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  5. Ïîðÿäîê ðàáîòû
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  7. Âîçìîæíûå íåïîëàäêè è ñïîñîáû 
      èõ óñòðàíåíèÿ
  8. Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû, 
      óòèëèçàöèÿ ïðèáîðà
  9. Èíôîðìàöèÿ î ñåðòèôèêàöèè,               
      ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà
10. 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 áåçîïàñ-
íîé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà. Ïîçàáîòüòåñü î ñîõðàí-
íîñòè äàííîé èíñòðóêöèè.
Èçãîòîâèòåëü 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.  
Æàðî÷íûé øêàô ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ïðèáîðîì 
è íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðî-
ìûøëåííûõ öåëÿõ!

1. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ïðèîáðåòåííûé Âàìè ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò âñåì 
îôèöèàëüíûì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè, ïðèìåíè-
ìûì 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:

1. Âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ äàííûì ðóêîâîä-
ñòâîì ïåðåä ââîäîì ïðèáîðà â ýêñïëóàòàöèþ.
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2. Ñîõðàíÿéòå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî.
3. Óáåäèòåñü, ÷òî íàïðÿæåíèå, óêàçàííîå íà ïðèáî-

ðå, ñîîòâåòñòâóåò íàïðÿæåíèþ â ñåòè ýëåêòðîïè-
òàíèÿ. Íå èñïîëüçóéòå ïåðåõîäíèêè âî èçáåæà-
íèå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà.

4. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðèíàäëåæíîñòè 
è çàïàñíûå ÷àñòè äðóãèõ èçãîòîâèòåëåé. Â ñëó-
÷àå èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ äåòàëåé ãàðàíòèÿ èç-
ãîòîâèòåëÿ àííóëèðóåòñÿ. 

5. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðèáîð ïðè ïîâðåæ-
äåíèè ñåòåâîãî øíóðà, âèëêè è äðóãèõ ÷àñòåé 
ïðèáîðà.

6. Ïðè ïîâðåæäåíèè øíóðà ïèòàíèÿ åãî çàìåíó, âî 
èçáåæàíèå îïàñíîñòè, äîëæåí ïðîèçâîäèòü èç-
ãîòîâèòåëü, ñåðâèñíàÿ ñëóæáà èëè àíàëîãè÷íûé 
êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë. 

7. Âî âðåìÿ ïåðâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìîæåò ïî-
ÿâèòüñÿ ëåãêèé íåïðèÿòíûé çàïàõ, êîòîðûé èñ-
÷åçíåò ïîñëå íåñêîëüêèõ èñïîëüçîâàíèé, ÷òî 
îáúÿñíÿåòñÿ âîçìîæíûì íàëè÷èåì îñòàòêîâ ìà-
ñåë, äðóãèõ âåùåñòâ íà âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòÿõ 
è íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòàõ. 

8. Æàðî÷íûé øêàô äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí òàê, 
÷òîáû åãî ïîâåðõíîñòü íàõîäèëàñü íà ðàññòîÿ-
íèè ìèíèìóì 10 ñì îò äðóãèõ îáúåêòîâ.

9. Íå íàêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ âî 
èçáåæàíèå ïåðåãðåâà. Íå êëàäèòå íà æàðî÷íûé 
øêàô ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû, îñîáåííî èçáå-
ãàéòå êîíòàêòà øêàôà ñ ôîëüãîé.

10. Íå èñïîëüçóéòå ïå÷ü, åñëè çàêðûâàþùèé ìå-
õàíèçì äâåðöû íå ðàáîòàåò. Íå ïåðåãðóæàéòå 
ïå÷ü, íå äîïóñêàéòå êîíòàêòà ïðîäóêòîâ è ïîñóäû 
ñ âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòüþ ñòåíîê ïå÷è.

11. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ îòêëþ÷èòå âèëêó îò ýëåê-
òðîñåòè è ïðîñëåäèòå, ÷òîáû îíà íå íàõîäèëàñü 
íåïîñðåäñòâåííî íà æàðî÷íîì øêàôó, âáëèçè 
îãíÿ èëè âîäû.

12. Âî èçáåæàíèå ïåðåãðóçêè ñåòè ïèòàíèÿ íå èñ-
ïîëüçóéòå äóõîâêó îäíîâðåìåííî ñ äðóãèìè 
ïðèáîðàìè.

13. Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì èãðàòü ñ ïðèáîðîì. Íå 
îñòàâëÿéòå ïðèáîð áåç ïðèñìîòðà. 

14. Ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëèöà-
ìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ ïîíèæåííûìè ôèçè÷åñêèìè, 
÷óâñòâåííûìè èëè óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè 
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èëè ïðè îòñóòñòâèè ó íèõ æèçíåííîãî îïûòà èëè 
çíàíèé, åñëè îíè íå íàõîäÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì èëè 
íå ïðîèíñòðóêòèðîâàíû îá èñïîëüçîâàíèè ïðèáî-
ðà ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà èõ áåçîïàñíîñòü. 

15. Åñëè ïîÿâèëñÿ äûì, âûêëþ÷èòå ïðèáîð, çàòåì
îòñîåäèíèòå åãî îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

16. Èñïîëüçóéòå òîëüêî ïîñóäó, ïðåäíàçíà÷åííóþ
äëÿ ýêñïëóàòàöèè â æàðî÷íîì øêàôó ïðè âûñî-
êèõ òåìïåðàòóðàõ äî 320 0Ñ.

17. Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð íà óëèöå.
18. Áóäüòå îñòîðîæíû! Ïîâåðõíîñòü ïðèáîðà ìîæåò

íàãðåâàòüñÿ âî âðåìÿ åãî ðàáîòû.
19. Íå ðàçîãðåâàéòå ïðîäóêòû è æèäêîñòè â ãåðìå-

òè÷íî çàêðûòîé ïîñóäå. Îíè ìîãóò âçîðâàòüñÿ!
20. Íå ðàçîãðåâàéòå æèðû è ìàñëî, òàê êàê èõ òåì-

ïåðàòóðó òðóäíî êîíòðîëèðîâàòü.
21. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà ïðîòðèòå åãî âíó-

òðåííþþ ïîâåðõíîñòü ñóõîé èëè âëàæíîé òêà-
íüþ, óäàëèâ êàïëè æèðà è îñòàòêè ïèùè. Êàï-
ëè æèðà ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ äûìà
è ñïðîâîöèðîâàòü âîçíèêíîâåíèå âîçãîðàíèÿ.

22. Íå ãîòîâüòå â ïðèáîðå ïðîäóêòû, çàâåðíóòûå
â áóìàãó, êàðòîí, ïîëèýòèëåí, ïëàñòèê. Íå èñ-
ïîëüçóéòå äåðåâÿííóþ ïîñóäó. Íå èñïîëüçóéòå
ïîñóäó âêëþ÷àþùóþ ìåëêèå äåòàëè èç óêàçàí-
íûõ ìàòåðèàëîâ. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå
ñïåöèàëüíûõ ïåêàðñêèõ ìåøêîâ (ñâåðüòåñü
ñ àííîòàöèåé, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî ìåøîê ñïî-
ñîáåí âûäåðæèâàòü âûñîêèå òåìïåðàòóðû).

