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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 внимательно изучи-
те 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 ис-
пользования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе 
с настоящей инструкцией.
Отпариватель 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:
- Подключайте прибор только к надлежащим образом установлен-
ной розетке электросети. Убедитесь, что напряжение, указанное 
на приборе, соответствует напряжению в местной электросети.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая 
детей) с пониженными физическими, чувственными или умствен-
ными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта 
или знаний, если они не находятся под контролем или не проин-
структированы об использовании прибора лицом, ответственным 
за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для 
недопущения игры с прибором.
- Запрещается оставлять прибор, подключенный к сети, без при-
смотра.
- Отключите прибор от электрической сети, прежде чем напол-
нить резервуар водой.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание 
опасности должен производить изготовитель, сервисная служба 
или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не используйте прибор при повреждениях сетевого шнура или 
вилки.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячей подошвой 
прибора.
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6. Переключатель мощности
7. Крепление трубки
8. Световой индикатор
9. Корпус

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Отпариватель – 1 шт.
- Паровой шланг – 1 шт.
- Телескопическая трубка – 1 шт.
- Насадка-щетка – 1 шт.
- Универсальная вешалка – 1 шт.
- Резервуар для воды – 1 шт.
- Защитная рукавица – 1 шт.
- Пластина для глажения воротников – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Защитный чехол для щетки – 1 шт.
- Чистящее средство – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Установите телескопическую трубку в крепление на корпусе 

отпаривателя.
2. Вращая по часовой стрелке, затяните фиксатор до предела.
3. Установите универсальную вешалку на трубку.
4. С помощью зажимов на штанге установите необходимую высоту.
5. Вставьте шланг в отверстие и закрепите его, вращая зажим

по часовой стрелке до упора.

- Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полно-
стью остыть.
- Используйте и храните прибор на устойчивой поверхности.
- Не пользуйтесь прибором, если он упал, имеет видимые по-
вреждения или утечку воды.
- Запрещается подключать прибор к сети через таймеры и иные 
дистанционные устройства.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после 
завершения работы прибора.
- Температура доступных поверхностей может быть высокой 
при работе прибора.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

Внимание! Перед первым использованием прибора проверьте 
его на ненужной ткани на случай загрязнения подошвы или 
емкости для воды. Некоторые части прибора при сборке слег-
ка смазываются, поэтому при первом включении возможно 
образование небольшого количества дыма. Это прекратится 
в течение нескольких секунд.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Щетка
2. Вешалка с зажимами
3. Телескопическая трубка
4. Шланг
5. Крепление шланга

6. Наденьте щетку на паровую насадку.
7. Установите наполненный резервуар для воды в корпус от-

паривателя.
8. Полностью размотайте шнур питания и включите его в за-

земленную розетку.
9. При помощи регулятора мощности установите необходимый

температурный режим.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
При выборе температуры руководствуйтесь символами на эти-
кетках швейных изделий.
Рассортируйте белье по составу тканей и соответствующей тем-
пературе глажения, отпаривайте в первую очередь изделия, 
требующие более низкой температуры, т. к. отпариватель быстрее 
нагревается, чем остывает.

Перед отпариванием сверьтесь с биркой на одежде, чтобы удосто-
вериться в том, что одежду можно отпаривать. Вы можете отпарить 
маленький кусочек материи, чтобы проверить, как пар действует 
на ткань. Возможность регулировки интенсивности подачи пара 
позволяет подобрать нужный режим.
1. Поставьте собранный прибор на ровную поверхность. Отре-
гулируйте высоту и ширину вешалки и повесьте на нее одежду. 
Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды, и что он установлен
правильно.
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Подключите прибор к электросети. Дайте ему нагреться в течение  
35 секунд. Затем из щетки пойдет пар.
Когда паровой шланг изогнут, слышен характерный звук. При 
этом объем пара существенно снижается. Поднимите ручку на 2–3 
секунды, чтобы устранить проблему.
2. Во время отпаривания одежды придерживайте ее за края, 
разравнивая складки и разглаживая их горячим паром.
3. Начинайте отпаривание с основных частей одежды. Слегка 
прижмите металлическую панель паровой насадки к одежде 
и двигайте щетку вверх и вниз с такой скоростью, чтобы пар 
проникал в волокна.
4. Во время отпаривания воротника Вы можете загнуть его назад, 
взять рукой один его край и двигать щетку горизонтально. Будьте 
аккуратны, чтобы не обжечься горячим паром.
5. Во время отпаривания рукавов, немного потяните за рукав,
чтобы разровнять его.
6. Отпарив одежду спереди, переверните ее и отпарьте с другой
стороны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ И НАСАДОК. 
ОТПАРИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПЛАСТИНЫ  ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ
Маленькая пластина предназначена для глажения воротников, 
карманов, планок и манжетов рубашек и блузок, отворотов брюк, 
сложных складок и мелких элементов на одежде.
Для того чтобы использовать пластину:

