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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 
ôóíêöèîíèðîâàíèå äàííîãî èçäåëèÿ ïðè 
ñîáëþäåíèè ïðàâèë åãî ýêñïëóàòàöèè.

Ïîæàëóéñòà, ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè âíèìà-
òåëüíî èçó÷èòå äàííóþ èíñòðóêöèþ, êîòîðàÿ ñîäåð-
æèò âàæíóþ èíôîðìàöèþ î ïðàâèëüíîé è áåçîïàñíîé 
ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
Ïîçàáîòüòåñü î ñîõðàííîñòè äàííîé èíñòðóêöèè.
Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà íå ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ è 
ïðè íåñîáëþäåíèè ïðàâèë è óñëîâèé, óêàçàííûõ 
â íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè, à òàêæå â ñëó÷àå ïîïûòîê 
íåêâàëèôèöèðîâàííîãî ðåìîíòà ïðèáîðà.
Åñëè Âû æåëàåòå ïåðåäàòü ïðèáîð äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
äðóãîìó ëèöó, ïîæàëóéñòà, ïåðåäàâàéòå åãî âìåñòå ñ 
íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé. 

Ýïèëÿòîð ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ïðèáîðîì è íå 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîìûøëåí-
íûõ öåëÿõ!

1. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ïðèîáðåòåííûé Âàìè ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò âñåì 
îôèöèàëüíûì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè, ïðèìå-
íèìûì ê ýëåêòðîïðèáîðàì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âî èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ ñèòóàöèé, îïàñíûõ 
äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ, à òàêæå ïðåæäåâðåìåííîãî 
âûõîäà ïðèáîðà èç ñòðîÿ íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþ-
äàòü ïåðå÷èñëåííûå íèæå óñëîâèÿ:
- èñïîëüçóéòå ïðèáîð ñòðîãî ïî íàçíà÷åíèþ;
- ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè óáåäèòåñü, ÷òî íà-
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ïðÿæåíèå ýëåêòðîñåòè ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííîìó 
íà ïðèáîðå;

- íå òÿíèòå ñåòåâîé øíóð, åñëè îí êàñàåòñÿ êðîìîê 
ïðåäìåòîâ ñ îñòðûìè êðàÿìè, ñäàâëåí êàêèìè-
ëèáî ïðåäìåòàìè èëè çàïóòàëñÿ;

- íå ïðîêëàäûâàéòå ñåòåâîé øíóð è íå êëàäèòå ñàì 
ïðèáîð â ìåñòàõ ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ, íà 
ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòÿõ, âáëèçè íàãðåâàòåëüíûõ 
ïðèáîðîâ èëè îòêðûòîãî ïëàìåíè.