23. ×òîáû ïðîäóêòû íå ëîïàëèñü âî âðåìÿ ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ, ïåðåä çàêëàäêîé â ïå÷ü ïðîòêíèòå íîæîì
èëè âèëêîé ïëîòíóþ êîæóðó èëè îáîëî÷êó, íàïðè-
ìåð, êàðòîôåëÿ, ÿáëîê, êàøòàíîâ, êîëáàñû è ò.ï.
Åñëè âû ãîòîâèòå ïðîäóêòû â ñïåöèàëüíîì ïàêåòå 
äëÿ âûïåêàíèÿ, íå çàáóäüòå ïðîêîëîòü åãî â íå-
ñêîëüêèõ ìåñòàõ äëÿ âûõîäà ïàðà. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ïàêåò ëîïíåò.

24. Ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ ïîñóäà  ìîæåò áûòü î÷åíü
ãîðÿ÷åé. Èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå ïðèõâàòêè
èëè ðóêàâèöû, ÷òîáû èçâëå÷ü ïîñóäó èç øêàôà.
Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè îòêðûâàíèè êðûøåê, îïà-
ñàéòåñü ãîðÿ÷åãî ïàðà.

25. Îòêðûâàòü óïàêîâêè ñ ïîïêîðíîì è ïàêåòû äëÿ
çàïåêàíèÿ íåîáõîäèìî îñòîðîæíî íà äîñòàòî÷-
íîì ðàññòîÿíèè îò ëèöà.
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26. Ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êîíñåðâèðîâàíèÿ 
ïðîäóêòîâ.

27. Íå âûêëàäûâàéòå ïðîäóêòû íåïîñðåäñòâåííî íà 
äíî êàìåðû, èñïîëüçóéòå ñúåìíóþ ðåøåòêó èëè 
ïîääîí.

28. Îñîáûå óñëîâèÿ ïî ïåðåâîçêå (òðàíñïîðòèðîâêå), 
ðåàëèçàöèè: íåò.

Òàáëèöà ìàòåðèàëîâ äîïóñòèìûõ äëÿÒàáëèöà ìàòåðèàëîâ, äîïóñòèìûõ äëÿ
 èñïîëüçîâàíèÿ â æàðî÷íîì øêàôó

Ìàòåðèàë 
êîíòåéíåðà

Èñïîëüçî-
âàíèå â 

æàðî÷íîì 
øêàôó

Ïðèìå÷àíèå

Òåðìîñòîéêàÿ 
êåðàìèêà

Äà -

Ìåòàëë, 
ñòàëü, àëþìè-
íèé, ÷óãóí

Äà -

Òåðìîñòîéêîå 
ñòåêëî Äà -

Áóìàãà, 
êàðòîí

Íåò

Ñëàáàÿ òåðìîñòîéêîñòü. 
Íå ïðèãîäíû äëÿ âûñîêî-
òåìïåðàòóðíîé îáðàáîò-
êè ïèùè

Ïëàñòèê, ïî-
ëèýòèëåíîâàÿ 
ïëåíêà

Íåò

Ñëàáàÿ òåðìîñòîéêîñòü. 
Íå ïðèãîäíû äëÿ âûñîêî-
òåìïåðàòóðíîé îáðàáîò-
êè ïèùè

Ëàêèðîâàí-
íûå èçäåëèÿ

Íåò

Ñëàáàÿ òåðìîñòîéêîñòü. 
Íå ïðèãîäíû äëÿ âûñîêî-
òåìïåðàòóðíîé îáðàáîò-
êè ïèùè

Áàìáóê, 
äåðåâî

Íåò

Ñëàáàÿ òåðìîñòîéêîñòü. 
Íå ïðèãîäíû äëÿ âûñîêî-
òåìïåðàòóðíîé îáðàáîò-
êè ïèùè

2. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

1. Îáúåì: 50 ë
2. Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 1700–2000 Âò
3. Íàïðÿæåíèå: 220-240 Â ~50/60 Ãö
4. ×åòûðå ðåæèìà ïðèãîòîâëåíèÿ
5. Òàéìåð íà 90 ìèíóò
6. Ôóíêöèÿ òàéìåðà «Íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà»
7. Âíóòðåííÿÿ ïîäñâåòêà
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3. ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ

1. Æàðî÷íûé øêàô - 1 øò.
2. Ìåòàëëè÷åñêèé ýìàëèðîâàííûé ïðîòèâåíü - 1 øò.
3. Ñòàëüíàÿ õðîìèðîâàííàÿ æàðî÷íàÿ ðåøåòêà - 1 øò.
4. Êðóãëûé ìåòàëëè÷åñêèé ýìàëèðîâàííûé ïðîòè-

âåíü ø30 ñì - 1 øò.
5. Êðþê äëÿ âûíèìàíèÿ ïðîòèâíÿ - 1 øò.
6. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè - 1 øò.

4. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ

4
5

6

7

8

9

3

2

1

1. Ðó÷êà äâåðöû
2. Äâåðöà èç äâóõñëîéíîãî æàðîïðî÷íîãî ñòåêëà
3. Ìåòàëëè÷åñêèé ýìàëèðîâàííûé ïðîòèâåíü
4. Ñòàëüíàÿ õðîìèðîâàííàÿ æàðî÷íàÿ ðåøåòêà
5. Òåðìîðåãóëÿòîð
6. Ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ
7. Òàéìåð
8. Ñâåòîâîé èíäèêàòîð ðàáîòû
9. Êðþê äëÿ âûíèìàíèÿ ïðîòèâíÿ

ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÒÎÐ

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óñòàíîâ-
êè ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû 
âíóòðè äóõîâêè. Âðàùåíèåì 
òåðìîðåãóëÿòîðà ïî ÷àñî-
âîé ñòðåëêå / ïðîòèâ ÷àñî-
âîé ñòðåëêè âû óâåëè÷èâàåòå 
(óìåíüøàåòå) ðàáî÷óþ òåìïå-
ðàòóðó âíóòðè äóõîâêè îò 100 
äî 320 0Ñ.          
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ÒÀÉÌÅÐ

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óñòàíîâêè 
âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ (ìàêñè-
ìóì 90 ìèí.). Âðàùåíèåì ðó÷êè 
òàéìåðà âû óñòàíàâëèâàåòå íå-
îáõîäèìîå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ. 
Ïî îêîí÷àíèè çàäàííîãî âðåìå-
íè ïðîçâó÷èò çâóêîâîé ñèãíàë, è 
ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ-
÷èòñÿ. Òàéìåð ìîæíî îòêëþ÷èòü, óñòàíîâèâ ðó÷êó â 
ïîëîæåíèå «ÂÊË». Ïðè ýòîì äóõîâêà áóäåò ðàáîòàòü 
íåïðåðûâíî.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Áóäüòå îñòîðîæíû! Â äàííîì ðåæèìå Âàì íåîá-
õîäèìî ñëåäèòü çà ñòåïåíüþ ãîòîâíîñòè áëþäà, òàê 
êàê øêàô íå îòêëþ÷èòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ÷åðåç ïðî-
ìåæóòîê âðåìåíè, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîæàðî-
îïàñíîé ñèòóàöèè.

ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ ÐÅÆÈÌÎÂ ÐÀÁÎÒÛ

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûáîðà íàïðàâëåíèÿ òåïëîâîãî 
ïîòîêà è åãî ìîùíîñòè. 
ÂÅÐÕÍÈÉ ÒÝÍ – ðàâíî-
ìåðíîå ïîäæàðèâàíèå 
ñâåðõó. Ïîäõîäèò äëÿ ïðè-
ãîòîâëåíèÿ ðûáû, ðèñà 
è îâîùåé.
ÍÈÆÍÈÉ ÒÝÍ – ðàâíî-
ìåðíîå ïîäæàðèâàíèå ñíèçó.  
Ïîäõîäèò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
õîò-äîãîâ, ïèööû è ïèðîãîâ.
ÄÂÀ ÒÝÍÀ – ðàâíîìåðíîå îáæàðèâàíèå ñî âñåõ 
ñòîðîí. Ïîäõîäèò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ âûïå÷êè, 
ìÿñà, ñïàãåòòè.
ÐÅÆÈÌ ÊÎÍÂÅÊÖÈÈ – Ïðèìåíåíèå ïðèíóäè-
òåëüíîé êîíâåêöèè íåîáõîäèìî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ðîâíîãî è ïîñòîÿííîãî ïîòîêà òåïëîâîé ýíåðãèè ñî 
âñåõ ñòîðîí äóõîâêè. Ïðèíóäèòåëüíàÿ êîíâåêöèÿ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî âåíòèëÿòîðà, 
êîòîðûé ïåðåìåùàåò íàãðåòûé âîçäóõ âíóòðè æà-
ðî÷íîãî øêàôà.
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà «ÊÎÍÂÅÊÖÈß» ïîâåðíèòå 
ïåðåêëþ÷àòåëü â ïîëîæåíèå ñî çíà÷êîì .
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5. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ

Âî âðåìÿ ïåðâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ õàðàêòåðíûé çàïàõ è äûì. Ýòî äîïóñòèìî. 
Ðåêîìåíäóåì ïðîãðåòü æàðî÷íûé øêàô ïðè òåì-
ïåðàòóðå 250 0Ñ â òå÷åíèå 15 ìèíóò, âêëþ÷èâ ïðè 
ýòîì âñå íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû.
1. Ïîäãîòîâüòå ïðîäóêòû, êîòîðûå ñîáèðàåòåñü

ïðèãîòîâèòü. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðèãîðà-
íèÿ áëþäà ïðåäâàðèòåëüíî ñìàæüòå ïðîòèâåíü
ìàñëîì. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàçîãðåéòå ïðåä-
âàðèòåëüíî äóõîâêó.

2. Îòêðîéòå äâåðöó äóõîâêè è óñòàíîâèòå ïðîòèâåíü
ñ ïðîäóêòàìè íà ìåñòî.

3. Ñ ïîìîùüþ òåðìîðåãóëÿòîðà óñòàíîâèòå ðåêîìåí-
äóåìóþ òåìïåðàòóðó, à ñ ïîìîùüþ ïåðåêëþ÷àòåëÿ
ðåæèìîâ ðàáîòû - íèæíèé èëè âåðõíèé ÒÝÍû.

4. Óñòàíîâèòå ñ ïîìîùüþ òàéìåðà íåîáõîäèìîå
âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.

5. Ïîñëå óñòàíîâêè òåìïåðàòóðû, òèïà íàãðåâàòåëü-
íîãî ýëåìåíòà (âåðõíèé èëè íèæíèé) è òàéìåðà
ïðèáîð íà÷íåò ðàáîòó.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Áóäüòå îñòîðîæíû! Во время работы стеклянная 
дверца духовки нагревается. Не допускайте попа�
дания капель воды, жира или других жидкостей на 
разогретое стекло. Резкий перепад температур спо�
собствует растрескиванию стекла. При извлечении 
противня из духовки не ставьте его на открытую 
дверцу духовки, чтобы избежать ее деформации 
и растрескивания стекла.
6. Âû ñìîæåòå íàáëþäàòü çà ïðîöåññîì ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ ÷åðåç ñòåêëî äâåðöû. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìî-
ñòè ìîæíî îòêðûòü äâåðöó è ïåðåâåðíóòü èëè ïîìå-
øàòü ñîäåðæèìîå.
7. Ñîáëþäàéòå îñòîðîæíîñòü, òàê êàê ïðè îòêðûâàíèè

äâåðöû èç âíóòðåííåé êàìåðû ìîæåò âûõîäèòü ïàð.
8. Ïî îêîí÷àíèè ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè óñòàíîâèòå

ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ ðàáîòû ÒÝÍîâ è òåðìî-
ðåãóëÿòîð â ïîëîæåíèå «O» (âûêë).

9. Àêêóðàòíî èçâëåêèòå ïðîòèâåíü ñ ïðèãîòîâëåí-
íûì áëþäîì.

10. Â ñëó÷àå ïîïàäàíèÿ êóñî÷êîâ ïèùè íà ÒÝÍ èëè
íà âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü äóõîâîãî øêàôà äî-
æäèòåñü ïîëíîãî îõëàæäåíèÿ äóõîâêè è óäàëèòå
èõ âî èçáåæàíèå âîçãîðàíèÿ èëè îáðàçîâàíèÿ
äûìà ïðè ïîñëåäóþùåì èñïîëüçîâàíèè äóõîâêè.

11. Îòêëþ÷èòå äóõîâêó îò ñåòè.
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Ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ïðèãîòîâëåíèþ

Òèï ïðîäóêòîâ Òåìïåðàòóðà, 0Ñ Âðåìÿ, ìèí.
 Õëåá 190 30-40
 Âûïå÷êà 190 30-40
 Ðûáà 250 30-50
 Ïòèöà 220-250 25-30
 Ïèööà, îëàäüè 160 12-15
 Ïîëóôàáðèêàòû 250 12-15

Ïðèâåäåííûå â òàáëèöå äàííûå ÿâëÿþòñÿ 
ïðèìåðíûìè. Ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
çàâèñèò îò ìàññû, ðàçìåðà è òåìïåðàòóðû èñõîäíîãî 
ïðîäóêòà.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÑÒÅÏÅÍÈ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ

Â ýòîì Âàì ïîìîãóò öâåò è ïëîòíîñòü/æåñòêîñòü 
ïèùè. Ïàð äîëæåí èñõîäèòü îò âñåé ïîâåðõíîñòè 
åäû, à íå òîëüêî îò åå êðàåâ. Êîñòè ïòèöû äîëæíû 
ëåãêî îòäåëÿòüñÿ. Íà ìÿñå íå äîëæíî áûòü 
êðîâè. Ðûáà äîëæíà áûòü íåïðîçðà÷íîé è ëåãêî 
ðàçäåëûâàòüñÿ âèëêîé.

6. ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÈÁÎÐÎÌ

1. Îòêëþ÷èòå øíóð ýëåêòðîïèòàíèÿ îò ñåòè è äàéòå 
æàðî÷íîìó øêàôó îõëàäèòüñÿ.

2. Ñíèìèòå ðåøåòêó è ïðîòèâåíü, ïðîìîéòå èõ ïî 
ìåðå íåîáõîäèìîñòè.