1. Подготовьте прибор к работе так, как сказано выше.
2. Возьмите в одну руку гладильную доску, а в другую отпа-
риватель.
3. Поместите пластину под воротничок или внутрь кармана.
4. Направляйте носик отпаривателя на участок ткани, находя-
щийся на пластине. В процессе глажения перемещайте пластину
и отпариватель вместе.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА
1. Перед уборкой прибора на хранение дождитесь его остывания.
2. Установите переключатель отпаривателя в положение «O» 
и выключите прибор из сети.
3. Отсоедините шланг, вешалку, телескопическую трубку, ре-
зервуар для воды.
4. Слейте всю воду из резервуара и уложите шнур питания в его 
первоначальное положение.
Удалите отложения с подошвы с помощью раствора уксусной 
кислоты. Протрите корпус влажной тканью, затем вытрите насухо.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Объем: 1,6 л

7. 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 специ-
альный пункт приема электронных приборов и электроприборов 
на переработку.
Материалы перерабатываются в соответствии с их классифика-
цией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на пере-
работку, 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.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав 
потребителей».
Этот прибор соответствует всем официальным национальным
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стандартам безопасности, применимым к электроприборам 
в Российской Федерации.
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федераль-
ного 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 приме-
нимыми 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.: 8 (861) 991-05-42.
О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать 
по указанному телефону и на сайте www.centek.ru. 
Продукция имеет сертификат соответствия: 
№ TC RU C-CN.ГР01.В.00675 от 18.04.2017 г.

Продукция сертифицирована и соответствует 
всем требуемым российским и европейским 
стандартам.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 
350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. 
Тел.: 8 (861) 2-600-900.
УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации ко-
нечному потребителю. Данным гарантийным талоном производи-
тель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя 
обязательство по бесплатному устранению всех 
неисправностей, возникших по вине производителя. 
Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном 
сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся 
по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

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 номе-
ра, 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 обслу-
живании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или 
если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплу-
атации:
 - 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 неуполномочен-

ными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка 

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

 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, 
если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с раз-
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боркой 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;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, 

вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
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 характе-
ристики прибора без предварительного уведомления.

Cрок службы 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 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).

ҚАЗАҚ

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.
Булағыш тұрмыстық аспап болып табылады және өнеркәсіптік 
мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сон-
дай-ақ аспаптың уақытынан бұрын істен шығуын болдырмау 
үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:
- Аспапты тек электр желісінің розеткасына орнатыңыз. 

Құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті электр желісінің
кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Спап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеті төмен 
немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған жағдайда, 
егер олар аспаптың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның

- Бақылауында болмаса немесе оны пайдалану туралы нұсқау
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кейін ыстық болып қалады. Аспаптың жұмыс істеу кезінде 
қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін.

- Тасымалдау (тасымалдау), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ.
Назар! Аспапты алғаш пайдаланар алдында оны табанның неме-
се су сыйымдылығының ластануы жағдайына қажетсіз матаға 
тексеріңіз. Құрастыру кезінде құралдың кейбір бөліктері аздап 
майланады, сондықтан бірінші қосу кезінде түтін аз мөлшерде 
пайда болуы мүмкін. Бұл бірнеше секундқа тоқтайды.