Ïðèáîð íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü, åñëè:
- ïîâðåæäåí ñåòåâîé øíóð;
- ïðèáîð èìååò âèäèìûå ïîâðåæäåíèÿ;
- ïðèáîð óïàë ñ âûñîòû;
- íà ïðèáîð ïîïàëà âëàãà.
Íèêîãäà íå íàìàòûâàéòå íà ïðèáîð ñåòåâîé øíóð! 
Íèêîãäà íå êëàäèòå ðàáîòàþùèé ïðèáîð íà ìÿãêèå 
ïîäóøêè, øåðñòÿíûå îäåÿëà è ò.ï.!
Èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà äåòüìè êàòåãîðè÷åñêè çà-
ïðåùåíî!
Ïðèáîð íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ëèöàì, ñòðàäàþ-
ùèì çàáîëåâàíèÿìè, ñîïðîâîæäàþùèìèñÿ íàðó-
øåíèåì êîîðäèíàöèè äâèæåíèé.
Åñëè Âû íå èñïîëüçóåòå ïðèáîð, ñëåäèòå, ÷òîáû îí 
áûë âûêëþ÷åí!
Íå äåðæèòå âèëêó â ýëåêòðîñåòè:
- åñëè ïðèáîð íå ðàáîòàåò èëè ðàáîòàåò íåïðàâèëüíî;
- äî è âî âðåìÿ óõîäà çà ïðèáîðîì;
- åñëè çàâåðøåíà ðàáîòà ñ äàííûì ïðèáîðîì.
Íå òÿíèòå è íå ïåðåíîñèòå ïðèáîð çà ñåòåâîé øíóð. 
Íå îòêëþ÷àéòå ïðèáîð îò ýëåêòðîñåòè ðûâêîì çà 
ñåòåâîé øíóð è íå âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè 
ýëåêòðîñåòè âëàæíûìè ðóêàìè.
Îñîáûå óñëîâèÿ ïî ðåàëèçàöèè, òðàíñïîðòèðîâêå: íåò.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì! 
Íèêîãäà íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì, åñëè ó Âàñ âëàæ-
íûå ðóêè, ïðèíèìàÿ âàííó èëè ïîä äóøåì, âáëèçè 
ðàêîâèíû èëè äðóãèõ åìêîñòåé ñ æèäêîñòüþ. Åñëè 
ïðèáîð óïàë â âîäó, íåìåäëåííî âûíüòå âèëêó ñå-
òåâîãî øíóðà èç ðîçåòêè ýëåêòðîñåòè. Íè ïðè êàêèõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ íå êàñàéòåñü âîäû, åñëè ïðèáîð 
ïîäêëþ÷åí ê ýëåêòðîñåòè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì! 
Åñëè Âû èñïîëüçóåòå ïðèáîð â âàííîé êîìíàòå, âî 
èçáåæàíèå îïàñíûõ ñèòóàöèé ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ 
îáÿçàòåëüíî îòêëþ÷èòå åãî îò ýëåêòðîñåòè.
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Íå äîïóñêàåòñÿ ïîïàäàíèå â ïðèáîð âîäíîãî êîí-
äåíñàòà. Íèêîãäà íå ïîãðóæàéòå ïðèáîð â âîäó!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Îïàñíîñòü ïîæàðà! 
Íèêîãäà íå äîïóñêàéòå êîíòàêò ïðèáîðà ñ ëåãêî-
âîñïëàìåíÿþùèìèñÿ æèäêîñòÿìè è ãîðþ÷èìè ìà-
òåðèàëàìè.
Ïðè ïîâðåæäåíèè ñåòåâîãî øíóðà èëè êàêîãî-ëèáî 
äðóãîãî óçëà ïðèáîðà íåìåäëåííî îòêëþ÷èòå ïðè-
áîð îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè è îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé 
öåíòð èçãîòîâèòåëÿ. Â ñëó÷àå íåêâàëèôèöèðîâàííî-
ãî âìåøàòåëüñòâà â óñòðîéñòâî ïðèáîðà èëè íåñî-
áëþäåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè ïðà-
âèë ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà ãàðàíòèÿ àííóëèðóåòñÿ.

2. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:
- 1 ñúåìíàÿ íàñàäêà
- 2 ñêîðîñòè ðàáîòû
- LED-ïîäñâåòêà çîíû ýïèëÿöèè
- LED-èíäèêàòîð ïîäçàðÿäêè

3. ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ

1. Ýïèëÿòîð â ñáîðå - 1 øò.
2. Ùåòî÷êà äëÿ î÷èñòêè - 1 øò.
3. Àäàïòåð - 1 øò.
4. Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ - 1 øò.

4. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ

Ýïèëÿöèþ ëó÷øå ïðîâîäèòü ñðàçó ïîñëå ïðèåìà 
âàííû èëè äóøà. Äîæäèòåñü ïîêà Âàøà êîæà ïîëíî-
ñòüþ âûñîõíåò. Ïðè èñ ïîëüçîâàíèè ïðèáîðà â ïåð-
âûé ðàç ñî âåòóåì Âàì ïîïðîáîâàòü åãî íà ó÷àñòêå 
ñ íåçíà÷èòåëüíûì ðîñòîì âîëîñ. Ýòî ïîìîæåò Âàì 
ïðèâûêíóòü ê ïðîöåññó ýïèëÿöèè. Äëÿ ïî ëó÷åíèÿ îï-
òèìàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ óäàëÿåìûå âîëîñêè äîëæíû 
áûòü äëèíîé 3-4 ìì. 
- Íà íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ òåëà âîëîñû ðàñòóò â ðàç-
íûõ íàïðàâëåíèÿõ. Â ýòîì ñëó÷àå, ÷òîáû äîñòè÷ü 
íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ, íåîáõîäèìî ïåðåìåùàòü 
ïðèáîð ñîîòâåòñòâåííî â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ.
- ×òîáû óñïîêîèòü êîæó ïîñëå ýïèëÿöèè, ìîæíî íà-
íåñòè óâëàæíÿþùèé êðåì.
- Òîíêèå âîëîñêè â ïðîöåññå ðîñòà ìîãóò íå äî-
ñòè÷ü ïîâåðõíîñòè êîæè. Èñïîëüçóéòå îòøåëó-
øèâàþùóþ ãóáêó èëè êðåì (íàïðèìåð, âî âðåìÿ 
äóøà). Àêêóðàòíîå óäàëåíèå âåðõíåãî ñëîÿ êîæè 
ñïîñîáñòâóåò ïðàâèëüíîìó ðîñòó òîíêèõ âîëîñêîâ  
è ïðåäîòâðàùàåò èõ âðàñòàíèå.
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ÝÏÈËßÖÈß

