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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

1. Ìåðû áåçîïàñíîñòè
2. Îïèñàíèå ïðèáîðà
3. Êîìïëåêòíîñòü
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 ôóíêöè-
îíèðîâàíèå 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. Èçãîòî-
âèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ 
ïðèáîðà íå ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ è ïðè íåñîáëþäåíèè 
ïðàâèë è óñëîâèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè, 
à òàêæå â ñëó÷àå ïîïûòîê íåêâàëèôèöèðîâàííîãî ðåìîíòà 
ïðèáîðà. Åñëè Âû æåëàåòå ïåðåäàòü ïðèáîð äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ äðóãîìó ëèöó, ïîæàëóéñòà, ïåðåäàâàéòå åãî âìåñòå 
ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé. 
Ïàðîâîé óòþã ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ïðèáîðîì è íå 
ïðåäíàçíà÷åí 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 ïðèáî-
ðà èç ñòðîÿ íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ïåðå÷èñëåííûå 
íèæå óñëîâèÿ: 
- Ïîäêëþ÷àéòå ïðèáîð òîëüêî ê íàäëåæàùèì îáðàçîì 

óñòàíîâëåííîé ðîçåòêå ýëåêòðîñåòè. Óáåäèòåñü, ÷òî íà-
ïðÿæåíèå, óêàçàííîå íà ïðèáîðå ñîîòâåòñòâóåò íàïðÿ-
æåíèþ â ìåñòíîé ýëåêòðîñåòè. 

- Ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëèöàìè 
(âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ ïîíèæåííûìè ôèçè÷åñêèìè, ÷óâ-
ñòâåííûìè èëè óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè èëè ïðè 
îòñóòñòâèè ó íèõ æèçíåííîãî îïûòà èëè çíàíèé, åñëè îíè 
íå íàõîäÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì èëè íå ïðîèíñòðóêòèðîâàíû 
îá èñïîëüçîâàíèè ïðèáîðà ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà èõ 
áåçîïàñíîñòü. Äåòè äîëæíû íàõîäèòüñÿ ïîä êîíòðîëåì 
äëÿ íåäîïóùåíèÿ èãðû ñ ïðèáîðîì.

- Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü ïðèáîð, ïîäêëþ÷åííûé ê ñåòè, 
áåç ïðèñìîòðà.

- Îòêëþ÷èòå óòþã îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, ïðåæäå ÷åì íà-
ïîëíèòü ðåçåðâóàð âîäîé.
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- Ïðè ïîâðåæäåíèè øíóðà ïèòàíèÿ åãî çàìåíó, âî èçáåæà-
íèå îïàñíîñòè, äîëæåí ïðîèçâîäèòü èçãîòîâèòåëü, ñåð-
âèñíàÿ ñëóæáà èëè àíàëîãè÷íûé êâàëèôèöèðîâàííûé 
ïåðñîíàë. 

- Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð ïðè ïîâðåæäåíèÿõ ñåòåâîãî øíó-
ðà èëè âèëêè.

- Íå ïîãðóæàéòå ïðèáîð â âîäó.
- Íå äîïóñêàéòå êîíòàêòà ñåòåâîãî øíóðà ñ ãîðÿ÷åé ïîäî-

øâîé ïðèáîðà.
- Ïåðåä òåì êàê óáðàòü ïðèáîð íà õðàíåíèå, äàéòå åìó 

ïîëíîñòüþ îñòûòü.
- Ïîâåðõíîñòü íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà îñòàåòñÿ ãîðÿ-

÷åé ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîòû ïðèáîðà.
- Èñïîëüçóéòå è õðàíèòå ïðèáîð íà óñòîé÷èâîé ïîâåðõ-

íîñòè.
- Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð, åñëè îí óïàë, èìååò âèäèìûå ïî-

âðåæäåíèÿ èëè ïðîòåêàåò.
- ×àñòè ïðèáîðà ñèëüíî íàãðåâàþòñÿ ïðè ðàáîòå. 
- Çàïðåùàåòñÿ ïîäêëþ÷àòü ïðèáîð ê ñåòè ÷åðåç òàéìåðû è 

èíûå äèñòàíöèîííûå óñòðîéñòâà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðà ïðîâåðüòå åãî íà 
òêàíè, íà ñëó÷àé çàãðÿçíåíèÿ ïîäîøâû èëè åìêîñòè äëÿ 
âîäû. Íåêîòîðûå ÷àñòè ïðèáîðà ïðè ñáîðêå ñëåãêà ñìà-
çûâàþòñÿ, ïîýòîìó ïðè ïåðâîì âêëþ÷åíèè âîçìîæíî îá-
ðàçîâàíèå íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà äûìà. Ýòî ïðåêðàòèòñÿ 
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñåêóíä.

Îñîáûå óñëîâèÿ ïî ïåðåâîçêå (òðàíñïîðòèðîâêå), ðåàëè-
çàöèè: íåò.

2. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ
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1. Ïåðåêëþ÷àòåëü ïîäà÷è ïàðà
2. Èíäèêàòîð ðàáîòû
3. Ðåãóëÿòîð ðåæèìîâ
4. Êíîïêà ïàðîâîãî óäàðà
5. Çàëèâíîå îòâåðñòèå

6. Ñêëàäíàÿ ðó÷êà
7. Êíîïêà ñêëàäûâà-

íèÿ ðó÷êè
8. Ïîäîøâà ñ êåðàìè-
÷åñêèì ïîêðûòèåì

3. ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ
- Óòþã - 1 øò.
- Ìåðíûé ñòàêàí - 1 øò.
- Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè -1øò.
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4. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ
Ñíèìèòå çàùèòíóþ ïëåíêó/êàðòîí ñ ïîäîøâû óòþãà. 
Â ïàðîâîì óòþãå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ îáû÷íàÿ âîäîïðî-
âîäíàÿ âîäà. Åñëè æåñòêîñòü âîäîïðîâîäíîé âîäû ïðåâû-
øàåò 17° dH, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äèñòèëëèðîâàí-
íóþ èëè äåìèíåðàëèçîâàííóþ âîäó äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñðîêà 
ñëóæáû óòþãà.
Íàïîëíèòå åìêîñòü äëÿ âîäû (äëÿ ãëàæêè ñ ïàðîì). Îòñî-
åäèíèòå óòþã îò ñåòè è óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü ïîäà÷è 
ïàðà â ïðàâîå ïîëîæåíèå. Çàëåéòå âîäó òàê, ÷òîáû åå óðî-
âåíü áûë âèäåí ïðèìåðíî â ñåðåäèíå ïðîçðà÷íîé ÷àñòè 
êîðïóñà óòþãà. Ïîäêëþ÷èòå óòþã ê ðîçåòêå ýëåêòðîñåòè.

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ

Ïîñòàâüòå óòþã â âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå è óñòàíîâèòå 
íåîáõîäèìóþ òåìïåðàòóðó ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðà ðåæè-
ìîâ.
Ïðè âûáîðå òåìïåðàòóðû ðóêîâîäñòâóéòåñü ñèìâîëàìè íà 
ýòèêåòêàõ øâåéíûõ èçäåëèé:
•          Èñêóññòâåííûå/ñèíòåòè÷åñêèå òêàíè
••       Íàòóðàëüíûå òêàíè/øåëê/øåðñòü
•••    Íàòóðàëüíûå òêàíè/õëîïîê
MAX   Ëåí

Ðàññîðòèðóéòå áåëüå ïî ñîñòàâó òêàíåé è ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé òåìïåðàòóðå ãëàæêè. Ãëàäüòå â ïåðâóþ î÷åðåäü èç-
äåëèÿ, òðåáóþùèå áîëåå íèçêîé òåìïåðàòóðû, ò.ê. óòþã 
áûñòðåå íàãðåâàåòñÿ, ÷åì îñòûâàåò. Êîíòðîëüíàÿ ëàìïà 
ñèãíàëèçèðóåò î íàãðåâå óòþãà. Âûêëþ÷åíèå ëàìïû ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî óòþã äîñòèã çàäàííîé òåìïåðàòóðû, è Âû 
ìîæåòå íà÷èíàòü ãëàæêó.

ÔÓÍÊÖÈÈ

Ñóõàÿ ãëàæêà / Ïàð
Èíòåíñèâíîñòü ïîäà÷è ïàðà ìîæíî èçìåíÿòü ïðè ïîìîùè 
ðåãóëÿòîðà ïîäà÷è ïàðà. Â ïðàâîì ïîëîæåíèè ïîäà÷à ïàðà 
îòêëþ÷àåòñÿ (ñóõàÿ ãëàæêà).
Ïàðîâîé óäàð
×òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ ôóíêöèåé ïàðîâîãî óäàðà (ìîù-
íîãî åäèíîâðåìåííîãî âûáðîñà ïàðà), íàæìèòå êíîïêó 
«Ïàðîâîé óäàð».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Èñïîëüçóéòå êíîïêó «Ïàðîâîé óäàð» òîëüêî ïîñëå òîãî, 
êàê óòþã íàãðååòñÿ äî òåìïåðàòóðû âûðàáîòêè ïàðà. Íå 
íàæèìàéòå êíîïêó ïàðîâîãî óäàðà áîëåå òðåõ ðàç ïîäðÿä.

5. ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÈÁÎÐÎÌ
Óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû â ïîëîæåíèå «ÂÛÊË» è 
îòñîåäèíèòå óòþã îò ýëåêòðîñåòè. Óñòàíîâèòå óòþã â âåðòè-
êàëüíîå ïîëîæåíèå è äàéòå åìó ïîëíîñòüþ îñòûòü. Ñëåéòå 
âîäó èç åìêîñòè óòþãà. Óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð ïîäà÷è ïàðà â 
ïðàâîå ïîëîæåíèå.
Óäàëèòå îòëîæåíèÿ ñ ïîäîøâû óòþãà ñ ïîìîùüþ ðàñòâîðà 
óêñóñíîé êèñëîòû. Ïðîòðèòå êîðïóñ óòþãà âëàæíîé òêàíüþ, 
çàòåì âûòðèòå íàñóõî. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñëîæèòü ðó÷êó èñ-
ïîëüçóéòå êíîïêó íà çàäíåé ÷àñòè óòþãà.
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ÒÅÐÌÎÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ

Â ñëó÷àå âûõîäà èç ñòðîÿ òåðìîñòàòà óòþãà ïðèáîð àâòîìà-
òè÷åñêè âûêëþ÷èòñÿ âî èçáåæàíèå ïåðåãðåâà. Â ýòîì ñëó÷àå 
ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ñåðâèñíóþ ñëóæáó.