3. Ðåãóëÿðíî ìîéòå æàðî÷íûé øêàô, óäàëÿÿ âñå 
îñòàòêè ïèùè, æèðà è äðóãèå çàãðÿçíåíèÿ. Âíåø-
íþþ ïîâåðõíîñòü ïðîòèðàéòå òîëüêî âëàæíîé 
ìÿãêîé òêàíüþ ñ äîáàâëåíèåì ìîþùåãî ñðåä-
ñòâà. Óäàëèòå êðîøêè ñî äíà äóõîâêè è î÷èñòèòå 
âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü âëàæíîé òêàíüþ ñ äî-
áàâëåíèåì ìîþùåãî ñðåäñòâà.

4. Äëÿ  óäàëåíèÿ çàãðÿçíåíèé ñ ïîâåðõíîñòè äâåð-
êè, êîðïóñà, ñòåêëà äâåðêè è âíóòðåííåé ïî-
âåðõíîñòè ïå÷è èñïîëüçóéòå òîëüêî ìÿãêèå íå-
àáðàçèâíûå ìîþùèå ñðåäñòâà, ãóáêó èëè ìÿãêóþ 
òêàíü. Íå èñïîëüçóéòå æåñòêèå ãóáêè è ùåòêè  
ñ ìåòàëëè÷åñêèìè âêðàïëåíèÿìè. Îíè ìîãóò ïî-
öàðàïàòü  ïîâåðõíîñòü ïðèáîðà. Íåâûïîëíåíèå 
ýòîãî óñëîâèÿ ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ñîêðàùå-
íèå ñðîêà åãî ýêñïëóàòàöèè. 

5. ×òîáû óäàëèòü íåïðèÿòíûé çàïàõ, íàëåéòå 
â ãëóáîêóþ ïîñóäó, ïðèãîäíóþ äëÿ ýëåêòðè÷åñêîé 
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ïå÷è, ñòàêàí âîäû ñ ëèìîííûì ñîêîì, è ïîñòàâüòå 
â ïå÷ü. Óñòàíîâèòå òàéìåð íà 5 ìèíóò, à òåðìîðå-
ãóëÿòîð – â ìèíèìàëüíîå ïîëîæåíèå. Êîãäà ïå÷ü 
îòêëþ÷èòñÿ, èçâëåêèòå ïîñóäó è ïðîòðèòå ñòåíêè 
êàìåðû ñóõîé òêàíüþ.

6. Õðàíåíèå è ýêñïëóàòàöèþ äóõîâêè ïðîèçâîäèòü 
â ñóõèõ îòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ ïðè òåìïåðà-
òóðå íå íèæå +5 0Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà íå áîëåå 80 %.

7. Òðàíñïîðòèðîâêó èçäåëèÿ ïðîèçâîäèòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìàðêèðîâêîé, óêàçàííîé íà óïàêîâêå. 
Ïîñëå òðàíñïîðòèðîâêè øêàôà â óñëîâèÿõ ïîíè-
æåííîé òåìïåðàòóðû èñïîëüçîâàòü ïðèáîð ðàç-
ðåøàåòñÿ òîëüêî ïî èñòå÷åíèè äâóõ ÷àñîâ åãî íà-
õîæäåíèÿ â òåïëîì ïîìåùåíèè.

Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ, åñëè êîìïëåêò ïîñòàâ-
êè, ãàáàðèòû, îïèñàíèå, òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-
ñòèêè, âíåøíèé âèä èëè öâåò òîâàðà îêàçàëèñü íå-
òî÷íûìè. Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî 
èçìåíèòü ýòè ïàðàìåòðû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî 
óâåäîìëåíèÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî íà ìîìåíò ïðèîáðå-
òåíèÿ êîíêðåòíîãî òîâàðà îíè ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò 
óêàçàííûõ ðàíåå.

7. ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÍÅÏÎËÀÄÊÈ 
È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß

Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â ñåðâèñíûé öåíòð, ïðî-
âåðüòå ñëåäóþùåå:
• Óáåäèòåñü, ÷òî ïå÷ü ïîäêëþ÷åíà ê ñåòè. Ïðîâåðü-

òå íàïðÿæåíèå â ñåòè.  Íàðóæíûì îñìîòðîì ïðî-
âåðüòå öåëîñòíîñòü ýëåìåíòîâ ýëåêòðîïðîâîä-
íîé öåïè, â ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè ëþáîãî ýëå-
ìåíòà îáðàòèòåñü â ñåðâèñíóþ ñëóæáó.

• Ðåìîíò äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôè-
öèðîâàííûì ïåðñîíàëîì ñåðâèñíûõ öåíòðîâ!

8. 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 èñïîëü-
çóåìûõ ìàòåðèàëîâ.
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ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

Ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû ìîæåò áûòü 
óòèëèçèðîâàí îòäåëüíî îò îáû÷íîãî áûòîâîãî ìó-
ñîðà. Åãî ìîæíî ñäàòü â ñïåöèàëüíûé ïóíêò ïðè-
åìà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è ýëåêòðîïðèáîðîâ íà 
ïåðåðàáîòêó.
Ìàòåðèàëû ïåðåðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
èõ êëàññèôèêàöèåé. Ñäàâ ýòîò ïðèáîð ïî îêîí÷à-
íèè åãî ñðîêà ñëóæáû íà ïåðåðàáîòêó, Âû âíåñåòå 
áîëüøîé âêëàä â çàùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû. Ñïè-
ñîê ïóíêòîâ ïðèåìà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è ýëåê-
òðîïðèáîðîâ  íà ïåðåðàáîòêó Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 
â ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

9. 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 â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Óñòàíîâëåííûé ïðîèçâîäèòåëåì â ïîðÿäêå ï. 2 ñò. 
5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ ïî-
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 
ïîëó÷åíèÿ ðåêîìåíäàöèé ïî äàëüíåéøåé ýêñïëóà-
òàöèè ïðèáîðà. Äàòà ïðîèçâîäñòâà èçäåëèÿ óêàçàíà 
â ñåðèéíîì íîìåðå (2 è 3 çíàêè – ãîä, 4 è 5 çíàêè 
– ìåñÿö ïðîèçâîäñòâà). Ãàðàíòèéíîå è ïîñëåãàðàí-
òèéíîå îáñëóæèâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãåíåðàëü-
íûì 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: 
N0 TC RU C-CN.ÀË16.B.07968 îò 15.12.2015 ã.

Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà è ñîîòâåò-
ñòâóåò âñåì òðåáóåìûì ðîññèéñêèì ñòàí-
äàðòàì.
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10. 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.
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Гарантийный талон 
№ _________ кепілдік талоны 

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок
Талон барлық мөртаңбалар мен белгілер болғанда ғана жарамды

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить 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 ТАƏ жəне телефоны

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать продающей организации / Сатушы ұйымның мөрі



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.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ!

