
®

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

ÌÎÙÍÎÑÒÜ • ÊÀ×ÅÑÒÂÎ • ÄÈÇÀÉÍ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÓÐÊÀ  CT-1096

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËßÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß



1

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, âíèìàòåëüíî èçó÷èòå äàí-
íóþ èíñòðóêöèþ, êîòîðàÿ ñîäåðæèò âàæíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðàâèëü-
íîé è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
Ïîçàáîòüòåñü î ñîõðàííîñòè äàííîé èíñòðóêöèè. Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò 
îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà íå ïî ïðÿìîìó íà-
çíà÷åíèþ è ïðè íåñîáëþäåíèè ïðàâèë è óñëîâèé, óêàçàííûõ 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. 
Ýëåêòðè÷åñêàÿ òóðêà ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ïðèáîðîì è íå ïðåäíà-
çíà÷åíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîìûøëåííûõ öåëÿõ!

1. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ïðèîáðåòåííûé Âàìè ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò âñåì îôèöèàëüíûì ñòàí-
äàðòàì áåçîïàñíîñòè, ïðèìåíèìûì ê ýëåêòðîïðèáîðàì â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Âî èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ ñèòóàöèé, îïàñíûõ äëÿ æèç-
íè è çäîðîâüÿ, à òàêæå ïðåæäåâðåìåííîãî âûõîäà ïðèáîðà èç ñòðîÿ, 
íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ïåðå÷èñëåííûå íèæå óñëîâèÿ:
- Âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ íàñòîÿùèì ðóêîâîäñòâîì ïåðåä ââî-
äîì ïðèáîðà â ýêñïëóàòàöèþ. 



