электроприборам в  
Российской Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, 
а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо 
строго соблюдать перечисленные ниже условия:
1. Не используйте прибор, если обнаружили, что отдельные его части 

повреждены (лезвия, корпус, и т.д.)
2. Не погружайте прибор в воду. 
3. Не пытайтесь зарядить обычные щелочные батареи. Перед зарядкой

аккумуляторных батарей сначала выньте их из прибора (если это 
возможно).

4. Заряд аккумуляторных батарей должен осуществляться под 
присмотром взрослых. Используйте только разрешенные типы
батарей и аккумуляторов.

5. Будьте внимательны при установке батареи, чтобы не перепутать 
полярность.

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

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Триммер в сборе - 1 шт.
- Щеточка для очистки - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
- Отверните колпачок отсека для батареи, вставьте батарею типа 
AA в батарейный отсек триммера, соблюдая полярность, закройте 
крышку отсека.
- Удаление волос из области ушных каналов, внешней части ушных 
раковин, носа. Закрепите насадку-триммер на корпусе прибора, 
включите его и аккуратно поместите насадку в ноздрю, ушной канал и 
т.д. Лезвия триммера совершают вращательные движения, захватывая 
волосы и удаляя их. Для безопасного удаления волос не вставляйте
кончик триммера в полость носа и ушной канал глубже, чем на 6-7 мм. 
- Для коррекции бровей осторожно проведите триммером в области 
бровей для удаления торчащих волосков, не касаясь непосредственно
самих бровей.
- После использования удостоверьтесь, что прибор выключен.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Перед чисткой прибора убедитесь в том, что он выключен. Чтобы снять 
насадку с лезвиями, необходимо повернуть ее против часовой стрелки.
Все части триммера (лезвия, насадка) отделите от корпуса прибора 
и с помощью щеточки аккуратно очистите все элементы от мусора, 
волосков и т.д.
Насадку и внутренние лезвия можно мыть водой. Не используйте 
горячую воду. Вытрите все мягкой тканью и установите обратно на 
корпус прибора для следующего использования.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Питание: 1 элемент питания типа AA, 1.5 В

(в комплекте не поставляется)
- Мощность: 3 Вт

ВНИМАНИЕ! Не используйте этот прибор вблизи воды.

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут 
быть использованы повторно. По возможности при утилизации 
выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно 
используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА 
Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно 
от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт 
приема электронных 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 муниципальных органах государственной власти.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав 
потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным 
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 изделие используется в 
строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и 
применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы 
обратитесь в ближайший 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 производства). Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром 
ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Адрес 
организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и 
производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на 
сайте https://centek.ru/servis. Название организации, принимающей 
претензии в Казахстане: ТОО “Moneytor”, г. Нур-Султан, ул. Жанибека 
Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия: 
№ ЕАЭС RU С-CN.АД07.В.03278/21 от 12.04.2021 г.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ
Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. 
Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

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. 

9. 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 фирмы-
продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном 
талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном 
обслуживании в случае непредоставления 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 обслуживание, чистку, 
установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
• механические повреждения;
• естественный износ прибора;
• несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия

владельца;
• неправильная установка, транспортировка;
• стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также 

другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
• попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей,

насекомых;
• ремонт или внесение конструктивных изменений неуполно-

моченными лицами;
• использование прибора в профессиональных целях (нагрузка 

превышает уровень бытового применения), подключение
прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, 
не соответствующим Государственным техническим стандартам;

• выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, 
если их замена предусмотрена конструкцией и не связана
с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные 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, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
• для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими 

или истощенными батарейками;

РУССКИЙ

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

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение 
к правам потребителя, установленным действующим законодательством, 
и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный 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 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.



СТ-2196 ТРИММЕР
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ

Құрметті тұтынушы!
Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда 
және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған 
жағдайда, сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған 
жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа 
тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.
Триммер тұрмыстық құрал болып табылады және өнеркәсіптік 
мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 
Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы электр құрылғы-
ларына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына 
сәйкес келеді.
Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сон-
дай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін. 
төмендегі шарттарды қатаң сақтау қажет:
1. Ақаулы құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Егер құрылғы 
зақымдалған немесе ақаулы болса, өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, өн-
дірушінің уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
2. Аспапқа зақым келтірмеу үшін аспапты суға немесе басқа сұй-
ықтыққа батыруға тыйым салынады.
3. Батареяны полярлыққа (+) және (–) сәйкес орнатыңыз.
4. Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен 
адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына немесе 
олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар 
бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның 
аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмеген болса, пайдалануға 
арналмаған. Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақыла-
уда болуы керек.
5. Тасымалдау (тасымалдау), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ.

2. КОМПЛЕКТІЛІК
- Триммер жинақта - 1 дана
- Щетка - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

3. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
- Батарея бөлігінің қақпағын бұрап, AA типті батареяны полярлықты 

сақтай отырып, қайшының батарея бөлігіне салыңыз, бөліктің 
қақпағын жабыңыз.

- Қажетті саптаманы алдын-ала орнатып, қайшыны қосыңыз және 
қажетті әрекетті орындаңыз.

- Қолданғаннан кейін құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

4. ТАЗАЛАУ
Тазалау алдында аспаптың көз жеткізіңіз ол өшірулі. Саптаманы пы-
шақтармен алып тастау үшін оны сағат тіліне қарсы бұру керек. Қай-
шының барлық бөліктерін (пышақтар, саптама) құрылғының корпу-
сынан бөліп, щеткамен барлық элементтерді қоқыстардан, шаштардан 
және т.б. мұқият тазалаңыз. Ыстық суды пайдаланбаңыз.
Барлығын жұмсақ шүберекпен сүртіңіз және келесі пайдалану үшін 
құрылғының корпусына қайта орнатыңыз.

5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
- Қорек: AA типті 1 қорек элементі, 1.5 В

(жиынтықта жеткізілмейді)
- Қуат: 3 Вт
НАЗАР! Құралдарды суға жақын қолданбаңыз.

6. 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 бо-
латын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қал-
дықтардан бөлек кәдеге жаратуға болады. 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. 
Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бекеттерінің 
тізімін муниципалдық билік органдарынан алуға болады.

7. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі 
нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң
сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен 
бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты 
одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы ав-
торландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шыға-
рылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 
4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау 
ұйымының аталымы: «Moneytor» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жәнібек 
Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Са-
тып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан 
Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді 
жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта 
көрсетілген https://centek.ru/servis.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU С-CN.АД07.В.03278/21 - 12.04.2021 ж. бастап.

8.  ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Импорттаушы: ИП Асру-мян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. 
Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 
2-600-900.

9.  КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ 

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
• үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайында-

ушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, 
сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирма-
сының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып 
алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олар-
дағы 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, орна-
туды, құралды баптауды қамтымайды.

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, сұйықтықтардың, жәндіктердің 

түсуі;
• өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі 

немесе енгізуі;
• аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану 

деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарт-
тарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және 
кабельдік желілерге қосу;

• бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен 
шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұй-
ымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат 
беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және за-
рядтау құрылғылары;
б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, бел-
діктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, 
торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң 
жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
• батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе 

сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
• аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумулятор-

ларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез 
келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұты-
нушының 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 жағдайла-
рының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) 
үшін жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза 
күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ласта-
нулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамала-
рын өзгертуге құқылы.

ҚАЗАҚ




