Чайник электрический
Руководство пользователя

* Внешний вид товара может отличаться от представленного на иллюстрации

RUS
УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
1. Крышка
2. Носик
3. Корпус
4. База питания с отсеком для хранения шнура
5. Кнопка открытия крышки
6. Кнопка включения
7. Ручка
КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Электрический чайник - 1 шт.
2. Подставка для чайника - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.
Внимание! Данный бытовой электроприбор предназначен только для использования в домашних условиях. Данный прибор не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Используйте чайник только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
Внимание! Чайник, представленный на иллюстрации, изображен для ознакомления с расположением
основных частей и органов управления чайника серии TGK, TPK и TSK. Фактическая комплектность и
внешний вид данного товара может отличаться от заявленной в настоящем руководстве. Внимательно
проверяйте комплектность при выдаче товара продавцом.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание
поломок при использовании.
Перед первым включением убедитесь, что технические характеристики, указанные на изделии, соответствуют параметрам электросети. Проверьте, что используемая для прибора розетка имеет заземление.
Если вы занесли чайник в помещение с мороза, не включайте его в электросеть пока температура корпуса
не станет идентичной комнатной температуре (около 2 часов).
Никогда не тяните за сетевой провод. Чтобы отключить прибор от электросети, беритесь за вилку изделия.
Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит), занавесок и под навесными
полками. Не подвергайте чайник воздействию прямых солнечных лучей.
Не допускайте попадания воды на базу питания. Не касайтесь прибора мокрыми руками. Не погружайте
прибор, базу питания и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и
безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
В случае обнаружения течи из прибора, повреждения шнура питания и других видимых повреждений
устройства немедленно отключите его от электросети.
Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам,
сервисной службе или изготовителю.
Используйте чайник только с оригинальными элементами.
Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их
безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
Помните, что неправильное обращение с прибором может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед первым использованием рекомендуется дважды вскипятить в нем воду и слить. Во время первого кипячения допускается добавление в воду незначительного количества лимонной кислоты. После этого
рекомендуется аккуратно промыть чайник изнутри чистой водой, не допуская попадания воды на электрические контакты.
Внимание! Чайник предназначен только для кипячения чистой воды. Не заполняйте чайник другими
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жидкостями. Используйте только холодную воду.
•Убедитесь, что чайник выключен.
•.Вертикально поднимите чайник с базы питания.
•Откройте крышку нажатием кнопки.
•.Залейте в чайник воду. Для корректной работы устройства уровень воды должен находиться между отметками MIN и MAX. При переполнении чайника во время кипения возможен выброс воды.
•.Закройте крышку чайника до щелчка. Не пытайтесь вскипятить воду при открытой крышке: в этом случае
не сработает автовыключение, что может привести к пожару.
•.Установите наполненный водой, закрытый чайник на базу питания.
•.Подключите прибор к сети электропитания. Включите чайник. Не открывайте крышку чайника во время
работы
•.Когда вода закипит, чайник автоматически выключится. Будьте внимательны, во время работы и до остывания воды корпус чайника остается очень горячим. Не касайтесь корпуса голыми руками и не наклоняйтесь
над устройством во время его работы.
•.Прежде чем наливать кипяток из чайника, убедитесь, что вода перестала бурлить.
•.Для повторного кипячения воды подождите 30 секунд и переведите выключатель в положение «Включено».
•В случае включения чайника без воды сработает защита от перегрева. Последующее использование чайника возможно через 15-20 минут - после его остывания.
•.Если вы не используете чайник, он может стоять на базе питания, однако если вы не используете чайник
длительное время, рекомендуется отсоединить шнур питания от электросети.
УХОД ЗА ПРИБОРОМ
В вашей водопроводной воде возможно наличие примесей, которые могут откладываться на поверхности
чайника в виде накипи. Поэтому рекомендуется регулярно удалять накипь из чайника, используя специальные средства. Точно следуйте инструкциям, указанным на упаковках средств для удаления накипи. Не делайте концентрат чистящего вещества большее высоким, нежели это рекомендовано. Перед каждой очисткой обязательно отключайте прибор от электропитания.
После каждой чистки рекомендуется прокипятить чистую воду и вылить ее. После этого использовать
устройство по назначению согласно данному руководству.
Внимание! Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на повреждения, вызванные
ненадлежащим удалением накипи.
ХРАНЕНИЕ
Перед хранением отключите прибор от электросети. Проведите очистку. Убедитесь, что чайник полностью
сухой. Смотайте шнур питания. Храните прибор в сухом и прохладном месте.
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специальные пункты приема.
Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к
местным органам власти.
Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние
на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного
обращения с отходами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