2

- Ñîõðàíèòå íàñòîÿùóþ èíñòðóêöèþ, êàññîâûé ÷åê è óïàêîâêó ïðèáî-
ðà. Ïðè óòåðå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè íå âîçîáíîâëÿåòñÿ, à òàêîé 
ïðèáîð ñíèìàåòñÿ ñ ãàðàíòèè. Èñïîëüçóéòå ïðèáîð òîëüêî ïî åãî ïðÿ-
ìîìó íàçíà÷åíèþ.
- Íå ðàñïîëàãàéòå ïðèáîð âáëèçè èñòî÷íèêîâ òåïëà, íå ïîäâåðãàéòå 
åãî âîçäåéñòâèþ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé è âëàãè (çàïðåùàåòñÿ ïî-
ãðóæàòü â âîäó è èíûå æèäêîñòè). Çàïðåùàåòñÿ êàñàòüñÿ ïðèáîðà ìî-
êðûìè ðóêàìè.
Â ñëó÷àå ïîïàäàíèÿ âëàãè èëè òå÷è èç ïðèáîðà íåìåäëåííî îòêëþ÷èòå 
åãî îò ñåòè.
- Íå óñòàíàâëèâàéòå ïðèáîð íà ìÿãêèå, íåðîâíûå, íåóñòîé÷èâûå ïî-
âåðõíîñòè. Íå íàêðûâàéòå ïðèáîð.
- Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ è ïåðåä ÷èñòêîé îòêëþ÷èòå ïðèáîð îò ðîçåòêè 
ýëåêòðîïèòàíèÿ. Ïðè îòêëþ÷åíèè ïðèáîðà íåîáõîäèìî áðàòü è òÿíóòü 
çà âèëêó, à íå çà øíóð ïèòàíèÿ.
- Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì èãðàòü ñ ïðèáîðîì. Íå îñòàâëÿéòå ïðèáîð áåç 
ïðèñìîòðà. 
- Óáåäèòåñü, ÷òî ñåòåâîé øíóð ïðîëîæåí âíå äîñòóïà äåòåé. 
- Ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëèöàìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) 
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè è óìñòâåííûìè âîçìîæíîñòÿìè, èëè íå 
îáëàäàþùèìè äîñòàòî÷íûì îïûòîì è çíàíèÿìè áåç ïðîâåäåíèÿ èí-
ñòðóêòàæà îá èñïîëüçîâàíèè äàííîãî ïðèáîðà è î âîçìîæíûõ îïàñíî-
ñòÿõ ïðè åãî íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè.
- Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå ïðèáîð è åãî ñåòåâîé øíóð íà íàëè÷èå ïîâðåæ-
äåíèé. Ýêñïëóàòàöèÿ íåèñïðàâíîãî ïðèáîðà íå äîïóñêàåòñÿ. Íå ïû-
òàéòåñü ðåìîíòèðîâàòü ïðèáîð ñàìîñòîÿòåëüíî. Îáðàòèòåñü ê êâàëè-
ôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòàì. Ïðè ïîâðåæäåíèè øíóðà ïèòàíèÿ åãî 
çàìåíó, âî èçáåæàíèå îïàñíîñòè, äîëæåí ïðîèçâîäèòü èçãîòîâèòåëü, 
ñåðâèñíàÿ ñëóæáà èëè àíàëîãè÷íûé êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë.
- Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå òîëüêî îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé. 
Èñïîëüçóéòå ïðèíàäëåæíîñòè, òîëüêî âõîäÿùèå â êîìïëåêò ïîñòàâêè.
- Ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè óáåäèòåñü, ÷òî íàïðÿæåíèå ýëåêòðîñå-
òè ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííîìó íà ïðèáîðå.
- Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ïðèáîðà óáåäèòåñü, ÷òî îí ïîëíîñòüþ è ïðàâèëüíî 
ñîáðàí.
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- Íå òÿíèòå ñåòåâîé øíóð, åñëè îí êàñàåòñÿ êðîìîê ïðåäìåòîâ ñ îñòðû-
ìè êðàÿìè, ñäàâëåí êàêèìè-ëèáî ïðåäìåòàìè èëè çàïóòàëñÿ; íå äîïó-
ñêàéòå êàñàíèÿ øíóðà ïèòàíèÿ ãîðÿ÷èõ ïðåäìåòîâ.
- Ïðè ïîâðåæäåíèè ñåòåâîãî øíóðà èëè êàêîãî-ëèáî äðóãîãî óçëà 
óñòðîéñòâà, íåìåäëåííî îòêëþ÷èòå ïðèáîð îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè è 
îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé öåíòð èçãîòîâèòåëÿ. Â ñëó÷àå íåêâàëèôèöè-
ðîâàííîãî âìåøàòåëüñòâà â óñòðîéñòâî ïðèáîðà èëè íåñîáëþäåíèÿ 
ïåðå÷èñëåííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà – 
ãàðàíòèÿ àííóëèðóåòñÿ.
- Ïîäêëþ÷èòå ïðèáîð òîëüêî ê ðîçåòêàì ýëåêòðîñåòè, èìåþùèì êîí-
òàêò çàçåìëåíèÿ, èñïîëüçóéòå óäëèíèòåëè òîëüêî äâóõïîëþñíîãî òèïà 
10 À ñ çàçåìëÿþùèì ïðîâîäîì.
- Íå èñïîëüçóéòå îäíîâðåìåííî íåñêîëüêî ýíåðãîåìêèõ ïðèáîðîâ, ýòî 
ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïîëàäêàì â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè æèëûõ ïîìåùåíèé.
Ïðèáîð íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü åñëè: 
- ïîâðåæäåí ñåòåâîé øíóð;
- ïðèáîð èìååò âèäèìûå ïîâðåæäåíèÿ; 
- ïðèáîð óïàë ñ âûñîòû;
- íà ïðèáîð ïîïàëà âëàãà.
- Åñëè Âû íå èñïîëüçóåòå ïðèáîð, ñëåäèòå, ÷òîáû îí áûë âûêëþ÷åí.
- Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð ïðè òåìïåðàòóðàõ íèæå 0 °Ñ è âûøå 35 °Ñ. 
Åñëè ïðèáîð äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëñÿ ïðè òåìïåðàòóðå íèæå íóëÿ, ïî-
ìåñòèòå åãî â îáîãðåâàåìîå ïîìåùåíèå íå ìåíåå ÷åì çà 3 ÷àñà äî 
âêëþ÷åíèÿ.
- Íå äåðæèòå âèëêó â ýëåêòðîñåòè: åñëè ïðèáîð ðàáîòàåò íåïðàâèëü-
íî (ïîâûøåííûé øóì, âèáðàöèÿ è ò.ï.); ïåðåä ðàçáîðêîé èëè ñáîðêîé; 
ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Åñëè Âàì íåîáõîäèìî îòîéòè äàæå íà 
êîðîòêîå âðåìÿ, âñåãäà îòêëþ÷àéòå ïðèáîð îò ñåòè.
- Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ìîãóò áûòü ïîòåíöèàëüíî îïàñíû äëÿ äåòåé 
è äîëæíû áûòü óáðàíû â ñïåöèàëüíî îòâåäåííîå ìåñòî.
- Ïîâåðõíîñòü íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà îñòàåòñÿ ãîðÿ÷åé ïîñëå çà-
âåðøåíèÿ ðàáîòû ïðèáîðà.
- Òåìïåðàòóðà äîñòóïíûõ ïîâåðõíîñòåé ìîæåò áûòü âûñîêîé ïðè ðà-
áîòå ïðèáîðà. 
– Îñîáûå óñëîâèÿ ïî ïåðåâîçêå (òðàíñïîðòèðîâêå), ðåàëèçàöèè: íåò.



4

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì! Íèêîãäà íå ïîãðóæàéòå ïðèáîð â âîäó!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Îïàñíîñòü ïîæàðà! Íèêîãäà íå äîïóñêàéòå êîíòàêò ïðèáîðà ñ ëåãêî-
âîñïëàìåíÿþùèìèñÿ æèäêîñòÿìè è ãîðþ÷èìè ìàòåðèàëàìè!

2. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:
- Ñòåêëÿííàÿ êîëáà
- Ñúåìíàÿ ïðîðåçèíåííàÿ ðó÷êà
- Çàùèòà îò âêëþ÷åíèÿ áåç âîäû
- Çàùèòà îò ïåðåãðåâà

1. Ñúåìíàÿ ðó÷êà;
2. Òóðêà;
3. Áàçà ïèòàíèÿ.

- Çàùèòà îò ïåðåãðåâà

Ñúåìíàÿ ðó÷êà;

Áàçà ïèòàíèÿ.