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ
1. Щетка 2. Қысқыштары бар ілгіш
3. Телескопиялық түтік 4. Шланг
5. Шлангты бекіту 6. Қуат қосқышы
7. Түтікті бекіту 8. Жарық индикаторы
9. Корпус

3. ЖИЫНТЫҒЫ
- Булағыш - 1 дана
- Бу шлангі - 1 дана
- Телескопиялық түтік - 1 дана
- Саптама-щетка - 1 дана
- Әмбебап ілгіш-1 дана
- Су ыдысы - 1 дана
- Қорғаныш қолғап-1 дана
- Жағаларды үтіктеуге арналған пластина - 1 дана

- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана
- Шөткеге арналған қорғаныш қап - 1 дана
- Тазартқыш құрал - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
1. Телескопиялық түтікті буландырғыштың корпусына орна-
тыңыз.
2. Сағат тілімен бұрап, қысқышты шегіне дейін тартыңыз.
3. Әмбебап ілгішті түтікке орнатыңыз.
4. Штангадағы қысқыштарды пайдаланып, қажетті биіктігін 
орнатыңыз.
5. Шлангты тесікке салыңыз да, қысқышты сағат тілімен бұрап 
бекітіңіз.
6. Бу саптамасына щетканы салыңыз.
7. Толтырылған су ыдысын бумен пісіргіш корпусына орна-
тыңыз.
8. Қуат сымын толығымен босатыңыз және оны жерге қосылған
розеткаға қосыңыз.
9.  Қуат реттегішін пайдаланып, қажетті температура режимін
орнатыңыз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ
Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Оны 35 секундқа қыз-
дырыңыз. Содан кейін щеткадан бу шығады. Бу түтігі бүгілген 
кезде тән дыбыс естіледі. Бұл жағдайда бу көлемі айтарлықтай 

бермесе, пайдалануға арналмаған. Балалар аспаптармен 
ойнауға жол бермеу үшін бақылауда болуы керек.

- Желіге қосылған аспапты қараусыз қалдыруға тыйым са-
лынады.

- Резервуарды сумен толтырғанға дейін электр желісінен 
темірді ажыратыңыз.

- Қорек шнуры зақымданған жағдайда, оны ауыстыру қа-
уіпті болдырмау үшін дайындаушы, сервистік қызмет немесе 
осыған ұқсас білікті персонал жүргізу қажет.

- Желілік сым немесе шанышқы зақымданған кезде аспапты 
пайдаланбаңыз.

- Аспапты суға батырмаңыз.
- Желілік баудың аспаптың ыстық табанымен жанасуына 

жол бермеңіз.
- Қыздыру элементінің беті аспаптың жұмысы аяқталғаннан

кейін ыстық болып қалады.
- Алдында алып тастау аспап сақтауға беріңдер, оған то-

лығымен өшіру суыт.
- Аспапты тұрақты бетінде пайдаланыңыз және сақтаңыз.
- Егер ол құлап кетсе, көзге көрінетін зақым немесе судың

ағып кетуі болса, аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспаптың бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады.
- Аспапты таймерлер және басқа дистанциялық құрылғылар 

арқылы желіге қосуға тыйым салынады.
- Қыздыру элементінің беті аспаптың жұмысы аяқталғаннан
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төмендейді. Мәселені шешу үшін тұтқаны 2-3 секундқа көтеріңіз.
1. Киімді бумен пісіру кезінде оны шетінен ұстап, қатпарларды
тегістеп, ыстық бумен тегістеңіз.
2. Бумен пісіруді киімнің негізгі бөліктерінен бастаңыз. Бу сапта-
масының металл панелін киімге сәл басып, щетканы жоғары және 
төмен жылжытыңыз, осылайша бу талшықтарға енеді.
3. Жағаны бумен пісіру кезінде сіз оны артқа бүгіп, қолыңызбен 
оның бір жиегін алып, щетканы көлденең жылжытуға болады. 
Ыстық бумен күйіп қалмас үшін абай болыңыз.
4. Жеңдерді бумен пісіру кезінде оны тегістеу үшін жеңді аздап
тартыңыз.
5. Алдыңғы жағынан киімді бумен пісіргеннен кейін, оны төңкеріп, 
екінші жағынан бумен пісіріңіз.