TPK-01,
TPK-04,
TPK-07,
TPK-10,
TPK-13,
TPK-16,
TPK-19,
TPK-22,
TPK-25,

TPK-02,
TPK-05,
TPK-08,
TPK-11,
TPK-14,
TPK-17,
TPK-20,
TPK-23,
TPK-26,

TPK-03,
TPK-06,
TPK-09,
TPK-12,
TPK-15,
TPK-18,
TPK-21,
TPK-24,
TPK-27,

TGK-01,
TGK-04,
TGK-07,
TGK-10,
TGK-13,
TGK-16,
TGK-19,
TGK-22,
TGK-25,
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TGK-02,
TGK-05,
TGK-08,
TGK-11,
TGK-14,
TGK-17,
TGK-20,
TGK-23,
TGK-26,

TGK-03,
TGK-06,
TGK-09,
TGK-12,
TGK-15,
TGK-18,
TGK-21,
TGK-24,
TGK-27,

TSK-01, TSK-02,
TSK-04, TSK-05,
TSK-07, TSK-08,
TSK-10, TSK-11,
TSK-13, TSK-14,
TSK-16, TSK-17,
TSK-19, TSK-20,
TSK-22, TSK-23,
TSK-25, TSK-26,

TSK-03,
TSK-06,
TSK-09,
TSK-12,
TSK-15,
TSK-18,
TSK-21,
TSK-24,
TSK-27,

Модель

TPK-28, TPK-29,
TPK-31, TPK-32,
TPK-34, TPK-35,
TPK-37, TPK-38,
TPK-40, TPK-41,
TPK-43, TPK-44,
TPK-46, TPK-47,
TPK-49, TPK-50

TPK-30,
TPK-33,
TPK-36,
TPK-39,
TPK-42,
TPK-45,
TPK-48,

TGK-28, TGK-29,
TGK-31, TGK-32,
TGK-34, TGK-35,
TGK-37, TGK-38,
TGK-40, TGK-41,
TGK-43, TGK-44,
TGK-46, TGK-47,
TGK-49, TGK-50

TGK-30,
TGK-33,
TGK-36,
TGK-39,
TGK-42,
TGK-45,
TGK-48,

TSK-28, TSK-29,
TSK-31, TSK-32,
TSK-34, TSK-35,
TSK-37, TSK-38,
TSK-40, TSK-41,
TSK-43, TSK-44,
TSK-46, TSK-47,
TSK-49, TSK-50