1

2

3
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3. ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ

1. Ñúåìíàÿ ðó÷êà - 1 øò.
2. Òóðêà - 1 øò.
3. Áàçà ïèòàíèÿ - 1 øò.
4. Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ - 1 øò.

4. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ

Ýëåêòðè÷åñêàÿ òóðêà ïðåäíàçíà÷åíà òîëüêî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
êîôå.
1. Íàëåéòå 100 ìë õîëîäíîé âîäû â ýëåêòðè÷åñêóþ òóðêó. Äîáàâüòå
êîôå è ñàõàð, êîëè÷åñòâî çàâèñèò îò âàøèõ âêóñîâûõ ïðåäïî÷òåíèé.
Ìîæíî äîáàâèòü ùåïîòêó ñîëè äëÿ ïðèäàíèÿ ïèêàíòíîãî âêóñà è àðî-
ìàòà, ñîëü òàêæå íåéòðàëèçóåò ëåãêóþ ãîðå÷ü êîôå.
2. Ïîñòàâüòå òóðêó íà ýëåêòðè÷åñêóþ áàçó.
3. Âêëþ÷èòå ïðèáîð â ðîçåòêó.
4. Êîãäà êîôå â òóðêå íà÷íåò çàêèïàòü, ñíèìèòå òóðêó ñ áàçû è îòêëþ-
÷èòå ïðèáîð îò ýëåêòðîñåòè.
5. Ïî æåëàíèþ ìîæíî äîáàâèòü ìîëîêî èëè ñëèâêè.
Óðîâåíü âîäû íå äîëæåí ïðåâûøàòü îòìåòêó MAX íà êîðïóñå òóðêè
(500 ìë). 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Íå êèïÿòèòå ìîëîêî â òóðêå!

5. ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÈÁÎÐÎÌ

- Ïåðåä ÷èñòêîé îòêëþ÷èòå ïðèáîð îò ñåòè.
- Ïðîòðèòå êîðïóñ òóðêè âëàæíîé òêàíüþ.
- Äëÿ óäàëåíèÿ çàãðÿçíåíèé èñïîëüçóéòå ìÿãêèå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà,
íå ïîëüçóéòåñü ìåòàëëè÷åñêèìè ùåòêàìè è àáðàçèâíûìè ìîþùèìè
ñðåäñòâàìè.
- Íå ïîãðóæàéòå òóðêó â âîäó èëè äðóãèå æèäêîñòè.
- Íå ïîìåùàéòå òóðêó â ïîñóäîìîå÷íóþ ìàøèíó.
- Õðàíèòå ïðèáîð â ñóõîì ïðîõëàäíîì ìåñòå, íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé.
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Î×ÈÑÒÊÀ ÎÒ ÍÀÊÈÏÈ

Äëÿ î÷èñòêè îò íàêèïè Âû ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ñïåöèàëüíûìè 
÷èñòÿùèìè ñðåäñòâàìè äëÿ ÷àéíèêîâ èëè èñïîëüçîâàòü óêñóñ, ñëåäóÿ 
óêàçàíèÿì íèæå:
• Íàïîëíèòå òóðêó ñìåñüþ èç ñòîëîâîãî èëè íàòóðàëüíîãî óêñóñà

(ñ ñîäåðæàíèåì óêñóñíîé êèñëîòû íå áîëåå 9%) è âîäû â ïðîïîð-
öèè 1/2. Ìàêñèìàëüíûé îáúåì âîäû äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå áîëåå
500 ìë (äî îòìåòêè MAX). Âêëþ÷èòå ïðèáîð è âñêèïÿòèòå âîäó.

• Îñòàâüòå òóðêó íà íî÷ü, íå âûëèâàÿ ïîëó÷èâøèéñÿ ðàñòâîð (âîäà +
óêñóñ).

• Óòðîì âûëåéòå ñîäåðæèìîå òóðêè è íåñêîëüêî ðàç òùàòåëüíî
åå ïðîìîéòå äî ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ çàïàõà óêñóñà.

• Íàïîëíèòå òóðêó ÷èñòîé âîäîé è âñêèïÿòèòå åå (îáúåì âîäû íå áî-
ëåå 500 ìë).

• Ïîñëå êèïÿ÷åíèÿ âîäó âûëåéòå è åùå ðàç ïðîìîéòå òóðêó ÷èñòîé
âîäîé.

6. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

- íàïðÿæåíèå: 220-240 Â ~ 50/60 Ãö;
- ìîùíîñòü: 400-480 Âò;
- ìàêñèìàëüíûé îáúåì: 0.5 ë.

7. ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ, ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Óïàêîâêà, ñàì ïðèáîð ñäåëàíû èç ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíû ïîâòîðíî.
Ïî âîçìîæíîñòè, ïðè óòèëèçàöèè âûáðàñûâàéòå èõ â êîíòåéíåð, ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ ïîâòîðíî èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ.