ÔÓÍÊÖÈß ÑÀÌÎÎ×ÈÑÒÊÈ

Çàëåéòå âîäó â óòþã äî îòìåòêè MAX. Âûñòàâèòå ìàêñè-
ìàëüíóþ òåìïåðàòóðó è äîæäèòåñü, êîãäà èíäèêàòîð íà-
ãðåâà ïîãàñíåò. Âêëþ÷èòå ïîäà÷ó ïàðà. Ïîñëå ýòîãî çà-
æìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó ïîäà÷è ïàðà íàä ëåãêî î÷è-
ùàåìîé ïîâåðõíîñòüþ (ëèáî ðàêîâèíîé, âàííîé) è ëåãêî 
âñòðÿõèâàéòå. ÂÍÈÌÀÍÈÅ: áóäåò îáðàçîâûâàòüñÿ áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ïàðà, íå íàïðàâëÿéòå óòþã â ñòîðîíó ëþ-
äåé, æèâîòíûõ, ðàñòåíèé, ÷òîáû èçáåæàòü ïàðîâîãî îæîãà! 
Íàêèïü áóäåò âûõîäèòü âìåñòå ñ ïàðîì ÷åðåç ïàðîâûå îò-
âåðñòèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîöåäóðó íóæíî ïîâòîðÿòü 
ïîêà âûõîä õëîïüåâ íàêèïè íå ïðåêðàòèòñÿ. Ïîñëå î÷èñò-
êè ïîäîæäèòå, ïîêà óòþã îñòûíåò, è ïðîòðèòå ïîäîøâó îò 
îñòàâøèõñÿ çàãðÿçíåíèé. 

6. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

- Íàïðÿæåíèå: 220-240 Â ~50/60 Ãö
- Ìàêñ. ìîùíîñòü: 850-1000 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.

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

Ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû ìîæåò áûòü óòèëèçèðî-
âàí îòäåëüíî îò îáû÷íîãî áûòîâîãî ìóñîðà. Åãî ìîæíî ñäàòü 
â ñïåöèàëüíûé ïóíêò ïðèåìà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è ýëåê-
òðîïðèáîðîâ íà ïåðåðàáîòêó.
Ìàòåðèàëû ïåðåðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êëàñ-
ñèôèêàöèåé. Ñäàâ ýòîò ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè åãî ñðîêà 
ñëóæáû íà ïåðåðàáîòêó, Âû âíåñåòå áîëüøîé âêëàä â çà-
ùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû. Ñïèñîê ïóíêòîâ ïðèåìà ýëåê-
òðîííûõ ïðèáîðîâ è ýëåêòðîïðèáîðîâ íà ïåðåðàáîòêó Âû 
ìîæåòå ïîëó÷èòü â ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè.

8. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ,
ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Î çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».
Ýòîò ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò âñåì îôèöèàëüíûì íàöè-
îíàëüíûì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè, ïðèìåíèìûì ê 
ýëåêòðîïðèáîðàì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Óñòàíîâëåííûé ïðîèçâîäèòåëåì â ïîðÿäêå ï. 2 ñò. 
5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ ïî-
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òðåáèòåëåé» ñðîê ñëóæáû äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ ñî-
ñòàâëÿåò 5 ëåò ñ äàòû ðåàëèçàöèè êîíå÷íîìó ïî-
òðåáèòåëþ ïðè óñëîâèè, ÷òî èçäåëèå èñïîëüçóåòñÿ
â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé ïî 
ýêñïëóàòàöèè è ïðèìåíèìûìè òåõíè÷åñêèìè ñòàí-
äàðòàìè. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû îáðàòèòåñü
â áëèæàéøèé àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ðåêîìåíäàöèé ïî äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè 
ïðèáîðà. Äàòà ïðîèçâîäñòâà èçäåëèÿ óêàçàíà â ñåðèé-
íîì íîìåðå (2 è 3 çíàêè – ãîä, è 5 çíàêè – ìåñÿö ïðîèç-
âîäñòâà). Ãàðàíòèéíîå è ïîñëåãàðàíòèéíîå îáñëóæèâà-
íèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûì ñåðâèñíûì öåíòðîì 
ÎÎÎ «Ëàðèíà-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: 
№ÒÑ RU C-CN.ÃÐ01.Â.00675 îò 18.04.2017 ã.

Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà è ñîîòâåò-
ñòâóåò âñåì òðåáóåìûì ðîññèéñêèì ñòàí-
äàðòàì.

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.
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Ìîæíî ãëàäèòü

Còèðêà ñ íåéòðàëü-
íûìè ìîþùèìè 

ñðåäñòâàìè 
â õîëîäíîé âîäå

Ãëàäèòü 
ïðè âûñîêîé 
òåìïåðàòóðå 
(äî 200 0Ñ)

Còèðêà ñ íåéòðàëü-
íûìè ìîþùèìè 

ñðåäñòâàìè 
â òåïëîé âîäå

Ãëàäèòü 
ïðè ñðåäíåé 
òåìïåðàòóðå 
(äî 150 0Ñ)

Còèðêà â ãîðÿ÷åé 
âîäå ïðè 60 0Ñ

Ãëàäèòü 
ïðè íèçêîé 

òåìïåðàòóðå 
(äî 110 0Ñ)