1. Óñòàíîâèòå íàñàäêó íà ïðèáîð. ×òîáû ñíÿòü íà-
ñàäêó, íàæìèòå íà êíîïêó ñçàäè êîðïóñà è ïîòÿíèòå 
åå.
2. Âêëþ÷èòå ïðèáîð.
3. Ïðèáîð èìååò äâå ñêîðîñòè ðàáîòû.
4. Èñïîëüçóéòå ñêîðîñòü âðàùåíèÿ II äëÿ ýïèëÿöèè 
íà ó÷àñòêàõ ñ íåçíà÷èòåëüíûì ðîñòîì âîëîñ. Íà 
òðóäíîäîñòóïíûõ ó÷àñòêàõ è íà ó÷àñòêàõ, ãäå êîñòè 
ðàñïîëîæåíû áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè êîæè, íàïðèìåð, 
íà êîëåíÿõ èëè ëîäûæêàõ, óñòàíàâëèâàéòå ñêîðîñòü 
âðàùåíèÿ I. Ñâîáîäíîé ðóêîé îòòÿíèòå êîæó, ÷òîáû 
ïðèïîäíÿòü âîëîñêè. Ïîñòàâüòå ýïèëÿòîð ïåðïåíäè-
êóëÿðíî ïîâåðõíîñòè êîæè. Âêëþ÷èòå ïðèáîð è ìåä-
ëåííî ïåðåìåùàéòå ýïèëÿòîð ïðîòèâ íàïðàâëåíèÿ 
ðîñòà âîëîñ. Ñëåãêà ïðèæìèòå ïðèáîð ê êîæå.
5. Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû ïåðåâåäèòå ïåðåêëþ÷àòåëü 
ðåæèìîâ â ïîëîæåíèå 0.
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5. ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÈÁÎÐÎÌ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ïåðåä òåì êàê íà÷àòü î÷èñòêó ïðèáîðà, óáåäèòåñü, 
÷òî îí âûêëþ÷åí è îòñîåäèíåí îò ýëåêòðîñåòè.
Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ÷èñòêè ïðèáîðà 
ãóáêè ñ àáðàçèâíûì ïîêðûòèåì, àáðàçèâíûå ÷èñòÿ-
ùèå ñðåäñòâà èëè ðàñòâîðèòåëè òèïà áåíçèíà èëè 
àöåòîíà. Çàïðåùàåòñÿ ïðîìûâàòü ïðèáîð èëè àäàï-
òåð ïîä ñòðóåé âîäû. Èçáåãàéòå ïîïàäàíèÿ æèäêî-
ñòè íà ïðèáîð è àäàïòåð.

Î×ÈÑÒÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ñäâèíüòå ýïèëÿöèîííóþ ãîëîâêó ïî ñòðåëêå íà çàä-
íåé ïàíåëè è ñíèìèòå åå ñ ïðèáîðà. Ïðîìîéòå ýïè-
ëÿöèîííóþ ãîëîâêó, ïîâîðà÷èâàÿ åå ïîä ñòðóåé âîäû 
â òå÷åíèå 5-10 ñåêóíä. Ñòðÿõíèòå âîäó ñ ýïèëÿöè-
îííîé ãîëîâêè. Òùàòåëüíî ïðîòðèòå åå ïîëîòåíöåì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ýïèëÿöèîííàÿ ãîëîâêà ïåðåä 
óñòàíîâêîé íà ïðèáîð áûëà àáñîëþòíî ñóõîé.

6. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ñåòåâîé 
àäàïòåð

Âõîäíîå 
íàïðÿæåíèå

220-240 Â ~50/60 Ãö

Âûõîäíîå ïîñòî-
ÿííîå íàïðÿæå-
íèå/ñèëà òîêà

3 Â  0,3 À 

Ïèòàíèå
Àêêóìóëÿòîð 
Ni-Cd

 450 ìÀ÷, 
3 Â  0,5 À

Ìîùíîñòü 10 Âò

Âðåìÿ ïîëíîé çàðÿäêè 8 ÷

Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû 30 ìèí.