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ 

Ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû ìîæåò áûòü óòèëèçèðîâàí îòäåëü-
íî îò îáû÷íîãî áûòîâîãî ìóñîðà. Åãî ìîæíî ñäàòü â ñïåöèàëüíûé ïóíêò 
ïðèåìà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è ýëåêòðîïðèáîðîâ íà ïåðåðàáîòêó. 
Ìàòåðèàëû ïåðåðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êëàññèôèêàöè-
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åé. Ñäàâ ýòîò ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè åãî ñðîêà ñëóæáû íà ïåðåðàáîòêó, 
Âû âíåñåòå áîëüøîé âêëàä â çàùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû. Ñïèñîê ïóí-
êòîâ ïðèåìà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è ýëåêòðîïðèáîðîâ íà ïåðåðàáîòêó 
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòüâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

8. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ,
ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Î çàùèòå ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé». Ýòîò ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò âñåì îôèöèàëüíûì íàöèî-
íàëüíûì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè, ïðèìåíÿåìûì ê ýëåêòðîïðèáîðàì 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Óñòàíîâëåííûé ïðîèçâîäèòåëåì â ïîðÿäêå 
ï. 2 ñò. 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» ñðîê 
ñëóæáû äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ ñîñòàâëÿåò 5 ëåò ñ äàòû ðåàëèçàöèè êî-
íå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ ïðè óñëîâèè, ÷òî èçäåëèå èñïîëüçóåòñÿ â ñòðîãîì 
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè è ïðèìåíÿå-
ìûìè òåõíè÷åñêèìè ñòàíäàðòàìè. Äàòà ïðîèçâîäñòâà èçäåëèÿ óêàçàíà 
â ñåðèéíîì íîìåðå (2 è 3 çíàêè – ãîä, 4 è 5 çíàêè – ìåñÿö ïðîèçâîä-
ñòâà). Ãàðàíòèéíîå è ïîñëåãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ãåíåðàëüíûì ñåðâèñíûì öåíòðîì ÎÎÎ «Ëàðèíà-Ñåðâèñ», ã. Êðàñíîäàð. 
Òåë.: 8 (861) 991-05-42. Î íàëè÷èè ñåðâèñíîãî öåíòðà â Âàøåì ãîðîäå 
Âû ìîæåòå óçíàòü ïî óêàçàííîìó òåëåôîíó è íà ñàéòå www.centek.ru. 
Ïðîäóêöèÿ èìååò ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ:
¹ TC RU C-CN.ÀË16.Â.25837 îò 30.06.2017 ã.

Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà è ñîîòâåòñòâóåò âñåì òðåáóåìûì 
åâðîïåéñêèì è ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì.

9. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅ, ÈÌÏÎÐÒÅÐÅ

Èìïîðòåð íà òåððèòîðèþ ÐÔ: ÎÎÎ «Ëàðèíà-Ýëåêòðîíèêñ». Àäðåñ: 
Ðîññèÿ, 350080, ã. Êðàñíîäàð, óë. Äåìóñà, 14. 
Òåë.: 8 (861) 2-600-900.
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ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
ЭЛЕКТР ТУРКА CT-1096

МАЗМҰНЫ

1. Қауіпсіздік шаралары
2. Құралдың сипаттамасы
3. Жиынтықтамасы
4. Жұмыс тәртібі
5. Құралдың күтімі
6. Техникалық сипаттамалары
7. Қоршаған ортаны қорғау, құралды кәдеге жарату
8. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілдік міндеттемелер
9. Өндіруші, импорттаушы туралы ақпарат

Құрметті тұтынушы!
«Centek» СМ өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Дұрыс пайдаланған жағдайда бұл құралдың дұрыс қызмет 
ететініне кепілдік береміз.