Ñðîê ãàðàíòèè íà âñå ïðèáîðû 12 ìåñÿöåâ ñ äàòû 
ðåàëèçàöèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ. 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 àâ-
òîðèçîâàííîì 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-ïðî-
äàâöà è ïîäïèñè ïðåäñòàâèòåëÿ ôèðìû-ïðî-
äàâöà â ãàðàíòèéíîì 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 
óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè:

• èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ñòðîãîì ñîîòâåò-
ñòâèè 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 îøè-

áî÷íûå äåéñòâèÿ âëàäåëüöà;
• íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà, òðàíñïîðòèðîâêà;
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• ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ (ìîëíèÿ, ïîæàð, íàâîäíå-
íèå è ò. ï.), à òàêæå äðóãèå ïðè÷èíû, íàõîäÿùè-
åñÿ âíå êîíòðîëÿ ïðîäàâöà è èçãîòîâèòåëÿ;

• ïîïàäàíèå âíóòðü ïðèáîðà ïîñòîðîííèõ ïðåä-
ìåòîâ, æèäêîñòåé, íàñåêîìûõ;

• ðåìîíò èëè âíåñåíèå êîíñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé 
íåóïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè;

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

• âûõîä èç ñòðîÿ ïåðå÷èñëåííûõ íèæå ïðèíàä-
ëåæíîñòåé èçäåëèÿ, åñëè èõ çàìåíà ïðåäóñ-
ìîòðåíà êîíñòðóêöèåé è íå ñâÿçàíà ñ ðàç-
áîðêîé èçäåëèÿ:

à) ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, àêêóìóëÿ-
òîðíûå áàòàðåè, ýëåìåíòû ïèòàíèÿ (áàòàðåéêè), 
âíåøíèå áëîêè ïèòàíèÿ è çàðÿäíûå óñòðîéñòâà;
á) ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è àêñåññóàðû (óïàêîâêà, 
÷åõëû, ðåìíè, ñóìêè, ñåòêè, íîæè, êîëáû, òàðåë-
êè, ïîäñòàâêè, ðåøåòêè, âåðòåëû, øëàíãè, òðóáêè, 
ùåòêè, íàñàäêè, ïûëåñáîðíèêè, ôèëüòðû, ïîãëîòè-
òåëè çàïàõà):

• äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò áàòàðååê, - ðà-
áîòà ñ íåïîäõîäÿùèìè èëè èñòîùåííûìè áà-
òàðåéêàìè;

• äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò àêêóìóëÿòîðîâ, - 
ëþáûå ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå íàðóøåíèÿìè 
ïðàâèë çàðÿäêè è ïîäçàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ.

5. Íàñòîÿùàÿ ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èçãîòîâè-
òåëåì â äîïîëíåíèå ê ïðàâàì ïîòðåáèòåëÿ, óñòà-
íîâëåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, è íè 
â êîåé ìåðå íå îãðàíè÷èâàåò èõ.
6. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîç-
ìîæíûé âðåä, ïðÿìî èëè êîñâåííî íàíåñåííûé ïðî-
äóêöèåé ÒÌ CENTEK ëþäÿì, äîìàøíèì æèâîòíûì, 
èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ è/èëè èíûõ òðåòüèõ ëèö 
â ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå íåñîáëþ-
äåíèÿ ïðàâèë è óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, óñòàíîâêè èç-
äåëèÿ; óìûøëåííûõ è/èëè íåîñòîðîæíûõ äåéñòâèé 
(áåçäåéñòâèé) ïîòðåáèòåëÿ è/èëè èíûõ òðåòüèõ ëèö 
äåéñòâèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû.
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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).

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èç-
ìåíÿòü äèçàéí è õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà áåç 
ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ñðîê ñëóæáû äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ ñîñòàâëÿåò 5 ëåò 
ñ äàòû ðåàëèçàöèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ ïðè óñ-
ëîâèè, ÷òî èçäåëèå èñïîëüçóåòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè è 
ïðèìåíèìûìè òåõíè÷åñêèìè ñòàíäàðòàìè. Ïî îêîí-
÷àíèè ñðîêà ñëóæáû îáðàòèòåñü â àâòîðèçîâàííûé 
ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåêîìåíäàöèé 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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ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

АС ПІСІРУ ШКАФЫ
CT-1540
МАЗМҰНЫ

1. Қауіпсіздік шаралары
2. Техникалық сипаттамалары
3. Жиынтықталуы
4. Құралдың сипаттамасы
5. Жұмыс тәртібі
6. Құралдың күтімі
7. Ықтимал ақаулары мен оларды жою
тәсілдері
8. Қоршаған ортаны қорғау, құралды кәдеге
жарату
9. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілді
міндеттемелер
10. Өндіруші, 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.

Пайдаланбас бұрын  құралды дұрыс және қауіпсіз 
пайдалану туралы маңызды ақпаратты қамтитын 
осы нұсқаулықпен мұқият оқып-танысыңыз. Бұл 
нұсқаулықты сақтап қойғаныңыз жөн.
Құрал өзінің тікелей мақсатында пайдаланылмай, 
осы нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарт-
тар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ біліксіз адам-
дар жөндеуге тырысқан жағдайда, дайындаушы 
жауапкершілікті болмайды.
Егер сіз құралды басқа адамға пайдалануға беретін 
болсаңыз, осы нұсқаулықты қоса беруіңізді сұраймыз.
Ас пісіру шкафы тұрмыстық құрал болып та-
былады және ол өнеркәсіптік мақсаттарда 
пайдалануға арналмаған.

1. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Сіз сатып алған бұл құрал Ресей Федерациясында 
электр құралдарына қолданылатын барлық ресми 
қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Өмір мен 
денсаулық үшін қауіпті жағдайлардың орын алуына, 
сондай-ақ құралдың уақытынан бұрын істен шығуына 
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жол бермеу үшін, төменде көрсетілген шарттарды 
қатаң сақтау қажет:
1. Пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият 

танысыңыз.
2. Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.
3. Құралда көрсетілген кернеу электрлік 

қоректендіру желісіндегі кернеуге сай келетініне 
көз жеткізіп алыңыз. Өрт шықпауы үшін, 
ауыстырғышты пайдаланбаңыз.

4. Басқа дайындаушылардың керек-жарақтары 
мен қосалқы бөлшектерін пайдалануға тыйым 
салынады. Мұндай бөлшектер пайдаланылса, 
өндіруші кепілдігінің күші жойылады.

5. Желілік бауы, ашасы және басқа да бөлшектері 
бүлінген құралды пайдалануға тыйым салынады.

6. Қоректендіргіш бауы бүлінгенде, қауіпсіздік 
мақсатында оны дайындаушы, сервис қызметі не-
месе тиісті білікті персонал ауыстыруы тиіс.

7. Алғаш рет пайдаланғанда жағымсыз иіс пайда 
болуы мүмкін, бірақ бірнеше рет пайдаланғаннан 
кейін өздігінен жоғалады, бұны бұйымның ішкі 
жақтарында және қыздырғыш элементтерінде 
майлардың, өзге заттардың қалып қоюымен 
түсіндіруге болады.

8. Ас пісіру шкафы беті өзге объектілерден кем де-
генде 10 см қашықтықта болатындай етіп орна-
ластырылуы тиіс.

9. Қызып кетпес үшін желдету саңылауларын жа-
уып тастамаңыз. Шкаф фольгамен беттеспес 
үшін, ас пісіру шкафының үстіне бөгде заттарды 
қоймаңыз.

10. Егер есіктің жабылатын механизмі жасамай 
тұрса, пешті пайдаланбаңыз. Пешке артық 
жүктеме түсірмеңіз, өнімдер мен ыдыстар пештің 
жақтауының ішкі бетіне тиіп тұрмауы тиіс.

11. Пайдаланып болғаннан кейін ашаны электр 
желісінен суырып, оның ас пісіру шкафының 
үстінде қалып қоймауын, отқа немесе суға тиіп 
кетпеуін қадағалаңыз.