Íå ñòèðàòü

Íå ãëàäèòü
Ìîæíî îòáåëèâàòü 

ñ ïðèìåíåíèåì 
õëîðà

Ìîæíî îòïàðèâàòü
Îòáåëèâàòü òîëüêî 

áåç õëîðà

Íå îòïàðèâàòü Íå îòáåëèâàòü

Äîïóñêàåòñÿ òîëüêî 
ðó÷íàÿ ñòèðêà

Ìîæíî îòæèìàòü

Ìîæíî ñòèðàòü Íå îòæèìàòü

Ìîæíî ñòèðàòü 
â ñòèðàëüíîé 

ìàøèíå

Íå ñòèðàòü
 â ñòèðàëüíîé 

ìàøèíå

ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ ÑÈÌÂÎËÎÂ ÍÀ ßÐËÛÊÀÕ ÎÄÅÆÄÛ
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ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÅ ÐÅÆÈÌÛ ÄËß ÒÊÀÍÅÉ

MAX - 180-230 0C 
•••   - 140-210 0C 
••     - 100-160 0C
•       - 70-110 0C

Ðåæèì Òêàíè Òåìïåðàòóðà Ðåêîìåíäàöèè

MAX
Äæèíñîâûå 

òêàíè
180-200 
ãðàäóñîâ

Ãëàäèòü 
ñ èçíàíî÷íîé 

ñòîðîíû

••• ×èñòûé õëîïîê
140-170 
ãðàäóñîâ

Ãëàäèòü âëàæ-
íûì ïàðîì 

ïîä ñèëüíûì 
äàâëåíèåì 

íà ìàòåðèàë

••• Ñèòåö
140-170 
ãðàäóñîâ

Ãëàäèòü ñ ëèöå-
âîé ñòîðîíû 

ñ ïðåäâàðèòåëü-
íûì óâëàæíå-

íèåì

•• Øåðñòü 
ïîëóøåðñòü

100-120
ãðàäóñîâ

Ãëàæêà ÷åðåç 
òêàíü, ïóøèñòûå 
øåðñòÿíûå òêàíè 

íå ãëàäèòü

•• Âèñêîçà
120 

ãðàäóñîâ

Íå ìî÷èòü, 
ãëàäèòü ñ îáðàò-

íîé ñòîðîíû

••
Õëîïîê 

ñ äîáàâëåíèåì 
ïîëèýñòåðà

110 
ãðàäóñîâ

Èñïîëüçîâàòü 
ïàð â íåáîëüøîì 

êîëè÷åñòâå

•• Tðèêîòàæ

Ìèíèìàëüíûé 
èëè ñðåäíèé 
òåìïåðàòóð-
íûé ðåæèì

Ãëàäèòü 
íåîáõîäèìî 

ïî íàïðàâëåíèþ 
ïåòåëü ñ èçíà-

íî÷íîé ñòîðîíû

•• Øåëê
100-110 
ãðàäóñîâ

Ãëàäèòü ñóõèì 
óòþãîì ÷åðåç 
òîíêóþ òêàíü

• Íåéëîí
60-80 

ãðàäóñîâ
 Ãëàäèòü 

òîëüêî ïàðîì

• Øèôîí
60-80 

ãðàäóñîâ

Áåðåæíàÿ ãëàæêà 
ïðè íèçêîé 

òåìïåðàòóðå



ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÅ ÐÅÆÈÌÛ ÄËß ÒÊÀÍÅÉ

ÊÓÏÎÍ ¹ 2

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

ÊÓÏÎÍ ¹ 1

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

ÊÓÏÎÍ 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 

Ì.Ï. / Ì.Î.

Ì.Ï. / Ì.Î.

Ì.Ï. / Ì.Î.



ÊÓÏÎÍ 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) 

Ì.Ï. / Ì.Î.

ÊÓÏÎÍ ¹ 2

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В 
РЕМОНТ /

ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

Ì.Ï. / Ì.Î.

ÊÓÏÎÍ ¹ 1

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В 
РЕМОНТ /

ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

Ì.Ï. / Ì.Î.



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 гарантийный 
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 телефоны

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать продающей организации / Сатушы ұйымның мөрі
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ!

Ñðîê ãàðàíòèè íà âñå ïðèáîðû 12 ìåñÿöåâ ñ äàòû 
ðåàëèçàöèè êîíå÷íîìó ïîëüçîâàòåëþ. Äàííûì ãà-
ðàíòèéíûì òàëîíîì ïðîèçâîäèòåëü ïîäòâåðæäàåò 
èñïðàâíîñòü äàííîãî ïðèáîðà è áåðåò íà ñåáÿ îáÿ-
çàòåëüñòâî ïî áåñïëàòíîìó óñòðàíåíèþ âñåõ íåèñ-
ïðàâíîñòåé, âîçíèêøèõ ïî âèíå ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ãàðàíòèéíûé ðåìîíò ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåí 
â àâòîðèçîâàííîì ñåðâèñíîì 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 ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ 
óñëîâèé îôîðìëåíèÿ:
• ïðàâèëüíîå è ÷åòêîå çàïîëíåíèå îðèãèíàëüíîãî 

ãàðàíòèéíîãî òàëîíà èçãîòîâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì 
íàèìåíîâàíèÿ ìîäåëè, åå ñåðèéíîãî íîìåðà, äàòû 
ïðîäàæè, ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè ôèðìû-ïðîäàâöà 
è ïîäïèñè ïðåäñòàâèòåëÿ ôèðìû-ïðîäàâöà â ãà-
ðàíòèéíîì òàëîíå, ïå÷àòåé íà êàæäîì îòðûâíîì 
êóïîíå, ïîäïèñè ïîêóïàòåëÿ.