Пайдаланар алдында құралды дұрыс және қауіпсіз пайдалану жөніндегі 
маңызды ақпараттары бар нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды сұраймыз. 
Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз. Құралды тікелей арналымы бойынша 
қолданбаған жағдайда және осы нұсқаулықта көрсетілген қағидалар мен 
шарт тарды сақтамаған кезде, сондай-ақ құралды біліктіліксіз жөндеуге 
ты рыс қан кезде, шығарушы жауапкершілікті өз мойнына алмайды. Егер 
құралды басқа адамның пайдалануына бергіңіз келсе, оны осы нұсқау-
лықпен бірге табыстауыңызды сұраймыз.
Электр турка тұрмыстық құрал болып табылады және өнер-
кәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіздің сатып алған құралыңыз Ресей Федерациясындағы электр 
құралдарға қолданылатын қауіпсіздіктің барлық ресми стандарттарына 
сәйкес келеді. Өмір және денсаулық үшін қауіпті жағдайларға жол бер-
мес үшін, сондай-ақ құрал мерзімінен бұрын істен шықпас үшін, төменде 
көрсетілген ережелерді қатаң ұстануыңыз қажет:
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– Құралды пайдалануға енгізер алдында осы нұсқаулықпен мұқият таны-
сып шығыңыз.
– Осы нұсқаулықты, кассалық чекті және  
құралдың қаптамасын сақтап қойыңыз. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 
жоғалған жағдайда, қайта жаңғыртылмайды, ал құралға берілетін 
кепілдіктің күші жойылады. Құралды тек арналымына сай пайдаланыңыз.
– Құралды жылу көздеріне жақын жерге орналастырмаңыз, тікелей түсетін 
күн көзінен және ылғалдан сақтаңыз (суға немесе өзге де сұйықтықтарға 
батыруға тыйым салынады). Құралды дымқыл қолмен ұстауға болмайды.
Құрал ішіне ылғал түскенде немесе ішіндегі сұйықтық сыртқа төгілгенде 
құралды дереу желіден ажыратыңыз.
– Құралды қисық, орнықсыз, жұмсақ заттың бетіне қоймаңыз. Құралды 
бүркемеңіз.
– Пайдаланып болғаннан кейін және тазалар алдында құралды электр 
қуатының розеткасынан ажыратыңыз. Құралды желіден ажыратқан кезде 
бауынан емес, айырынан ұстап суырыңыз.
– Балалардың құралмен ойнауына рұқсат етпеңіз. Құралды қараусыз 
қалдырмаңыз.
– Желілік бауға балалардың қолы жетпейтіндігіне көз жеткізіңіз.
– Бұл құрал физикалық және ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 
(соның ішінде балалардың) немесе осы құралды пайдалану жөніндегі 
нұсқамадан өтпеген және оны дұрыс пайдаланбаған жағдайдағы ықтимал 
қауіптілігі туралы тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдала-
нуына арналмаған.
– Құрал мен оның желілік бауында бүліну белгілерінің болмауын жүйелі 
тексеріңіз. Жарамсыз құралды пайдалануға тыйым салынады. Құралды 
өз бетіңізбен жөндеуге тырыспауыңызды сұраймыз. Білікті мамандарға 
жүгініңіз. Қуат беру баусымы бұзылған жағдайда қауіпті болдырмау үшін 
оны дайындаушы, сервис қызметі немесе соған ұқсас білікті қызметкер 
ауыстыру тиіс.
– Тек бірегей қосалқы бөлшектерді ғана пайдалануға рұқсат етіледі. 
Жеткізу жиынтығына кіретін керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
– Пайдаланар алдында электр желідегі кернеу құралда көрсетілген кер-
неуге сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
– Құралды қосар алдында оның толық және дұрыс құралғанына көз 
жеткізіңіз.
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– Үшкір шеті бар заттардың жиектеріне тиіп тұрған немесе қыстырылып 
тұрған немесе шатысып қалған желілік бауды тартпаңыз; қуаттандырғыш 
баудың ыстық зат беттеріне тиюіне жол бермеңіз.
– Құрылғының желілік бауы немесе өзге түйіні бүлінген жағдайда, құралды 
дереу электр желісінен ажыратып, дайындаушының сервистік қызметіне 
жүгініңіз. Құралдың құрылысы біліксіз адамның кірісуімен өзгертілген не-
месе осы нұсқаулықта тізіліп көрсетілген құралды пайдалану ережелерін 
ұстанбаған жағдайда -кепілдіктің күші жойылады.
– Құралды жерге қосқыш түйіспесі бар электр желісінің розеткала-
рына қосыңыз, жерге қосатын бауы бар 10 А типті екі полюсті ғана 
ұзартқыштарды пайдаланыңыз.
– Энергиялық сыйымдылығы жоғары бірнеше құралды бір уақытта 
пайдаланбаңыз, бұл тұрғын үй-жайлардың электр желісіндегі ақауларға 
әкелуі мүмкін.
Құралды келесі жағдайларда пайдалануға болмайды:
– желілік бауы бүлінсе;
– құралдың көзге көрініп тұрған ақаулары болса;
– құрал биіктен құлаған болса;
– құралға су тиген болса.
– Егер құралды пайдаланбасаңыз, оны айырып қойыңыз.
– Құралды 0°С-тан төмен және 35°С-тан жоғары температураларда 
пайдаланбаңыз. Егер құрал ұзақ уақыт бойы нөлден төмен температура-
да болған болса, оны қоспастан бұрын жылытылатын бөлмеде кем деген-
де 3 сағаттай тұрғызыңыз.
– Келесі жағдайларда ашаны электр желісінде қалдырмаңыз: егер құрал 
дұрыс жұмыс істемей тұрса (қатты шуыл, діріл, т.б.); бөлшектеу немесе 
құрау алдында; әр пайдаланған сайын. Егер Сіз азғантай уақытқа болса 
да құралды қараусыз қалдыратын болсаңыз, құралды желіден суырыңыз.
– Қаптамалық материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін және 
оларды арнайы белгіленген орынға жинап қою керек.
– Қыздырғыш элементтің беті құрал жұмыс істеп болғаннан кейін де 
ыстық болып қалады.
– Құралдың қол тиетін бетінің температурасы құралдың жұмысы кезінде 
жоғары болуы мүмкін.
– Тасу (көлікпен тасымалдау), сату бойынша ерекше жағдайлар: жоқ
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электр тогына соғылу қаупі бар! Құралды ешқашан суға салмаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өртену қаупі бар! Құралдың тез тұтанатын сұйықтармен және ыстық ма-
териалдармен беттесуіне ешқашан жол бермеңіз!

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Негізгі сипаттамалары:
– Шыны колба
– Алынбалы резеңке кигізілген тұтқа
– Сусыз қосылудан қорғалған
– Қызып кетуден қорғалған

1. Алынбалы  
тұтқа;

2. Турка;
3. Қуаттандыру  

түпнегізі.

1

2

3
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3. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

1. Алынбалы тұтқа – 1 дана.
2. Турка – 1 дана.
3. Қуаттандыру түпнегізі – 1 дана.
4. Пайдаланушыға арналған нұсқаулық – 1 дана.