Êëàññ 
ýëåêòðî-
çàùèòû

àäàïòåð

ïðèáîð

Âíèìàíèå! Íå èñïîëüçóéòå 
äàííûé ïðèáîð â âàííîé èëè 
ïîä äóøåì
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7. ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ,
ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Óïàêîâêà, ñàì ïðèáîð ñäåëàíû èç ìàòåðèàëîâ, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïîâòîðíî.
Ïî âîçìîæíîñòè ïðè óòèëèçàöèè âûáðàñûâàéòå èõ 
â êîíòåéíåð, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïîâòîðíî èñ-
ïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ.

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

Ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû ìîæåò áûòü óòè-
ëèçèðîâàí îòäåëüíî îò îáû÷íîãî áûòîâîãî ìóñîðà. Åãî 
ìîæíî ñäàòü â ñïåöèàëüíûé ïóíêò ïðèåìà ýëåêòðîí-
íûõ ïðèáîðîâ è ýëåêòðîïðèáîðîâ íà ïåðåðàáîòêó.
Ìàòåðèàëû ïåðåðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ 
êëàññèôèêàöèåé. Ñäàâ ýòîò ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè åãî 
ñðîêà ñëóæáû íà ïåðåðàáîòêó, Âû âíåñåòå áîëüøîé 
âêëàä â çàùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû. Ñïèñîê ïóíêòîâ 
ïðèåìà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è ýëåêòðîïðèáîðîâ 
íà ïåðåðàáîòêó Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â ìóíèöèïàëü-
íûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

8. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ,
ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
«Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».
Ýòîò ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò âñåì îôèöèàëüíûì íà-
öèîíàëüíûì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè, ïðèìåíè-
ìûì ê ýëåêòðîïðèáîðàì.
Óñòàíîâëåííûé ïðîèçâîäèòåëåì â ïîðÿäêå ï. 2 ñò. 5 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé» ñðîê ñëóæáû äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ ñîñòàâëÿ-
åò 5 ëåò ñ äàòû ðåàëèçàöèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ 
ïðè óñëîâèè, ÷òî èçäåëèå èñïîëüçóåòñÿ â ñòðîãîì 
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëó-
àòàöèè è ïðèìåíèìûìè òåõíè÷åñêèìè ñòàíäàðòàìè. 
Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû îáðàòèòåñü â áëèæàé-
øèé àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ðåêîìåíäàöèé ïî äàëüíåéøåé ýêñïëóàòà-
öèè ïðèáîðà. Äàòà ïðîèçâîäñòâà èçäåëèÿ óêàçàíà
â ñåðèéíîì íîìåðå (2 è 3 çíàêè – ãîä, 4 è 5 çíàêè – 
ìåñÿö ïðîèçâîäñòâà).
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 óêà-
çàííîìó òåëåôîíó è íà ñàéòå www.centek.ru. 
Ïðîäóêöèÿ èìååò ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ:
¹ TC RU C-CN.ÃÐ01.Â.00459 îò 27.02.2017 ã.
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Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà 
è ñîîòâåòñòâóåò âñåì òðåáóå-
ìûì ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì.

9. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅ,
ÈÌÏÎÐÒÅÐÅ

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



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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Ñðîê ãàðàíòèè íà âñå ïðèáîðû 12 ìåñÿöåâ ñ äàòû ðåà-
ëèçàöèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ. Äàííûì ãàðàíòèéíûì 
òàëîíîì ïðîèçâîäèòåëü ïîäòâåðæäàåò èñïðàâíîñòü äàí-
íîãî ïðèáîðà è áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïî áåñïëàò-
íîìó óñòðàíåíèþ âñåõ íåèñïðàâíîñòåé, âîçíèêøèõ ïî 
âèíå ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ãàðàíòèéíûé ðåìîíò ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåí â àâ-
òîðèçîâàííîì ñåðâèñíîì öåíòðå èçãîòîâèòåëÿ 
ÎÎÎ «Ëàðèíà-Ñåðâèñ», íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó: ã. Êðàñíî-
äàð, 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 ãà-

ðàíòèéíîãî òàëîíà èçãîòîâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì íàèìå-
íîâàíèÿ ìîäåëè, åå ñåðèéíîãî íîìåðà, äàòû ïðîäà-
æè, ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè ôèðìû-ïðîäàâöà è ïîäïèñè 
ïðåäñòàâèòåëÿ ôèðìû-ïðîäàâöà â ãàðàíòèéíîì òà-
ëîíå, ïå÷àòåé íà êàæäîì îòðûâíîì êóïîíå, ïîäïèñè 
ïîêóïàòåëÿ.