12. Қоректендіру желісіне артық күш түсірмес 
үшін, духовканы өзге құралдармен бір мезгілде 
пайдаланбаңыз.

13. Құрал дене кемістіктері бар, сезіну немесе ойлау 
қабілеттері төмен немесе өмір тәжірибесі не білімі 
жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пай-
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далануына арналмаған, олар бақылауда болула-
ры немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам-
дардан нұсқама алулары тиіс. Құралмен ойнау-
ларына жол бермес үшін, балаларды бақылауда 
ұстау қажет.

14. Егер түтін пайда болса, құралды өшіріп, содан 
соң оны электр желісінен ажыратыңыз.

15. 3200С-қа дейінгі жоғары температураларда ас 
пісіру шкафында пайдалануға арналған ыдысты 
ғана пайдаланыңыз.

16. Құралды көшеде пайдаланбаңыз.
17. Сақ болыңыз! Жұмыс істеп тұрған кезде құралдың 

беті қызып тұруы мүмкін.
18. Өнімдер мен сұйықтықтарды аузы бітеу ыдыста 

қыздырмаңыз! Олар жарылуы мүмкін!
19. Майлар мен тоң майларды қатты қыздырмаңыз, 

өйткені олардың температурасын бақылауда 
ұстау қиын болады.

20. Құралды пайдаланғаннан кейін ішкі бетін  құрғақ 
немесе дымқыл шүберекпен сүртіп, май және 
тамақ қалдықтарын кетіріңіз. Май тамшылары 
түтіннің пайда болуына және өрт туындауына 
алып келуі мүмкін.

21. Құралдың ішінде қағаз, қатырма қағаз, полиэ-
тилен, пластикке оралған өнімдерді пісірмеңіз. 
Ағаш ыдысты пайдаланбаңыз. Көрсетілген 
материалдардың ұсақ бөліктері болуы мүмкін 
ыдыстарды пайдаланбаңыз. Арнайы пісіруге 
арналған қаптарды пайдалануға болады (қаптың 
жоғары температураға төзімділігіне көз жеткізу 
үшін аннотациясын қарап шығыңыз).

22. Дайындау барысында өнімдер, мысалы, картоп, 
алма, талшын, шұжық, т.б., жарылып кетпес 
үшін, пешке салар алдында пышақпен немесе 
шанышқымен олардың қалың қабығын немесе 
сыртын тесіп жіберген жөн. Егер өнімдерді ар-
найы қапқа салып пісіретін болсаңыз, оны да 
ішіндегі буын шығару үшін бірнеше тұсынан тесіп 
қойыңыз. Әйтпесе пакет жарылып кетуі мүмкін.

23. Пісіріп болғаннан кейін де ыдысы біраз уақытқа 
дейін ыстық болып тұрады. Ыдысты шкафтан 
шығару үшін, арнайы ұстағыштарды немесе 
қолғапты пайдаланыңыз. Қақпақты ашқан кезде 
сақ болыңыз, ыстық буға күйіп қалмаңыз.
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24. Попкорн пакеттері мен пісіруге арналған 
қаптарды беттен алыс ұстап, абайлап ашу қажет.

25. Құрал өнімдерді консервациялауға арналмаған.
26. Өнімдерді камераның түбіне қоюға болмайды, 

алынбалы тор немесе түптабанды пайдаланыңыз.

Òàáëèöà ìàòåðèàëîâ äîïóñòèìûõ äëÿ
Ас пісіру шкафында пайдалануға рұқсат 

етілген материалдар кестесі

Контейнер 
материалы

Ас пісіру 
шкафында 
пайдалану 

рұқсат

Ескертпе

Термотөзімді 
керамика Иә -
Металл, бо-
лат, алю-ми-
ний, шойын

Иә -

Термотөзімді 
шыны Иә -

Қағаз,
қатырма қағаз Жоқ

Термотөзімділігі шамалы.
Тамақты жоғары темпера-
турада өңдеуге жара-
майды

Пластик, по-
лиэтилен 
қабық Жоқ

Термотөзімділігі шамалы.
Тамақты жоғары темпера-
турада өңдеуге жара-
майды

Лакталған 
бұйымдар
бұйымдар Жоқ

Термотөзімділігі шамалы.
Тамақты жоғары темпера-
турада өңдеуге жара-
майды

Бамбук,
ағаш Жоқ

Термотөзімділігі шамалы.
Тамақты жоғары темпера-
турада өңдеуге жара-
майды

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1. Көлемі: 50 л
2. Ең үлкен қуаты: 1700–2000 Вт
3. Кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
4. Ас пісірудің төрт режимі
5. 90 минуттық таймер
6. Таймердің «Үздіксіз жұмыс» функциясы
7. Ішкі жарықтандыру
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3. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

1. Ас пісіру шкафы - 1 дана
2. Эмальмен өңделген металл таба - 1 дана
3. Ас пісіруге арналған хромдалған болат тор - 1 дана
4. Эмальмен өңделген дөңгелек металл таба ø30 см - 1 

дана
5. Табаны суыруға арналған ілмек - 1 дана
6. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

4
5

6

7

8

9

3

2

1

1. Есіктің тұтқасы
2. Ыстыққа төзімді шыныдан жасалған есік
3. Эмальмен өңделген металл таба
4. Ас пісіруге арналған хромдалған болат тор
5. Термореттегіш
6. Режим ауыстырғыш
7. Таймер
8. Жұмыстың жарық индикаторы
9. Табаны суыруға арналған ілмек

ТЕРМОРЕТТЕГІШ

Духовка ішінде жұмыс темпе-
ратурасын қоюға арналған. 
Термореттегішті сағат тілімен/ 
сағат тіліне қарсы бұрай оты-
рып, сіз духовка ішіндегі жұмыс 
температурасын 100-320 0С 
аралығында ұлғайта (азайта) 
аласыз.
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ÒÀÉÌÅÐ

Ас пісіру уақытын қоюға арналған 
(көп дегенде 90 мин.). Таймер 
тұтқасын айналдыра отырып, сіз 
қажетті ас пісіру уақытын қоя ала-
сыз. Берілген уақыт аяқталғаннан 
кейін дыбыстық сигнал беріліп, 
құрал автоматты түрде айрылып 
қалады.
Тұтқаны «ҚОСУ» қалпына келтіре отырып, таймерді 
айырып тастауға болады. Бұл ретте духовка үздіксіз 
жұмыс жасай береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сақ болыңыз! Бұл режимде Сіз тағамның дайын 
болу шамасын тексеруіңіз қажет, өйткені белгілі бір 
уақыт өткеннен кейін шкаф автоматты түрде айыры-
лып қалмайды, бұл өрт қаупін туындатуы мүмкін.

ТЭҚ ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ АУЫСТЫРҒЫШЫ

Жылу ағыны мен қуатының бағытын таңдауға 
арналған.
ҮСТІҢГІ ТЭҚ – үстінен 
біркелкі қуырады. Балық, 
күріш, көкөністер дайындау 
үшін қолайлы.
АСТЫҢҒЫ ТЭҚ – астынан 
біркелкі қуырады. Хот-дог, пиц-
ца және бәліш пісіруге қолайлы.
ТЭҚ-тың ЕКЕУІ ДЕ – барлық 
жағынан да біркелкі қуырады. Ұннан жасалатын 
тағамдарды, ет, спагетти пісіруге қолайлы.
КОНВЕКЦИЯ РЕЖИМІ - пештің барлық жағынан 
жылу энергиясының тұрақты және тұрақты ағуын 
қамтамасыз ету үшін мәжбүрлі конвекцияны қолдану 
қажет. Мәжбүрлі конвекция пеш ішіндегі жылыты-
латын ауаны жылжытатын біріктірілген желдеткіш 
арқылы жүзеге асырылады.
«Конвекция» режимін қосу үшін бұрылыңыз .

5. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Құралды алғаш рет қосқанда ерекше иіс пен түтін пай-
да болуы мүмкін. Бұл қалыпты және қауіпсіз жағдай. 
Ас пісіру шкафын 250 0С температурада 15 минут 
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қыздыруды ұсынамыз, барлық қыздыру элементтері 
қосулы болуы тиіс.
1. Пісіру үшін өнімдеріңізді дайындап қойыңыз. Тағам

күйіп кетпес үшін, табаға май жағыңыз. Қажет
болса, алдымен духовканы қыздырып алыңыз.

2. Духовканың есігін ашып, тамақ салынған табаны
орналастырыңыз.

3. Термореттегіш көмегімен ұсынылатын температура-
ны, ал жұмыс режимдерін ауыстырғыш көмегімен
астыңғы немесе үстіңгі ТЭҚ реттеуге болады.

4. Таймердің көмегімен қажетті ас пісіру уақытын
орнатыңыз.

5. Қыздырғыш элементтің температурасы, түрі (үстіңгі
немесе астыңғы) және таймер орнатылғаннан
кейін құрал жұмысын бастайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сақ болыңыз! Жұмыс барысында духовканың шыны 
есігі қатты қызады. Қызып тұрған әйнекке су, май там-
шылары немесе өзге сұйықтықтар тиіп кетуіне жол 
бермеңіз. Температуралардың күрт ауытқуы шыныны 
жарып жіберуі мүмкін. Табаны духовкадан шығарған 
кезде, шыны бүлініп немесе жарылып кетпес үшін, 
оны духовканың қайырулы тұрған есігіне қоймаңыз.

6. Сіз тамақтың пісу барысын есіктің әйнегі арқылы
бақылай аласыз. Қажет болса, есігін қайырып
ашып, тамақты араластыруға болады.

7. Сақтық сақтаңыз, өйткені есікті ашқан кезде ішкі ка-
мерасынан бу шығуы мүмкін.

8. Тамақ дайын болғаннан кейін ТЭҚ және
термореттегіш жұмыс режимін ауыстырғышты «O»
(айыру) қалпына келтіріңіз.

9. Дайын болған тамақ салынған табаны абайлап су-
ырып алыңыз.

10. ТЭҚ және шкаф духовкасының бетіне тамақ
қалдықтары түскен жағдайда, духовка әбден
суығанша күтіп, духовканы келесі пайдаланған
кезде түтін шықпауы немесе тұтанып кетпеуі үшін
оларды сүртіп алыңыз.

11. Духовканы желіден ажыратыңыз.

Ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ïðèãîòîâëåíèþ
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Ас пісіру жөніндегі пайдалы кеңестер

Азық-түлік түрі Температура, 0С Уақыт, мин.
Нан 190 30-40
Ұн тағамдары 190 30-40
Балық 250 30-50
Құс 220-250 25-30
Пицца, қалың құймақ 160 12-15
Жартылай дайын

фабрикаттар 250 12-15

Кестедегі деректер үлгі ретінде келтірілді. Пісірудің 
нақты уақыты бастапқы өнім массасына, мөлшеріне 
және температурасына байланысты.

ТАМАҚТЫҢ ДАЙЫН БОЛҒАНЫН АНЫҚТАУ

Оны тамақтың түсіне және тығыздығына/ 
қаттылығына қарап айыруға болады. Бу тамақтың 
шетінен ғана емес, барлық үстіңгі бөлігінен шығып 
тұруы тиіс. Құстың сүйектері еттен оңай ажырауы 
тиіс. Етте қан болмауы тиіс. Балықтың түсі мөлдір 
болмауы тиіс және шанышқымен оңай үзілуі тиіс.

6. ҚҰРАЛДЫҢ КҮТІМІ

1. Электрлік қоректендіру бауын желіден ажыратып,
ас пісіру шкафының суығанын күтіңіз.

2. Тор мен табаны алып, қажет болса, жуып алыңыз.
3. Тамақ, май қалдықтарын, басқа да ластықтарды

кетіріп, ас пісіру шкафын үнемі жуып тұрыңыз.
Сыртқы бетін жуғыш құрал қосылған дымқыл
жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Духовка түбінен
қиқымдарды алып, ішкі бетін жуғыш құрал
қосылған дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

4. Есік, корпус, есіктің әйнегі мен пештің ішкі бетін
ластардан тазарту үшін тек жұмсақ абразивті
емес жуғыш құралдарды, губка немесе жұмсақ
шүберекті пайдаланыңыз. Металл талшықтары бар
щеткалар мен қатты губкаларды пайдаланбаңыз.
Олар құрал бетін сызып тастауы мүмкін. Бұл
шарттың орындалмауы салдарынан оның қызмет
ету мерзімі қысқаруы мүмкін.

5. Жағымсыз иісті кетіру үшін электр пеші үшін жа-
рамды шұңғыл ыдысқа лимон сөлі қосылған бір
стақан су қойып, пешке орналастырыңыз. Таймерді
5 минутқа, ал термореттегішті ең төменгі күйіне
келтіріңіз. Пеш айырылғанда ыдысты шығарып,
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камера жақтауларын құрғақ шүберекпен сүртіп 
алыңыз.

6. Духовканы құрғақ жылытылатын үй-жайларда 
+50С-тан төмен емес температурада және 80%-
дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта 
сақтаңыз және пайдаланыңыз.

7. Бұйымды тасымалдауды қаптамасында көрсетілген 
маркалық таңбасына сәйкес жүргізу қажет. 
Шкаф төмен температурада тасымалданған бол-
са, құралды жылы бөлмежайда кемінде екі сағат 
тұрғызғаннан кейін ғана қосуға болады.

Егер құралдың жиынтықтамасы, габариттері, 
суреттемесі, техникалық сипаттамалары, сыртқы 
түрі немесе тауардың түсі дәл болмаса, кешірім 
сұраймыз. Өндіруші бұл параметрлерді алдын-ала 
хабарламастан өзгерту құқығын өзіне қалдырады, 
сондықтан нақты тауарды сатып алған кезде олар 
бұрын көрсетілген тауардан өзгеше болуы мүмкін.

7. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАРЫ МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ 
ТӘСІЛДЕРІ

Сервис орталығына жүгінбес бұрын, келесілерді 
тексеріңіз:
• Пештің желіге қосулы тұрғанына көз жеткізіңіз. 

Желідегі кернеуді тексеріңіз. Электр өткізу 
тізбегінің элементтерінің бүтіндігін сырттай қарап 
шығып, қандай болмасын бір элементі ақаулы 
болған жағдайда, сервис қызметіне жүгініңіз.

• Жөндеуді сервис орталықтарының білікті персона-
лы ғана жүргізуі тиіс!

8. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ 
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын ма-
териалдардан жасалған.
Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды  қайта 
пайдалануға болатын материалдарға арналған кон-
тейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі 
тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратуға бо-
лады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар 
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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. Элек-
тронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау 
бекеттерінің тізімін муниципалдық билік органдары-
нан алуға болады.

9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІ
МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау тура-
лы» Заңға сәйкес сертификатталған. Бұл құрал Ресей 
Федерациясында электр құралдарына қолданылатын 
барлық ресми ұлттық қауіпсіздік стандарттарына 
сәйкес келеді. РФ «Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау туралы» РФ федералдық заңының 5-бабының 
2-тармағының тәртібімен өндіруші белгілеген
осы бұйымның қызмет ету мерзімі бұйымды осы
нұсқаулыққа және қолданыстағы техникалық
стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдалану шарты
орындалған жағдайда, соңғы тұтынушыға сатылған
күннен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі
аяқталғаннан кейін құралды әрі қарай пайдалану
бойынша ұсынбалар алу үшін авторизацияланған сер-
вис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның өндірілген
күні оның сериялық нөмірінде көрсетілген (2 және
3 таңбалар – өндірілген жылы, 4 және 5 таңбалар –
айы). Кепілді және кепілдіктен соң қызмет көрсету
«Ларина-Сервис» ЖШҚ-ның Краснодар қ. бас сер-
вис орталығында жүргізіледі. Тел.: 8 (861) 991-05-
42. Өз қалаңызда сервис орталығының бар-жоғын
көрсетілген телефон бойынша және www.centek.ru
сайтынан біле аласыз.
Өнімнің сәйкестік сертификаты бар: 15.12.2015ж.
N0 TC RU C-CN.АЛ16.B.07968.

Өнімдер сертификатталған және барлық 
ресейлік стандарттарға сәйкес келеді
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10. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТ

РФ аумағына импорттаушы: «К.Ш.Асрумян» ЖК. 
Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ., Пашков-
ский қтк, Атаман Лысенко көшесі, 23.
Тел.: 8 (861) 2-600-900.
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ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ! 

Барлық аспаптардың кепілдік мерімі - сатып алған 
күннен бастап 12 ай. Шығарушы осы кепілдік талоны-
мен берілген аспаптың ақаусыздығын растайды жəне 
шығарушының кінəсінен болған барлық ақаулықтарды 
тегін жоюға байланысты міндеттемелерді өзіне алады.    
Кепілдіктік жөндеуді «Ларина-Сервис» ЖШҚ-ының 
Краснодар қ. Демус к-сі, 14 мекенжайында орналасқан 
авторландырылған сервистік орталығында жүргізуге 
болады. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесідей шарттарды орындаған жағдайда 
қолданылады:  
• үлгі атауы, оның сериялық нөмірі, сатылған күні 

көрсетіліп, болған жағдайда сатушы фирманың 
мөрі жəне кепілдік талонындағы сатушы фирманың 
өкілдерінің қолдары, əрбір жыртылмалы талон-
да мөрлер, сатып алушының қолы қойылып, 
шығарушының түпнұсқалық кепілдік талоны дұрыс 
жəне анық толтырылса.       

Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаған немесе 
ондағы ақпараттар толық емес, түсініксіз, шындыққа 
қайшы келетін жағдайда, шығарушы кепілдіктік 
қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне 
қалдырады. 
2. Кепілдік келесідей пайдалану шарттарын сақтаған 
кезде қолданылады:  
• аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң 

сəйкес қолдану;
• қауіпсіздік қағидалары мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдікке аспапқа иесінің үйінде мерзімді қызмет 
көрсету, оны тазалау, орнату, іске қосылуын реттеу 
кірмейді. 
4. Кепілдіктің қолданылмайтын жағдайлары:  
• механикалық бұзылулар; 
• аспаптың табиғи тозуы; 
• пайдлану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате 

əрекеттері; 
• дұрыс орнатпау, тасымалдамау; 
• апаттық жағдайлар (найзағай, өрт, су тасқыны 

жəне т.с.), сондай-ақ сатушы мен шығарушының 
бақылауынан тыс болатын себептер; 
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• аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтың, 
жəндіктердің кіруі; 

• өкілетті емес тұлғалардың жөндеу жасауы немесе 
құрылысына өзгерістер енгізуі;

• аспапты кəсіби мақсаттарда пайдалану (жүктеме 
тұрмыстық қолданудың деңгейінен асады), аспап-
ты Мемлекеттік техникалық стандарттарға сəйкес 
келмейтін қуат беруші телекоммуникациялық жəне 
кабельдік желілерге қосу;

• бұйымның төменде көрсетілген құрал-
жабдықтарының істен шығуы (егер ауыстыры-
луы құрылысымен қарастырылған жəне бұйымды 
бөлшектеуге қатысы болмаса):

а) қашықтан басқару пульті, аккумуляторлық бата-
реялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы 
қуат беру блоктары жəне зарядтау құрылғылары.
б) шығыс материалдары мен керек-жарақтар 
(қаптама, қаптар, белбеулер, сөмкелер, 
торқапшықтар, пышақтар, колбалар, тəрелкелер, 
торлар, шанышқылар, құбыршектер, түтіктер, щет-
калар, қондырмалар, шаңжинағыштар, сүзгілер, иіс 
сіңіргіштер).
• батареялармен жұмыс істейтін аспаптар үшін – 

сəйкес келмейтін немесе біткен батареялармен 
жұмыс; 

• аккумуляторлық батареялармен жұмыс істейтін 
аспаптар үшін – аккумуляторларды зарядтау 
қағидаларын бұзумен орын алған кез келген 
бұзылулар.   

5. Шығарушы осы кепілдікті қолданыстағы заңнамамен 
белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша 
береді жəне ешқандай жағдайда ол құқықтарды 
шектемейді. 
6. Егер бұйымды пайдалану, орнату қағидалары 
мен шарттарын сақтамаудың нəтижесінде, 
тұтынушылардың жəне/немесе өзге де үшінші 
тұлғалардың қасақана жəне/немесе абайсыз 
əрекетінен (əрекетсіздігінен), бой бермейтін күштің 
салдарынан CENTEK СМ өнімі адамдарға, үй жану-
арларына, тұтынушының жəне/немесе өзге үшінші 
тұлғаның мүлкіне тікелей немесе жанама зиян 
келтірсе, келтірілген ықтимал зиян үшін шығарушы 
жауапкершілікті болмайды. 
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7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде, бұйым 
тек таза күйінде қабылданады (аспапта тамақтың 
қалдықтары, шаң немесе басқа ластанулар болмау 
керек). 

Шығарушы алдын ала хабарлама жасамай, 
аспаптың дизайнына жəне сипаттамасына 
өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Тұтынушы бұйымды осы пайдалану жөніндегі 
нұсқаулыққа жəне қолданылатын техникалық 
стандарттарға дəлме-дəл сəйкестікте пайдаланған 
жағдайда, аталған аспаптың қолданылу мерзімі 
сатылған күннен бастап 5 жылды құрайды. Қолданылу 
мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты одан əрі 
пайдалануға байланысты ұсыныстар алу үшін жақын 
жердегі авторландырылған сервистік орталыққа 
жүгініңіз. 
Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде 
көрсетілген (2 жəне 3 белгілер – шығарылған жылы, 
4 жəне 5 белгілер – айы). 
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