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Электр турка тек кофе әзірлеуге ғана арналған.
1. Электр туркаға 100 мл салқын су құйыңыз. Кофе мен қант қосыңыз,
мөлшерін өз қалауыңызша таңдаңыз. Тіл үйірер дәм мен хош иіс беру үшін
шымшым тұз салуға болады, тұз сонымен қатар кофенің жеңіл кермек
дәмін басады.
2. Турканы электрлік түпнегізге қойыңыз.
3. Құралды розеткаға қосыңыз.
4. Туркадағы кофе қайнай бастағанда, турканы түпнегізінен алып, құрал-
ды электр желісінен ажыратыңыз.
5. Қалауыңызша сүт немесе кілегей қосыңыз. Алайда кофені әзірлеу
кезінде судың деңгейі турка корпусындағы MAX сызығынан аспауы тиіс
(500 мл).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Туркаға сүт қайнатпаңыз!

5. ҚҰРАЛДЫҢ КҮТІМІ

– Тазалар алдында құралды желіден ажыратыңыз.
– Турка корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
– Ластықтарды кетіру үшін жұмсақ тазартқыш құралдарды пайдаланыңыз,
металл щеткаларды және абразивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
– Турканы суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
– Турканы ыдыс жуу машинасына салмаңыз.
– Құралды құрғақ салқын жерде, балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтау керек.
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ҚАҚТАН ТАЗАРТУ

Қақтан тазарту үшін Сіз шәйнектерге арналған арнайы тазалағыш 
құралдарды немесе төменде көрсетілген тәсілмен сірке қышқылын пай-
далана аласыз:
• Туркаға асханалық немесе табиғи сірке қышқылы қоспасын (сірке

қышқылының мөлшері 9%-дан аспауы тиіс) және суды 1/2 пропор-
циямен толтырыңыз. Судың ең үлкен көлемі 500 мл-ден аспауы тиіс
(MAX сызығына дейін). Құралды қосып, суды қайнатыңыз.

• Алынған ерітіндіні (су + сірке қышқылы) турканың ішінде түні бойы
қалдырыңыз.

• Таңертең турканың ішіндегі сұйықты төгіп, сірке қышқылының иісі
әбден кеткенше, бірнеше рет мұқият шайыңыз.

• Туркаға таза су құйып, оны қайнатыңыз (су көлемі 500 мл-ден аспауы
тиіс).

• Қайнаған суды төгіп, турканы таза сумен тағы шайыңыз.
6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

– кернеуі: 220-240 В ̴ 50/60 Гц;
– қуаттылығы: 400-480 Вт;
– максималды көлемі: 0,5 л.

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 

Құралдың өзі, қаптамасы қайта пайдалануға болатын материалдардан 
жасалған.
Мүмкіндігінше, кәдеге жарату кезінде оларды қайта пайдаланылатын 
материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрал кәдімгі тұрмыстық 
қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы тиіс. Оны қайта өңдеу үшін 
электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдайтын арнайы 
орындарға тапсыруға болады. Материалдар жіктемесіне сәйкес қайта 
өңделеді. Бұл құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта 
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өңдеуге тапсырсаңыз, қоршаған ортаны қорғау ісіне үлкен үлес қосасыз. 
Электронды құралдар мен электр құралдарын қайта өңдеуге қабылдау 
орындарының тізімін мемлекеттік биліктің муниципалдық органдарынан 
алуыңызға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ,
КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес серти-
фикатталған. Бұл аспап Ресей Федерациясының электр құралдарына 
қатысты барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. 
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Федералды заңының 
5-б. 2-т. сәйкес өндіруші бекіткен осы аспаптың қызмет ету мерзімі,
бұйымды қатаң түрде осы пайдалану бойынша нұсқаулыққа және
қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланған жағдайда,
соңғы тұтынушы сатып алған күннен бастап 5 жылды құрайды. Бұйымның
шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер –
жылы, 4 және 5 белгілер – өндірілген айы). Кепілді және кепілдіктен
кейінгі қызмет көрсетуді басты қызмет көрсету орталығы «Ларина-Сер-
вис» ААҚ жүзеге асырады, Краснодар қ. Тел.: 8 (861) 991-05-42.
Сіздің қалаңызда сервистік орталықтың бар-жоғын Сіз көрсетілген нөмір
бойынша немесе мына сайттан біле аласыз: www.centek.ru
Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
№ TC RU C-CN.АЛ16.В.25837 от 30.06.2017 г.

ӨНІМ СЕРТИФИКАТТАЛҒАН ЖӘНЕ БАРЛЫҚ ТАЛАП ЕТІЛЕТІН ЕУРОПАЛЫҚ ЖӘНЕ
РЕСЕйЛІК СТАНДАРТТАРҒА СӘйКЕС КЕЛЕДІ.

9. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

РФ аумағына иморттаушы: «Ларина-Электрикс» ААҚ. Мекенжайы: 
Ресей, 350080, Краснодар қ., Демус көш., 14.
Тел.: 8 (861) 2-600-900 



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 гаран-
тийный 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



Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца.
Берілген үзік талондарды сатушы фирманың өкілі толтырады 

ÊÓÏÎÍ ¹2

ИЗДЕЛИЕ / БҰйЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИйНЫй НОМЕР № / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ №

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

Ì.Ï. / Ì.Î.