TSK-30,
TSK-33,
TSK-36,
TSK-39,
TSK-42,
TSK-45,
TSK-48,

Напряжение
питания
Объем
Мощность

220-240В ~ 50-60 Гц

220-240В ~ 50-60 Гц

220-240В ~ 50-60 Гц

1.7 л
1850-2200 Вт

1.7 л
1850-2200 Вт

1.7 л
1850-2200 Вт

Материал
корпуса

пластик

стекло

металл

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Благодарим вас за то, что вы выбрали электрический чайник торговой марки teXet.
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».
Данный прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к
электроприборам в Российской Федерации.
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС
037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Срок службы изделия с товарным знаком teXet при эксплуатации продукции в бытовых условиях и согласно
данному руководству составляет 1 год со дня передачи товара потребителю. Изготовитель обращает внимание,
что при соблюдении указанных условий, срок службы изделия может превысить указанный изготовителем срок.
Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
Гарантия: 1 год
Изготовлено: «Нингбо Гудфрендс Электрик Апплиансе Ко., ЛТД»,
№ 1338, Танджиалинг Вест Роад, Юяо Сити, Нингбо Сити, Джеианг Провинс
Страна происхождения: Китай
Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»
ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»
ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н,Санкт-Петербург, Россия, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Дата изготовления указана в серийном номере:
последние две цифры
21 34 000001 номер изделия
года изготовления
неделя изготовления
KAZ
ҚҰРЫЛҒЫ ӨНІМДЕРІ
1. Қақпақ
2. Тұмсық
3. Тұрғын үй
4. Сымды сақтау бөлімі бар қуат негізі
5. Қақпақты ашу түймесі
6. Қуат түймесі
7. Тұтқа
ТОЛЫҚТЫЛЫҚ
1. Электр шайнегі - 1 дана
2. Шайнекті стенд - 1 дана
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3. Кепілдік талонымен пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана
Назар аударыңыз! Бұл тұрмыстық техника тек тұрмыста қолдануға арналған. Бұл құрылғы өнеркәсіптік
немесе коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған. Шайнекті тек мақсатына сай және осы нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз.
Назар аударыңыз! Суретте көрсетілген шайнек TGK, TPK және TSK сериясындағы шайнектің негізгі бөліктері мен басқару элементтерінің орналасуымен танысу үшін көрсетілген. Бұл өнімнің нақты толықтығы
мен сыртқы түрі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Сатушы тауарды жеткізгеннен
кейін оның толықтығын мұқият тексеріп алыңыз
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Пайдалану кезінде зақымдануды болдырмау үшін құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Бірінші рет қолданар алдында өнімдегі сипаттамалардың қуат көзіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Құрылғыға арналған розетканың жерге қосылғандығын тексеріңіз.
Егер сіз шайнекті бөлмеге аяздан әкелген болсаңыз, оны дене температурасы бөлме температурасымен
бірдей болғанға дейін (2 сағаттай) қоспаңыз.
Қуат сымын ешқашан тартпаңыз. Құрылғыны желіден ажырату үшін өнімнің ашасын ұстаңыз.
Құрылғы құрғақ, тегіс жерде мықтап тұруы керек. Құрылғыны ыстық беттерге немесе жылу көздеріне
(электр пештері сияқты), перделер немесе ілулі сөрелердің астына қоймаңыз. Шайнекті тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
Қуат негізін суға тигізбеңіз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспапты, қуат негізін және қуат сымын
суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл орын алса, дереу құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз және оны қолданар алдында білікті мамандардың жұмысына және қауіпсіздігіне көз жеткізіңіз.
Егер сіз құрылғыдан аққанын, қуат сымының зақымданғанын немесе құрылғының басқа көрінетін
зақымдалуын байқасаңыз, оны дереу желіден ажыратыңыз.
Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, білікті техникке, қызметке немесе өндірушіге хабарласыңыз.
Шайнекті тек түпнұсқа элементтермен бірге қолданыңыз.
Қосылған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі немесе білімі
жетіспейтін адамдарға (оның ішінде балаларды) пайдалануға арналмаған, егер олардың қауіпсіздігі үшін
жауапты адам құрылғыны қадағаламаса немесе қолдануды бұйырмаса. Балаларға құрылғымен ойнауға
рұқсат бермеңіз.
Құрылғыны дұрыс қолданбау өнімге зиян келтіруі, материалдық зиян келтіруі және пайдаланушының
денсаулығына зиян тигізуі мүмкін екенін ұмытпаңыз.
ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ
Алғаш рет қолданар алдында, оған суды екі рет қайнатып, ағызып алған жөн. Алғашқы қайнату кезінде
суға аз мөлшерде лимон қышқылын қосуға рұқсат етіледі. Осыдан кейін, электр контактілеріне судың түсуіне жол бермей, шайнектің ішін таза сумен жақсылап шайған жөн.
Назар аударыңыз! Шайнек тек таза суды қайнатуға арналған. Шайнекті басқа сұйықтықтарға толтырмаңыз. Тек суық суды қолданыңыз.
• Шайнектің сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.
• Шайнекті қуат негізінен тігінен көтеріңіз.
• Түймені басу арқылы қақпақты ашыңыз.
• Шайнекті сумен толтырыңыз. Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін су деңгейі MIN және MAX белгілері
арасында болуы керек. Егер шайнек қайнатқанда асып кетсе, су төгілуі мүмкін.
• Шайнектің қақпағын сырт еткен дыбыс шыққанша жабыңыз. Суды қақпағы ашық күйде қайнатуға тырыспаңыз: бұл жағдайда автоматты түрде сөндіру жұмыс істемейді, бұл өртке әкелуі мүмкін.
• Қуат негізіне сумен толтырылған, жабық шайнек қойыңыз.
• Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз. Шайнекті қосыңыз. Жұмыс кезінде шайнектің қақпағын ашпаңыз
• Су қайнатылған кезде шайнек автоматты түрде сөніп қалады. Сақ болыңыз, жұмыс кезінде және су
суығанша, шайнек корпусы өте ыстық болып қалады. Құрылғыны жұмыс істеп тұрған кезде шкафты жалаңаш қолмен ұстамаңыз немесе оған иілмеңіз.
• Шайнектен қайнаған су құймас бұрын, судың қайнағанын тексеріңіз.
• Суды қайта қайнату үшін 30 секунд күтіп, қосқышты Қосу қалпына қойыңыз.
• Егер шайнек сусыз қосылса, қызып кетуден қорғау жұмыс істейді. Шайнекті кейіннен пайдалану 15-20
минут ішінде мүмкін - ол салқындағаннан кейін.
• Егер сіз шәйнекті қолданбайтын болсаңыз, ол қуат негізінде тұруы мүмкін, бірақ егер сіз шайнекті ұзақ
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уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, онда қуат сымын ажыратыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ
Сіздің ағын суыңызда шәйнектің бетіне әктас түрінде жиналатын қоспалар болуы мүмкін. Сондықтан
шәйнекті арнайы өнімдерді пайдаланып үнемі қақтан тазартқан жөн. Қақ кетіргіштің орамындағы нұсқауларды мұқият орындаңыз. Тазартқыш затты концентратты ұсынылғаннан жоғары етпеңіз. Әр тазалаудан
бұрын әрдайым құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
Әр
тазалаудан
кейін
таза
суды
қайнатып,
оны
тастаған
жөн.
Содан
кейін
құрылғыны
осы
нұсқаулыққа
сәйкес
мақсатына
сай
қолданыңыз.
Назар аударыңыз! Өндірушінің кепілдігі қақтан дұрыс тазартудан туындаған зақымдарды қамтымайды.
САҚТАУ
Сақтамас бұрын құрылғыны желіден ажыратыңыз. Жинап қою. Шайнектің толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Қуат сымын ораңыз. Құрылғыны құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСТАУ
Өнімдегі, орамдағы және / немесе ілеспе құжаттардағы бұл таңба пайдаланылған электрлік және электронды өнімдер мен батареяларды жалпы тұрмыстық қалдықтармен араластыруға
болмайды дегенді білдіреді. Оларды арнайы жинау орындарына апару керек.
Қалдықтарды жинаудың қолданыстағы жүйелері туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті
органға хабарласыңыз.
Дұрыс кәдеге жарату құнды ресурстарды үнемдеуге және адам денсаулығы мен қоршаған ортаға
жағымсыз әсерлердің алдын алуға көмектеседі, бұл қалдықтармен орынсыз жұмыс істеу салдарынан туындауы мүмкін.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Үлгі