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà îòêàç â ãà-
ðàíòèéíîì îáñëóæèâàíèè â ñëó÷àå íåïðåäîñòàâëåíèÿ âû-
øåóêàçàííûõ äîêóìåíòîâ, èëè, åñëè èíôîðìàöèÿ â íèõ áó-
äåò íåïîëíîé, íåðàçáîð÷èâîé, ïðîòèâîðå÷èâîé.
2. Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé 
ýêñïëóàòàöèè:
• èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ èí-

ñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè;
• ñîáëþäåíèå ïðàâèë è òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè.
3. Ãàðàíòèÿ íå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïåðèîäè÷åñêîå îáñëóæè-
âàíèå, ÷èñòêó, óñòàíîâêó, íàñòðîéêó ïðèáîðà íà äîìó ó âëà-
äåëüöà.
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 ò. 

ï.), à òàêæå äðóãèå ïðè÷èíû, íå çàâèñÿùèå îò ïðîäàâ-
öà è èçãîòîâèòåëÿ;

• ïîïàäàíèå âíóòðü ïðèáîðà ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, 
æèäêîñòåé, íàñåêîìûõ;

• ðåìîíò èëè âíåñåíèå êîíñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé íå-
óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè;

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ!
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• 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, àêêóìóëÿòîðíûå 
áàòàðåè, ýëåìåíòû ïèòàíèÿ (áàòàðåéêè), âíåøíèå áëîêè 
ïèòàíèÿ è çàðÿäíûå óñòðîéñòâà.
á) ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è àêñåññóàðû (óïàêîâêà, ÷åõëû, 
ðåìíè, ñóìêè, ñåòêè, íîæè, êîëáû, òàðåëêè, ïîäñòàâêè, ðå-
øåòêè, âåðòåëû, øëàíãè, òðóáêè, ùåòêè, íàñàäêè, ïûëåñ-
áîðíèêè, ôèëüòðû, ïîãëîòèòåëè çàïàõà).
• äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò áàòàðååê, - ðàáîòà ñ íå-

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

ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå íàðóøåíèÿìè ïðàâèë çà-
ðÿäêè 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 âîçìîæ-
íûé âðåä, ïðÿìî èëè êîñâåííî íàíåñåííûé ïðîäóêöèåé 
ÒÌ CENTEK ëþäÿì, äîìàøíèì æèâîòíûì, èìóùåñòâó 
ïîòðåáèòåëÿ è (èëè) èíûõ òðåòüèõ ëèö â ñëó÷àå, åñëè ýòî 
ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå íåñîáëþäåíèÿ ïðàâèë è óñëîâèé 
ýêñïëóàòàöèè, óñòàíîâêè èçäåëèÿ; óìûøëåííûõ è (èëè) íå-
îñòîðîæíûõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) ïîòðåáèòåëÿ è (èëè) 
èíûõ òðåòüèõ ëèö, äåéñòâèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé 
ñèëû.
7. Ïðè îáðàùåíèè â ñåðâèñíûé öåíòð ïðèåì èçäåëèÿ ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â ÷èñòîì âèäå (íà ïðèáîðå íå äîëæíî 
áûòü îñòàòêîâ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïûëè è äðóãèõ çàãðÿçíå-
íèé).

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíÿòü 
äèçàéí è õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà áåç ïðåäâàðèòåëü-
íîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ñðîê ñëóæáû äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ ñîñòàâëÿåò 5 ëåò ñ äàòû 
ðåàëèçàöèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ ïðè óñëîâèè, ÷òî èçäå-
ëèå èñïîëüçóåòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé èí-
ñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè è ïðèìåíèìûìè òåõíè÷åñêèìè 
ñòàíäàðòàìè. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû îáðàòèòåñü â àâ-
òîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåêîìåíäà-
öèé ïî äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
Äàòà ïðîèçâîäñòâà èçäåëèÿ óêàçàíà â ñåðèéíîì íîìåðå 
(2 è 3 çíàêè - ãîä, 4 è 5 çíàêè - ìåñÿö ïðîèçâîäñòâà).
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ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

ЭПИЛЯТОР
CT-2190

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.