ÊÓÏÎÍ ¹1

ИЗДЕЛИЕ / БҰйЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИйНЫй НОМЕР № / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ №

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

Ì.Ï. / Ì.Î.



ÊÓÏÎÍ ¹2

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 ¹1

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.

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) 
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ!

Ñðîê ãàðàíòèè íà âñå ïðèáîðû 12 ìåñÿöåâ ñ äàòû ðåàëèçàöèè êîíå÷-
íîìó ïîòðåáèòåëþ. Äàííûì ãàðàíòèéíûì òàëîíîì ïðîèçâîäèòåëü ïîä-
òâåðæäàåò èñïðàâíîñòü äàííîãî ïðèáîðà è áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëü-
ñòâî ïî áåñïëàòíîìó óñòðàíåíèþ âñåõ íåèñïðàâíîñòåé, âîçíèêøèõ ïî 
âèíå ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ãàðàíòèéíûé ðåìîíò ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåí â àâòîðèçîâàííîì ñåð-
âèñíîì 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 òà-

ëîíà èçãîòîâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ìîäåëè, åå ñåðèé-
íîãî íîìåðà, äàòû ïðîäàæè, ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè ôèðìû-ïðîäàâöà 
è ïîäïèñè ïðåäñòàâèòåëÿ ôèðìû-ïðîäàâöà â ãàðàíòèéíîì òàëîíå, 
ïå÷àòåé íà êàæäîì îòðûâíîì êóïîíå, ïîäïèñè ïîêóïàòåëÿ;

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà îòêàç â ãàðàíòèéíîì îá-
ñëóæèâàíèè â ñëó÷àå íåïðåäîñòàâëåíèÿ âûøåóêàçàííûõ äîêóìåíòîâ, 
èëè åñëè èíôîðìàöèÿ â íèõ áóäåò íåïîëíîé, íåðàçáîð÷èâîé, ïðîòèâî-
ðå÷èâîé.
2. Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé ýêñïëóàòà-
öèè:
• èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî 

ýêñïëóàòàöèè;
• ñîáëþäåíèå ïðàâèë è òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè.
3. Ãàðàíòèÿ íå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïåðèîäè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ÷èñòêó, 
óñòàíîâêó, íàñòðîéêó ïðèáîðà íà äîìó ó âëàäåëüöà.
4. Ñëó÷àè, íà êîòîðûå ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:
• ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ;
• åñòåñòâåííûé èçíîñ ïðèáîðà;
• íåñîáëþäåíèå óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè èëè îøèáî÷íûå äåéñòâèÿ 

âëàäåëüöà;
• íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà, òðàíñïîðòèðîâêà;
• ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ (ìîëíèÿ, ïîæàð, íàâîäíåíèå è äð.), à òàêæå äðó-

ãèå ïðè÷èíû, íåçàâèñÿùèå îò ïðîäàâöà è èçãîòîâèòåëÿ;
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• ïîïàäàíèå âíóòðü ïðèáîðà ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, æèäêîñòåé, 
íàñåêîìûõ;

• ðåìîíò èëè âíåñåíèå êîíñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé íåóïîëíîìî÷åííûìè 
ëèöàìè;

• èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ïðîôåññèîíàëüíûõ öåëÿõ (íàãðóçêà 
ïðåâûøàåò óðîâåíü áûòîâîãî ïðèìåíåíèÿ), ïîäêëþ÷åíèå ïðèáîðà 
ê ïèòàþùèì òåëåêîììóíèêàöèîííûì è êàáåëüíûì ñåòÿì, íå ñîîò-
âåòñòâóþùèì Ãîñóäàñòâåííûì Òåõíè÷åñêèì Ñòàíäàðòàì;

• âûõîä èç ñòðîÿ ïåðå÷èñëåííûõ íèæå ïðèíàäëåæíîñòåé èçäåëèÿ, 
åñëè èõ çàìåíà ïðåäóñìîòðåíà êîíñòðóêöèåé è íå ñâÿçàíà ñ ðàç-
áîðêîé èçäåëèÿ;

 à) ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, àêêóìóëÿòîðíûå áàòà-
ðåè, ýëåìåíòû ïèòàíèÿ (áàòàðåéêè), âíåøíèå áëîêè ïèòàíèÿ è çàðÿäíûå 
óñòðîéñòâà;
 á) ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è àêñåññóàðû (óïàêîâêà, ÷åõëû, ðåìíè, 
ñóìêè, ñåòêè, íîæè, êîëáû, òàðåëêè, ïîäñòàâêè, ðåøåòêè, âåðòåëû, øëàí-
ãè, òðóáêè, ùåòêè, íàñàäêè, ïûëåñáîðíèêè, ôèëüòðû, ïîãëîòèòåëè çàïàõà);
• äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò áàòàðååê, - ðàáîòà ñ íåïîäõîäÿùèìè 

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

íèÿ, âûçâàííûå íàðóøåíèÿìè ïðàâèë çàðÿäêè è ïîäçàðÿäêè àêêó-
ìóëÿòîðîâ.