Қуат кернеуі
Көлемі
Қуат
Дене материалы

TPK-01, TPK-02, TPK-03,
TPK-04, TPK-05, TPK-06,
TPK-07, TPK-08, TPK-09,
TPK-10, TPK-11, TPK-12,
TPK-13, TPK-14, TPK-15,
TPK-16, TPK-17, TPK-18,
TPK-19, TPK-20, TPK-21,
TPK-22, TPK-23, TPK-24,
TPK-25, TPK-26, TPK-27,
TPK-28, TPK-29, TPK-30,
TPK-31, TPK-32, TPK-33,
TPK-34, TPK-35, TPK-36,
TPK-37, TPK-38, TPK-39,
TPK-40, TPK-41, TPK-42,
TPK-43, TPK-44, TPK-45,
TPK-46, TPK-47, TPK-48,
TPK-49, TPK-50
220-240 В ~ 50-60 Гц

TGK-01, TGK-02, TGK-03,
TGK-04, TGK-05, TGK-06,
TGK-07, TGK-08, TGK-09,
TGK-10, TGK-11, TGK-12,
TGK-13, TGK-14, TGK-15,
TGK-16, TGK-17, TGK-18,
TGK-19, TGK-20, TGK-21,
TGK-22, TGK-23, TGK-24,
TGK-25, TGK-26, TGK-27,
TGK-28, TGK-29, TGK-30,
TGK-31, TGK-32, TGK-33,
TGK-34, TGK-35, TGK-36,
TGK-37, TGK-38, TGK-39,
TGK-40, TGK-41, TGK-42,
TGK-43, TGK-44, TGK-45,
TGK-46, TGK-47, TGK-48,
TGK-49, TGK-50
220-240 В ~ 50-60 Гц