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà îòêàç 
â ãàðàíòèéíîì îáñëóæèâàíèè â ñëó÷àå íåïðåäî-
ñòàâëåíèÿ âûøåóêàçàííûõ äîêóìåíòîâ, èëè åñëè 
èíôîðìàöèÿ â íèõ áóäåò íåïîëíîé, íåðàçáîð÷èâîé, 
ïðîòèâîðå÷èâîé.
2. Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñ-
ëîâèé ýêñïëóàòàöèè:
• èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè 

ñ èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè;
• ñîáëþäåíèå ïðàâèë è òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè.
3. Ãàðàíòèÿ íå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïåðèîäè÷åñêîå îá-
ñëóæèâàíèå, ÷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 äåéñòâèÿ âëàäåëüöà;
• íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà, òðàíñïîðòèðîâêà;
• ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ (ìîëíèÿ, ïîæàð, íàâîäíåíèå 

è äð.), à òàêæå äðóãèå ïðè÷èíû, íàõîäÿùèåñÿ íå 
ïîä êîíòðîëåì ïðîäàâöà è èçãîòîâèòåëÿ;
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• ïîïàäàíèå âíóòðü ïðèáîðà ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, 
æèäêîñòåé, íàñåêîìûõ;

• ðåìîíò èëè âíåñåíèå êîíñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé 
íåóïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè;

• èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ïðîôåññèîíàëüíûõ 
öåëÿõ (íàãðóçêà ïðåâûøàåò óðîâåíü áûòîâîãî 
ïðèìåíåíèÿ), ïîäêëþ÷åíèå ïðèáîðà ê ïèòàþùèì 
òåëåêîììóíèêàöèîííûì è êàáåëüíûì ñåòÿì, íå 
ñîîòâåòñòâóþùèì Ãîñóäàðñòâåííûì òåõíè÷åñêèì 
ñòàíäàðòàì;

• âûõîä èç ñòðîÿ ïåðå÷èñëåííûõ íèæå ïðèíàäëåæíî-
ñòåé èçäåëèÿ, åñëè èõ çàìåíà ïðåäóñìîòðåíà êîí-
ñòðóêöèåé è íå ñâÿçàíà ñ ðàçáîðêîé èçäåëèÿ:

à) ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, àêêóìóëÿòîð-
íûå áàòàðåè, ýëåìåíòû ïèòàíèÿ (áàòàðåéêè), âíåø-
íèå áëîêè ïèòàíèÿ è çàðÿäíûå óñòðîéñòâà;
á) ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è àêñåññóàðû (óïàêîâêà, 
÷åõëû, ðåìíè, ñóìêè, ñåòêè, íîæè, êîëáû, òàðåëêè, 
ïîäñòàâêè, ðåøåòêè, âåðòåëû, øëàíãè, òðóáêè, ùåò-
êè, íàñàäêè, ïûëåñáîðíèêè, ôèëüòðû, ïîãëîòèòåëè 
çàïàõà);
• äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò áàòàðååê, - ðàáîòà 

ñ íåïîäõîäÿùèìè èëè èñòîùåííûìè áàòàðåéêàìè;
• äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò àêêóìóëÿòîðîâ, - 

ëþáûå ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå íàðóøåíèÿìè 
ïðàâèë çàðÿäêè è ïîäçàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ.

5. Íàñòîÿùàÿ ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èçãîòî-
âèòåëåì â äîïîëíåíèå ê ïðàâàì ïîòðåáèòåëÿ, óñòà-
íîâëåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, è íè 
â êîåé ìåðå íå îãðàíè÷èâàåò èõ.
6. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà 
âîçìîæíûé âðåä, ïðÿìî èëè êîñâåííî íàíåñåííûé 
ïðîäóêöèåé ÒÌ CENTEK ëþäÿì, äîìàøíèì æèâîò-
íûì, èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ è/èëè èíûõ òðåòüèõ 
ëèö â ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå íå-
ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë è óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, óñòà-
íîâêè èçäåëèÿ; óìûøëåííûõ è/èëè íåîñòîðîæíûõ 
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) ïîòðåáèòåëÿ è/èëè èíûõ 
òðåòüèõ ëèö äåéñòâèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëè-
ìîé ñèëû.
7. Ïðè îáðàùåíèè â ñåðâèñíûé öåíòð ïðèåì èçäå-
ëèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â ÷èñòîì âèäå (íà ïðè-
áîðå íå äîëæíî áûòü îñòàòêîâ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, 
ïûëè è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé).
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Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èç-
ìåíÿòü äèçàéí è õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà áåç 
ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Cðîê ñëóæáû 5 ëåò ñ äàòû ðåàëèçàöèè êîíå÷íîìó ïî-
òðåáèòåëþ ïðè óñëîâèè, ÷òî èçäåëèå èñïîëüçóåòñÿ â 
ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé ïî 
ýêñïëóàòàöèè è ïðèìåíèìûìè òåõíè÷åñêèìè ñòàí-
äàðòàìè. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû îáðàòèòåñü â 
àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðå-
êîìåíäàöèé ïî äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
Äàòà ïðîèçâîäñòâà èçäåëèÿ óêàçàíà â ñåðèéíîì íî-
ìåðå (2 è 3 çíàêè - ãîä, 4 è 5 çíàêè - ìåñÿö ïðîèç-
âîäñòâà).
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ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
ЖОЛҒА АРНАЛҒАН ҮТІК CT-2369

МАЗМҰНЫ
1. Қауіпсіздік шаралары 
2. Аспаптың сипаттамасы
3. Жиынтықтылығы
4. Жұмыс тәртібі
5. Аспапты күту
6. Техникалық сипаттамалар
7. Қоршаған ортаны қорғау, аспапты кәдеге жарату
8. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілдік 
міндеттемелер
9. Өндіруші мен импорттаушы туралы ақпарат

Құрметті тұтынушы!
CENTEK СМ өнімдерін таңдағаныңыз үшін сізге 
алғыс білдіреміз. Біз осы бұйымды пайдалану 

ережелерін сақтаған жағдайда оның мінсіз қызмет 
атқаратынына кепілдік береміз. 