АКСЕССУАРЛАР МЕН САПТАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ. 
ҮТІКТЕУГЕ АРНАЛҒАН ПЛАСТИНАНЫҢ КӨМЕГІМЕН БУЛАУ
Шағын пластина жейделер мен блузкалардың жағаларын, 
қалталарын, планкалары мен манжеттерін, шалбардың ла-
пельдерін, киімдегі күрделі қатпарлар мен ұсақ элементтерді 
үтіктеуге арналған. Пластинаны пайдалану үшін:
1. Құрылғыны жоғарыда айтылғандай жұмысқа дайындаңыз.
2. Бір қолыңызға үтіктеу тақтасын, ал екінші қолыңызға бумен
пісіргішті алыңыз.
3. Пластинаны жағаның астына немесе қалтаның ішіне төмен-
дегі суретте көрсетілгендей қойыңыз.

4. Бумен пісіргіштің шүмегін пластинадағы матаның аймағына 
бағыттаңыз. Үтіктеу кезінде пластинаны және бумен пісіргішті
бірге жылжытыңыз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ
ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ
1. Алдында тазалаумен аспапты сақтауға күтіңіз, оны суыту.
2. Бумен пісіргіш қосқышын «O» күйіне орнатыңыз және 
құрылғыны желіден өшіріңіз.
3. Шлангты, ілгішті, телескопиялық түтікті, су ыдысын ажы-
ратыңыз.
4. Резервуардағы барлық суды төгіп тастаңыз және қуат сы-
мын бастапқы күйіне қойыңыз.
 Сірке қышқылының ерітіндісімен табаннан шөгінділерді 
алыңыз. Корпусты дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін 
құрғатыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
- Кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
- Максималды қуат: 1850-2200 Вт
- Көлемі: 1,6 л

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық 
қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрон-

дық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы 
қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

7. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІН-
ДЕТТЕМЕЛЕР
Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі 
нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қа-
таң 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 авторландырылған сервис орталығына хабарла-
сыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген 
(2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Кеп-
ілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді «Ларина-Сервис» 
ЖШҚ бас сервис орталығы жүзеге асырады. Краснодар. Тел.8 
(861) 991-05-42. Сіздің қалаңыздағы сервис орталығының бар 
екендігі туралы Сіз көрсетілген телефон арқылы және сайттан
біле аласыз www.centek.ru.
Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
№ TC RU C-CN.ГР01.В.00675 от 18.04.2017 г.

Өнім сертификатталған және барлық 
талап етілетін еуропалық және ресейлік 
стандарттарға сәйкес келеді.
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8. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

РФ аумағына импорттаушы: ЖК Асрумян К.Ш. 
Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ., пгт. Пашковский, Ата-
ман Лысенко көшесі, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.
ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!
Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күні-нен 
бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың 
жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған 
барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады. 
Кепілдік жөндеу Краснодар қаласы, Демус көшесі, 14 мекен-жайы 
бойынша орналасқан 000 «Ларина Сервис» өндіруші сервистік орта-
лығында жасалуы мүмкін. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:
1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дай-

ындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты
толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы 
фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, 
сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе 
олардағы 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, 
орнатуды, 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 жөн-

деуі немесе енгізуі;
 - аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қол-

дану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық 
стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуни-
кациялық және кабельдік желілерге қосу;

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

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат 

беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және 
зарядтау 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 
тұтынушының 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 сипаттама-
ларын өзгертуге құқылы.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ №

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок / Талон барлық мөртабандар мен белгілер болған жағдайда жарамды

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Изделие / Бұйым Модель / Моделі 

Серийный номер / Сериялық 
нөмірі Дата продажи / Сату күні

Фирма-продавец / Фирма-сатушы

Юридический адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың мекенжайы / 

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны
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Данные отрывные купоны заполняю
тся представителем сервис-

ного центра, проводящ
его ремонт изделия / О

сы жыртылмалы 
купондарды бұйымға жөндеу ж

үргізетін сервис орталығының 
өкілі толтырады
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