TSK-01, TSK-02, TSK-03,
TSK-04, TSK-05, TSK-06,
TSK-07, TSK-08, TSK-09,
TSK-10, TSK-11, TSK-12,
TSK-13, TSK-14, TSK-15,
TSK-16, TSK-17, TSK-18,
TSK-19, TSK-20, TSK-21,
TSK-22, TSK-23, TSK-24,
TSK-25, TSK-26, TSK-27,
TSK-28, TSK-29, TSK-30,
TSK-31, TSK-32, TSK-33,
TSK-34, TSK-35, TSK-36,
TSK-37, TSK-38, TSK-39,
TSK-40, TSK-41, TSK-42,
TSK-43, TSK-44, TSK-45,
TSK-46, TSK-47, TSK-48,
TSK-49, TSK-50
220-240 В ~ 50-60 Гц

1.7 л
1850-2200 Вт
пластик

1.7 л
1850-2200 Вт
шыны

1.7 л
1850-2200 Вт
металл

ТҰТЫНУШЫЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
TeXet электр шайнегін таңдағаныңызға рахмет.
Өнім «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес сертификатталған.
Бұл құрал Ресей Федерациясындағы электр құрылғыларына қолданылатын барлық ұлттық қауіпсіздік
стандарттарына сәйкес келеді.
Өнімдер КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011
«Техникалық жабдықтың электромагниттік үйлесімділігі» және ЕАЭО ТР 037/2016 «Қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» талаптарына сәйкес келеді. электр және радиоэлектрондық
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өнімдердегі заттар ».
TeXet сауда белгісі бар өнімнің тұрмыстық ортада қолданылғанда және осы нұсқаулыққа сәйкес қызмет
ету мерзімі өнімді тұтынушыға берген күннен бастап 1 жылды құрайды. Өндіруші көрсетілген шарттар
орындалған жағдайда өнімнің қызмет ету мерзімі өндіруші белгілеген мерзімнен асып кетуі мүмкін екендігіне назар аударады.
Өндіруші қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына оның қауіпсіздігіне, жұмысына және функционалдығына түбегейлі әсер етпейтін кішігірім өзгерістер енгізуге құқылы.
Кепілдік: 1 жыл
Өндіруші: «NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD»
No. 1338, Tianjialing West Road, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province
Шығарылған ел: Қытай
Импорттаушы: TEXET IMPEX LLC
ст. Маршал Говоров, 52 ғимарат, жарық А, пом. 36-N, Санкт-Петербург, Ресей, 198095 ж
Өндіруші уәкілеттік берген тұлға: TEXET IMPEX LLC
ст. Маршал Говоров, 52 ғимарат, жарық А, пом. 36-N, Санкт-Петербург, Ресей, 198095 ж
www.texet.ru, электрондық пошта: mail@texet.ru
Шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген:
шығарылған жылдың
21 34 000001 өнім нөмірі
соңғы екі цифры
өндіріс аптасы
RUS ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ___________________________________________________________

S/N:

Информация о продукте
Продукт: teXet __________________________________________________________________________________________________
Дата покупки:_ __________________________________________________________________________________________________
Информация о продавце
Имя:______________________________________________________________________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона:________________________________________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________________________________________
Дата / штамп / подпись:_________________________________________________________________________________________
Дата:_____________________________________________________________________________________________________________
Вид ремонта:____________________________________________________________________________________________________
Печать:___________________________________________________________________________________________________________
Дата:_____________________________________________________________________________________________________________
Вид ремонта:____________________________________________________________________________________________________
Печать:___________________________________________________________________________________________________________
Пожалуйста, убедитесь, что форма выше заполнена.
В противном случае гарантия может быть аннулирована
KAZ КЕПІЛДІК КАРТАСЫ № _______________________________________________________________

S/N:

Өнім туралы ақпарат
Өнім: teXet ______________________________________________________________________________________________________
Сатып алу күні:__________________________________________________________________________________________________
Сатушы туралы ақпарат
Атауы:____________________________________________________________________________________________________________
Мекен-жайы:____________________________________________________________________________________________________
Телефон нөмірі:_________________________________________________________________________________________________
Электрондық пошта:____________________________________________________________________________________________
Күні / мөрі / қолы:_______________________________________________________________________________________________
Күні:_____________________________________________________________________________________________________________
Жөндеу түрі:_____________________________________________________________________________________________________
Басып шығару:___________________________________________________________________________________________________
Күні:_____________________________________________________________________________________________________________
Жөндеу түрі:_____________________________________________________________________________________________________
Басып шығару:___________________________________________________________________________________________________
Жоғарыдағы форманың толтырылғанына көз жеткізіңіз.
Мұны жасамау кепілдік күшін жоюы мүмкін.
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