Пайдаланбас бұрын аспапты дұрыс әрі қауіпсіз пайдалану 
бойынша маңызды ақпарат беретін осы нұсқаулықты мұқият 
оқып шығуыңызды өтінеміз. 
Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз. Аспапты тура арналуы 
бойынша қолданбаса және осы нұсқаулықта көрсетілген 
ережелер мен шарттар сақталмаса, сонымен қатар 
аспапты біліксіз жөндеу әрекеті жағдайында өндіруші 
жауапкершілікті болмайды. Егер сіз аспапты басқа тұлғаға 
пайдалануға бергіңіз келсе, онда осы нұсқаулықпен бірге 
беруіңізді өтінеміз.
Жолға арналған үтік тұрмыстық аспап болып та-
былады және өнеркәсіптік мақсаттарда қолдануға 
арналмаған. 

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Сіз сатып алған аспап Ресей Федерациясындағы электр 

аспаптарына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік 
стандарттарына сәйкес келеді. Өмір мен денсаулыққа 
қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сонымен қатар 
құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау 
үшін төменде келтірілген шарттарды қатаң сақтау керек: 

– Аспапты тек дұрыс орнатылған электр желісі розеткасына 
қосыңыз. Аспапта көрсетілген кернеудің жергілікті электр 
желісінің кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. 

– Егер қауіпсіздікке жауапты тұлғаның бақылауында бол-
маса немесе аспаптың пайдаланылуы туралы нұсқаудан 
өтпесе, физикалық, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері 
төмен (балаларды қоса алғанда) немесе олардың өмірлік 
тәжірибесі не білімі жоқ болса, аспапты пайдаланулары-
на болмайды. Балалардың аспаппен ойнауын болдырмау 
үшін, олар бақылауда болуы тиіс. 

– Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеңіз.
– Электр желісіне қосылған құрылғыны қараусыз қалдыруға 

болмайды. 
– Резервуарды сумен толтырмас бұрын үтікті электр 

желісінен ажыратыңыз. 
– Желілік баусым зақымданған кезде, қауіптің алдын алу 
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үшін оны өндіруші, сервистік қызмет немесе оған ұқсас 
білікті тұлға ауыстыруы керек. 

– Желілік баусымы немесе ашасы зақымданған аспапты
қолданбаңыз.

– Аспапты суға салмаңыз.
– Желілік баусымның аспаптың ыстық табанымен жанасуы-

на жол бермеңіз.
– Аспапты сақтауға алып қоймас бұрын оны толықтай

суытыңыз.
– Қыздыру элементінің беті аспаптың жұмысы аяқталған

соң да ыстық күйде қалады.
– Аспапты орнықты бетте пайдаланыңыз және сақтаңыз.
– Аспап құлап қалса, көзге көрінетін зақымдары болса не-

месе су ағып тұрса, оны қолданбаңыз.
– Жұмыс кезінде аспаптың бөлшектері қатты қызады.
– Аспапты желіге таймерлер арқылы және басқа да

қашықтықтық құрылғылар арқылы қосуға тыйым салына-
ды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты бірінші қолданар алдында оның табанының немесе
суға арналған ыдысының ластанбағанын матаға тексеріп 
алыңыз. Аспаптың кейбір бөлшектері құрастыру кезінде 
аздап майланып қалады, сондықтан бірінші қосқанда 
аздаған мөлшерде түтін шығуы мүмкні. Бұл бірнеше се-
кунд ішінде жойылады.

Тасу (тасымалдау), сатып алу бойынша ерекше шарттары: 
жоқ.

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1

8

7

6

2

3

4 5

1. Бу беру ауыстырып-
қосқышы
2. Жұмыс индикаторы
3. Регулятор режимі
4. Бумен шарпу батырмасы
5. Су құю саңылауы

6. Жиналмалы тұтқа
7. Тұтқаны жинау батыр-
масы
8. Керамикамен
қапталған табан

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ
– Үтік -1 дана.
– Өлшегіш стақан - 1 дана.
– Пайдалану бойынша нұсқаулық -1 дана.
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4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
Үтіктің табанындағы қорғаныш/ қатырма қабықты алыңыз. 
Бу үтігінде әдеттегі құбыр суын пайдалануға болады. Егер 
құбыр суының қаттылығы 17° dH асып түсетін болса, үтіктің 
қызмет ету мерзімін арттыру үшін тазартылған немесе 
деминерализацияланған суды пайдалану қажет.
Су құятын ыдысына су толтырыңыз (бумен үтіктеу үшін). 
Үтікті желіден ажыратып, бу беру ауыстырып-қосқышын 
оңға бұраңыз. Суды оның деңгейі көрініп тұратындай етіп, 
үтік корпусының түссіз бөлігінің ортасына дейін құйыңыз. 
Үтікті электр желісінің розеткасына қосыңыз.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÍÛ ÐÅÒÒÅÓ

Үтікті тігінен қойыңыз да, режим реттегіштің көмегімен 
қажетті температураны орнатыңыз. 
Температураны таңдаған кезде тігін бұйымдарының 
затбелгісіндегі таңбаларды басшылыққа алыңыз:
•    Жасанды/синтетикалық маталар 
••  Табиғи маталар/жібек/жүн
••• Табиғи маталар /мақта 
MAX Зығыр
Киім-кешектерді матаның құрамы мен үтіктеу температура-
сы бойынша сұрыптап алыңыз. тік суығаннан гөрі тезірек 
қызатындықтан бірінші кезекте анағұрлым төмен темпера-
тураны талап ететін бұйымдарды үтіктеңіз. Бақылау шамы 
үтіктің қызғандығы туралы белгі береді. Шамның өшуі 
үтіктің қойылған температураға жеткендігін білдіреді және 
сіз үтіктеуді бастай аласыз.