5. Íàñòîÿùàÿ ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èçãîòîâèòåëåì â äîïîëíåíèå
ê ïðàâàì ïîòðåáèòåëÿ, óñòàíîâëåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, è íè â êîåé ìåðå íå îãðàíè÷èâàåò èõ.
6. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçìîæíûé âðåä, ïðÿìî 
èëè êîñâåííî íàíåñåííûé ïðîäóêöèåé ÒÌ «Centek», ëþäÿì, äîìàøíèì 
æèâîòíûì, èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ è/èëè èíûõ òðåòüèõ ëèö â ñëó÷àå, 
åñëè ýòî ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå íåñîáëþäåíèÿ ïðàâèë è óñëîâèé ýêñ-
ïëóàòàöèè, óñòàíîâêè èçäåëèÿ; óìûøëåííûõ è/èëè íåîñòîðîæíûõ äåé-
ñòâèé (áåçäåéñòâèé) ïîòðåáèòåëÿ è/èëè èíûõ òðåòüèõ ëèö äåéñòâèÿ îá-
ñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû.
7. Ïðè îáðàùåíèè â ñåðâèñíûé öåíòð ïðèåì èçäåëèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
òîëüêî â ÷èñòîì âèäå (íà ïðèáîðå íå äîëæíî áûòü îñòàòêîâ ïðîäóêòîâ 
ïèòàíèÿ, ïûëè è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé).
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Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíÿòü äèçàéí è õà-
ðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ñðîê ñëóæáû äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ ñîñòàâëÿåò 5 ëåò ñ äàòû ðåàëèçà-
öèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ ïðè óñëîâèè, ÷òî èçäåëèå èñïîëüçóåòñÿ 
â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè è 
ïðèìåíèìûìè òåõíè÷åñêèìè ñòàíäàðòàìè. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû 
îáðàòèòåñü â àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåêî-
ìåíäàöèé ïî äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
Äàòà ïðîèçâîäñòâà èçäåëèÿ óêàçàíà â ñåðèéíîì íîìåðå (2 è 3 çíàêè - 
ãîä, 4 è 5 çíàêè - ìåñÿö ïðîèçâîäñòâà).

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

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

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ: 

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

бар болса кепілдік талонында сатушы фирманың мөрі және сатушы 
фирма өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купонда мөрлері, сатып 
алушының қолы бар өндірушінің түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс 
және анық толтыру.

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

қолдану;

KZ
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• қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдікке мерзімді қызмет көрсету, тазалау, орнату, иеленушінің үйіне 
аспапты орнату кірмейді.
4. Кепілдік берілмейтін жағдайлар:
• механикалық зақымданулар; 
• аспаптың табиғи тозуы; 
• пайдалану шарттарын сақтамау немесе иеленушінің қате әрекеті;
• дұрыс емес орнату, тасымалдау;
• дүлей апаттар (найзағай, өрт, сел және т.б.), сонымен қатар сатушы 

мен өндірушіге қатысы жоқ басқа да себептер;
• құралдың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтың, жәндіктердің енуі;
• уәкілеттігі жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе құрылымдық өзгерістер 

ендіруі;
• аспапты кәсіби мақсаттарда қолдану (жүктеме тұрмыстық қолдану 

деңгейінен жоғары), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға 
сай емес қуаттаушы телекоммуникациялық және кабельдік желілерге 
қосу;

• егер жабдықтарды ауыстыру құрылымда қаратырылған болса және 
бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса, бұйымның төменде 
көрсетілген жабдықтарының істен шығуы:

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

немесе ескірген батарейкалармен жұмыс;
• аккумулятор арқылы жұмыс жасайтын аспаптар үшін – қуаттандыру 

және аккумуляторды қуаттандыру ережелерін бұзудан болатын кез-
келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші күші бар заң арқылы бекітілген тұтынушы 
құқықтарына қосымша ретінде береді және ешқандай жағдайда оларды 
шектемейді.
6. Бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау; 
тұтынушының және/немесе басқа үшінші тұлғаның әдейі және/немесе 



22

байқамай әрекет етуі (әрекетсіздігі) нәтижесінде, күшпен еңсерілмейтін 
жағдайларда «Centek» CМ өнімдерінің адамдарға, үй жануарларына, 
тұтынушының және/немесе басқа үшінші тұлғаның мүлкіне тікелей неме-
се жанама келтірілуі мүмкін зардабына өндіруші жауапты емес. 
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйым тек таза күйінде 
қабылданады (аспапта тамақ өнімдерінің қалдықтары, шаң және тағы да 
басқа ластанулар болмауы тиіс).

Өндірушінің алдын ала ескертпей аспаптың дизайны мен сипат-
тамасын өзгертуге құқы бар.

Бұйым қатаң түрде осы пайдалану бойынша нұсқаулыққа және жарамды 
техникалық стандарттарға сәйкес қолданылған жағдайда, осы бұйымның 
қызмет ету мерзімі соңғы тұтынушы сатып алған күннен бастап 5 жыл-
ды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты әрі қарай 
пайдалану бойынша кеңестер алу үшін ең жақын авторизацияланған 
сервистік орталыққа барыңыз.
Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 
белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер - өндірілген айы).
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