Шаш алатын машинка тұрмыстық аспап болып та-
былады 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
Негізгі сипаттамалары:
- 1 алмалы-салмалы саптама
- 2 жұмыс жылдамдығы
- Эпиляция аймағының LED-жарықтандыру
- LED-зарядтау индикаторы

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
1. Эпилятор жиынтығы - 1 дана.
2. Тазалауға арналған щетка - 1 дана.
3. Адаптер - 1 дана.
4. Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана.

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
Эпиляцияны ваннаны немесе душты қабылдағаннан кейін 
бірден жүргізу керек. Теріңіз толығымен құрғағанша күтіңіз. 
Аспапты алғаш рет пайдаланған кезде, сіз оны аздап шаш 
өсуімен сынап көріңіз. Бұл эпиляция процесіне үйренуге 
көмектеседі. Оңтайлы нәтиже алу үшін жойылатын шаш 
ұзындығы 3-4 мм болуы керек.
- Дененің кейбір бөліктерінде шаш әртүрлі бағытта өседі.

Бұл жағдайда ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін
құрылғыны тиісінше әр түрлі бағыттарда жылжыту қажет.

- Эпиляциядан кейін теріні тыныштандыру үшін,
ылғалдандыратын крем қолдануға болады.

- Өсу процесінде жұқа шаштар тері бетіне жете алмайды.
Қабыршақтайтын губканы немесе кремді пайдаланыңыз
(мысалы, душ кезінде). Терінің жоғарғы қабатын ұқыпты
алып тастау жұқа шаштардың дұрыс өсуіне ықпал етеді
және олардың өсуіне жол бермейді.

ÝÏÈËßÖÈß

1. Саптаманы аспапқа орнатыңыз. Саптаманы алып тастау
үшін корпустың артындағы түймені басыңыз және оны
тартыңыз.

2. Құрылғыны қосыңыз.
3. Аспаптың екі жұмыс жылдамдығы бар.
4. Эпиляцияның ІІ айналу жылдамдығын шаш өсуі шамалы

жерлерде қолданыңыз. Қол жетпейтін жерлерде және
сүйектер тері бетіне жақын орналасқан жерлерде, мыса-
лы, тізедегі немесе тобық тәрізді айналу жылдамдығын
орнатыңыз. Эпиляторды терінің бетіне перпендикуляр
қойыңыз. Құралды қосыңыз және шаш өсу бағытына
қарсы эпиляторды баяу жылжытыңыз. Құрылғыны теріге
сәл қысыңыз.

5. Жұмыс аяқталғаннан кейін режимдердің қосқышын 0
күйіне ауыстырыңыз.
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5. АСПАПҚА КҮТІМ ЖАСАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бастамас тазалау аспапты, көз, ол өшірулі және отсоединен 
кӛзінен.

ТАЗАЛАУ

Абразивті жабыны бар губканы, абразивті тазалау 
құралдарын немесе бензин немесе ацетон түріндегі 
еріткіштерді тазалау үшін пайдалануға тыйым салынады. 
Аспапты немесе адаптерді су ағысының астында жууға 
тыйым салынады. Құрылғы мен адаптерге сұйықтықтың 
құлауынан аулақ болыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Эпиляцияның басын артқы панельдегі көрсеткі бойынша 
сырғытып, оны аспаптан алып тастаңыз. Эпиляционная 
басын жуыңыз, оны 5-10 секунд ішінде су ағыны астында 
бұрыңыз. Эпиляцияның басынан суды шайқаңыз. Оны 
сүлгімен мұқият сүртіңіз.
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыға орнатар алдында эпиляциялық басы мүлдем 
құрғақ болуы керек.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Желілік 
адаптер

Кіріс кернеуі 220-240 В ~50/60 Гц
Тұрақты кернеу / 
ток шығу 3 В  0,3 А 

Тамақтану Батарея Ni-Cd  450 мАсағ, 
3 В  0,5 А

Қуат 10 Вт
Толық зарядтау уақыты 8 сағ
Үздіксіз жұмыс уақыты 30 дак

Электрлік 
қорғаныс 
класы

адаптер

құрылғы

Назар аударыңыз! Бұл құралды 
ваннада немесе душта 
қолданбаңыз

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 
электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің 
тізімін муниципалдық мемлекеттік билік органдарынан ала 
аласыз.
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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:
№TC RU C-CN.ГР01.В.00459, 27.02.2017 ж.

Өнім сертификатталған және 
барлық талап 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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