ÔÓÍÊÖÈßËÀÐÛ

Құрғақтай үтіктеу / Бу
Будың қарқынды берілуін бу беруді реттегіш көмегімен 
өзгертуге болады. Оң қалыпта бу беру айырылып қалады 
(құрғақтай үтіктеу).
Бумен шарпу
"Бумен шарпу" (бір уақытта шығарылатын қарқынды бу) 
функциясын пайдалану үшін "Бумен шарпу" батырмасын 
басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

"Бумен шарпу" батырмасын үтік бу түзілетін температураға 
дейін қызғаннан соң ғана пайдаланыңыз. Бумен шарпу ба-
тырмасын қатарынан үш реттен артық баспаңыз.

5. ҚҰРАЛДЫҢ КҮТІМІ
Температура реттегішін "МАХ" қалпына келтіріп, үтікті 
электр желісінен ажыратыңыз. Үтікті тігінен қойып, әбден 
суығанын күтіңіз. Үтіктің ыдысындағы суды ағызыңыз. Бу 
беру реттегішін оң қалпына келтіріңіз.
Үтік табанындағы шөгінділерді сірке қышқылының 
ерітіндісімен сүртіңіз. Үтік табанын дымқыл шүберекпен 
сүртіңіз, сосын әбден құрғатып сүртіңіз. Тұтқаны жинау үшін 
үтіктің артқы жағындағы батырманы пайдаланыңыз.
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САҚТАНДЫРҒЫШ АЖЫРАТҚЫШ 

Үтік термостаты істен шыққан жағдайда, қатты қызып кет-
пес үшін құрал автоматты түрде өшіріледі. Бұл жағдайда 
сервистік қызметке хабарласу керек.

ӨЗДІГІНЕН ТАЗАЛАУ ФУНКЦИЯСЫ

Үтікке суды "MAX" белгісіне дейін құйыңыз. Ең жоғары тем-
ператураны қойып, қызу индикаторы өшіп қалғанын күтіңіз. 
Бу реттегішті максималды режимге қойыңыз. Осыдан кейін 
оңай тазаланатын заттың (немесе раковина, ваннаның) 
үстінде бу беру батырмасын басып, ұстап тұрыңыз және аз-
дап сілкілеңіз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

бу көп мөлшерде түзілетіндіктен, буға күйіп қалмас үшін, үтікті 
адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге қарай бағыттамаңыз! 
-Қақ бумен бірге бу тесіктері арқылы шығады. Қажет болған
жағдайда, қақтың шығуы тоқтағанға дейін рәсімді қайталау
керек. Тазалаудан кейін, үтіктің суығанын күтіп, табанына
тұрып қалған ластарды сүртіңіз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
- кернеуі: 220-240 В ~50/60 ГЦ
- қуаттылығы: 850-1000 Вт

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ,
АСПАПТЫ КƏДЕГЕ ЖАРАТУ

Қаптамасы, аспаптың өзі қайта қолдануға болатын матери-
алдардан жасалған.
Мүмкіндігінше, кәдеге жарату кезінде оларды қайта 
қолданылатын материалдарға арналған контейнерге 
тастаңыз. 

СПАПТЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ 

Қызмет ету мерзімі аяқталған соң құрылғыны қарапайым 
тұрмыстық қоқыстан бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны 
арнайы электрондық аспаптарды және электр құралдарын 
қайта өңдеу үшін қабылдау пунктіне тапсыруға болады. 
Материалдар олардың жіктемесіне сәйкес қайта өңделеді. 
Қызмет ету мерзімі аяқталған соң бұл құрылғыны қайта 
өңдеуге тапсыра отырып, сіз қоршаған ортаны қорғауға 
үлкен үлесіңізді қосасыз. Сіз электрондық аспаптарды және 
электр құралдарын қайта өңдеу үшін қабылдау пункттерінің 
тізімін мемлекеттік биліктің муниципалды органдарынан ала 
аласыз. 

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ,
КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға 
сәйкес сертификатталған. 
Бұл аспап Ресей Федерациясының электр құралдарына 
қатысты барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес 
келеді. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 
РФ Федералды заңының 5-б. 2-т. сәйкес өндіруші бекіткен 
осы бұйымның қызмет ету мерзімі бұйымды қатаң түрде 
осы пайдалану бойынша нұсқаулыққа және қолданылатын 
техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланған жағдайда, 
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соңғы тұтынушы сатып алған күннен бастап 5 жылды 
құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспап-
ты әрі қарай пайдалану бойынша кеңестер алу үшін ең 
жақын авторизацияланған сервистік орталыққа барыңыз. 
Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген 
(2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер – өндірілген 
айы). Кепілді және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді 
«Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы жүзеге асыра-
ды, Краснодар қ. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Сіздің қалаңызда 
сервистік орталықтың бар-жоғын сіз көрсетілген нөмір бой-
ынша немесе мына сайттан біле аласыз www.centek.ru.
Өнімнің сәйкестік сертификаты бар: 
18.04.2017 жылғы №ТС RU C-CN.ГРО1.В.00675

Өнім сертификатталған жəне барлық та-
лап етілетін ресейлік стандарттарға сəйкес 
келеді.

9. ӨНДІРУШІ МЕН ИМПОРТТАУШЫ
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

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



19

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптардың кепілдік мерзімі соңғы тұтынушы 
сатып алған күннен бастап 12 ай. Осы кепілдік тало-
ны арқылы өндіруші осы аспаптың жарамдылығын 
растайды және өндіруші тарапынан болған барлық 
ақауларды тегін жөндеу міндетін өз мойнына алады.
Кепілдік жөндеуді Краснодар қ., Демус көш., 14. 
Тел.: 8 (861) 991-05-42 мекенжайында орналасқан «Ла-
рина-Сервис» ЖШҚ өндірушінің авторизацияланған 
сервистік орталығында жүргізуге болады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ: 

1. Кепілдік келесі рәсімдеу шарттарын сақтаған
жағдайда әрекет етеді:
• үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сатылған күні

көрсетілген, егер бар болса кепілдік талонында са-
тушы фирманың мөрі және сатушы фирма өкілінің
қолы, әрбір жыртылмалы купонда мөрлері, сатып
алушының қолы бар өндірушінің түпнұсқалық ке-
пілдік талонын дұрыс және анық толтыру.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаса немесе егер 
мұндағы ақпарат толық емес, анық емес, қарама-қайшы 
болса, өндірушінің кепілдік қызмет көрсетуден бас тар-
ту құқығы бар. 
2. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын сақтаған жағ-
дайда әрекет етеді:
• аспапты қатаң түрде пайдалану бойынша нұсқау-

лыққа сәйкес қолдану;
• қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдікке мерзімді қызмет көрсету, тазалау, орнату,
иеленушінің үйіне аспапты орнату кірмейді.
4. Кепілдік берілмейтін жағдайлар:
• механикалық зақымданулар;
• аспаптың табиғи тозуы;
• пайдалану шарттарын сақтамау немесе иеле-

нушінің қате әрекеті;
• дұрыс емес орнату, тасымалдау;
• дүлей апаттар (найзағай, өрт, сел және т.б.), со-

нымен қатар сатушы мен өндірушіге қатысы жоқ
басқа да себептер;

• құралдың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтың,
жәндіктердің енуі;

• уәкілеттігі жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе құры-
лымдық өзгерістер ендіруі;

• аспапты кәсіби мақсаттарда қолдану (жүктеме
тұрмыстық қолдану деңгейінен жоғары), аспапты
мемлекеттік техникалық стандарттарға сай емес
қуат таушы телекоммуникациялық және кабельдік
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желілерге қосу;егер жабдықтарды ауыстыру 
құрылымда қара тырылған болса және бұйымды 
бөлшектеумен байланысты болмаса, бұйымның 
төменде көрсетілген жабдықтарының істен шығуы:

 а) қашықтан басқару пульті, аккумуляторлық 
батареялар, қуаттандыру элементтері (батареялар), 
сыртқы қуат беру блогы және зарядтау құрылғылары;
 б) шығыс материалдары мен аксессуарлар 
(қаптама, қап, белдік, сөмкелер, торлар, пышақ, колба, 
тәрелке, тұғырық, тор, шанышқы, құбыршек, түтік, 
щетка, жапсырма, шаңжинағыш, сүзгілер, иіс сіңіргіш);
• батарея арқылы жұмыс жасайтын аспаптар үшін – 

сәйкес келмейтін немесе ескірген батарейкалармен 
жұмыс;

• аккумулятор арқылы жұмыс жасайтын аспап-
тар үшін – қуаттандыру және аккумуляторды 
қуаттандыру ережелерін бұзудан болатын кез-
келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші күші бар заң арқылы 
бекітілген тұтынушы құқықтарына қосымша ретінде 
береді және ешқандай жағдайда оларды шектемейді.
6. Бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарт-
тарын сақтамау; тұтынушының және/немесе басқа 
үшінші тұлғаның әдейі және/немесе байқамай әрекет 
етуі (әрекетсіздігі) нәтижесінде, күшпен еңсерілмейтін 
жағдайларда «Centek» CМ өнімдерінің адамдарға, үй 
жануарларына, тұтынушының және/немесе басқа 
үшінші тұлғаның мүлкіне тікелей немесе жанама 
келтірілуі мүмкін зардабына өндіруші жауапты емес. 
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйым тек таза 
күйінде қабылданады (аспапта тамақ өнімдерінің 
қалдықтары, шаң және тағы да басқа ластанулар 
болмауы тиіс).
Өндірушінің алдын ала ескертпей аспаптың ди-
зайны мен сипаттамасын өзгертуге құқы бар.
Бұйым қатаң түрде осы пайдалану бойынша нұсқау-
лыққа және жарамды техникалық стандарттарға 
сәйкес қолданылған жағдайда, осы бұйымның қыз-
мет ету мерзімі соңғы тұтынушы сатып алған күн нен 
бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқ-
талғаннан кейін аспапты әрі қарай пайдалану бойын-
ша кеңестер алу үшін ең жақын авторизацияланған 
сервистік орталыққа барыңыз.
Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде 
көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 
белгілер – өндірілген айы).
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ÄËß ÇÀМÅÒОК
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