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УКРАЇНСЬКА

Область застосування
Ваші парові швабри FSM1605(R) і FSM1615 виробництва
компанії BLACK+DECKER™ призначена для дезінфекції й
очищенні паркету і ламінату, лінолеуму, вінілових покриттів, керамічної плитки, кам’яної та мармурової підлоги. Цей
інструмент призначений лише для побутового використання
у приміщеннях.

♦

Інструкції з техніки безпеки
Увага! Перед використанням пристрою уважно прочитайте посібник ♦
"Безпека, технічне обслуговування, використання". Перед роботою з цим

пристроєм уважно прочитайте цей ♦
посібник.

Безпека сторонніх людей
♦ Цей пристрій можуть використовувати діти від 8 років та особи ♦
зі зниженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або з недостатнім ♦
досвідом та знаннями, якщо
вони отримали керівництво та
інструкції щодо використання
цього пристрою безпечним чи- ♦
ном та зрозуміли можливу небезпеку.
♦ Не дозволяйте дітям грати з
пристроєм. Не дозволяйте дітям
очищувати пристрій та викону4

вати його технічне обслуговування.
Якщо шнур живлення
пошкоджений, для уникнення небезпеки його
необхідно замінити у виробника, в офіційному
сервісному центрі або
в іншого кваліфікованого спеціаліста.
Перед очищенням або технічним обслуговуванням пристрою
необхідно витягнути його вилку
з розетки.
Рідину або пар не можна спрямовувати на обладнання, що
містить електричні компоненти,
наприклад всередину духовки.
Не можна залишати пристрій
без нагляду, коли він підключений до мережі живлення;
Не можна використовувати пристрій, якщо він падав, має видимі ознаки пошкодження або
протікає;
Тримайте пристрій у недоступному для дітей місці, коли він
підключений до мережі живлення або охолоджується.

УКРАЇНСЬКА

Маркування на пристрої
На пристрої нанесені наступні позначки та код дати.
УВАГА Гаряча пара
Деталі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вимикач
Кнопка подачі пари
Знімний бак для води
Ручка
Парова голівка
Чистяча накладка на парову голівку
Нижній гачок для кабелю
Верхній гачок для кабелю
Тримач
Кронштейн для підвішування

Монтаж інструменту
Увага! Перед виконанням будь-якої з наступних
дій переконайтесь, що пристрій вимкнений та
відключений від мережі живлення, а також що
він холодний та без води.

Встановлення ручки (мал. A)
♦

Перемістіть нижній кінець ручки (4) до верхнього кінця
корпусу парової швабри (11), доки вона не «клацне» на
місці.

Заповнення баку для води (мал. В)
♦

Опустіть бак для води (3) на корпус парової швабри (11)
та переконайтесь, що бак для води добре встановлено.

Встановлення чистячої накладки (мал. С)
Запасні чистячі накладки можна придбати у дилерів компанії
BLACK+DECKER (№ за кат. FSMP20-XJ).
♦ Розташуйте чистячу накладку (6) на підлозі так, щоб
сторона з "петльовою" липучкою дивилася догори.
♦ Злегка притисніть парову швабру до чистячої накладки
(6).
Увага! Завжди вимикайте парову швабру, якщо вона не
використовується, і піднімайте ручку (4) у вертикальне положення.

Зняття чистячої накладки
Увага! При заміні чистячих накладок на паровій швабрі
завжди надягайте відповідне взуття. Не вдягайте капці або
взуття з відкритими носами.
♦ Встановіть ручку (4) у вертикальне положення і вимкніть
парову швабру.

♦

Зачекайте, доки парова швабра охолоне (приблизно 5
хвилин).
♦ Підніміть парову швабру з чистячої накладки, звільняючи її від липучки.
Увага! Завжди вимикайте парову швабру, якщо вона не
використовується, і піднімайте ручку (4) у вертикальне положення.

Заповнення баку для води (мал. D)
Бак для води на вашій паровій швабрі знімний, що дозволяє
зручно його заповнювати.
Примітка! Заповніть бак чистою водою з-під крану.
Примітка! В місцях із жорсткою водою рекомендується
використовувати деіонізовану воду.
♦ Зніміть бак для води (3).
♦ Зніміть кришку баку для води, відкручуючи її проти годинникової стрілки.
♦ Заповніть бак (3) водою.
Увага! Місткість баку для води становить 0,35 літру. Не
заливайте занадто багато води у бак.
♦ Встановіть назад кришку баку для води, закручуючи її
за годинниковою стрілкою.
♦ Встановіть бак для води (3) на місце.
Примітка! Переконайтесь, що кришка баку для води надійно закрита.
Примітка! Не заливайте хімічні очищувачі у бак вашої
парової швабри.

Використання
Важливо! Пристрій вбиває 99,9% бактерій та мікробів
при використанні відповідно до інструкцій цього посібника з
встановленою мікрофібровою накладкою та при безперервній роботі протягом 90 секунд.
Вмикання та вимикання
♦ Для ввімкнення пристрою натисніть кнопку увімкнення/
вимкнення (1). Парова швабра нагрівається приблизно
за 15 секунд.
♦ Натисніть кнопку подачі пари (2). Це призведе до
увімкнення насосу, а пристрій почне виробляти пару.
♦ Щоб зупинити подачу пари, вимкніть кнопку подачі пари
(2). Це збереже живлення для нагрівача для швидшого
запуску.
♦ Для вимкнення пристрою натисніть кнопку увімкнення/
вимкнення (1).
Увага! Ніколи не залишайте парову швабру направленою
на одну ділянку будь-якої поверхні на деякий час. Завжди
вимикайте парову швабру, якщо вона не використовується,
і піднімайте ручку (4) у вертикальне положення.
Увага! Завжди зливайте воду з парової швабри після використання.
Примітка! Після першого заповнення або після закінчення
води до появи пару може пройти до 45 секунд.
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УКРАЇНСЬКА
Примітки для оптимального використання

♦

Загальні положення

♦

Увага! Ніколи не використовуйте парову швабру без попередньо встановленої чистячої накладки.
♦ Зберіть сміття пилососом або віником перед використанням парової швабри.
♦ Найпростіший спосіб використання пристрою — нахилити ручку під кутом 45° та очищувати поверхню повільно
невеликими ділянками.
♦ Не використовуйте хімічні очищувачі з паровою шваброю. Щоб відмити стійкі плями з вінілової підлоги або
лінолеуму, можна попередньо обробити їх м’яким засобом очищення та водою перед використанням парового
очищувача.

Очищення паром
♦

Розташуйте чистячу накладку (6) на підлозі так, щоб
сторона з "петльовою" липучкою дивилася догори.
♦ Злегка притисніть парову швабру до чистячої накладки
(6).
♦ Підключіть парову швабру до мережі живлення.
♦ Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (1). Парова
швабра нагрівається приблизно за 15 секунд.
♦ Натисніть кнопку подачі пари (2). Через кілька секунд
пар почне виходити з парової голівки.
Примітка! Після першого заповнення або після закінчення
води до появи пару може пройти до 45 секунд.
♦ Пар потрапляє на чистячу насадку через кілька секунд.
Після цього парова швабра почне легко ковзати по
поверхні, яку слід очистити/продезінфікувати.
♦ Повільно пересувайте парову швабру по поверхні, ретельно очищаючи паром кожну окрему ділянку.
♦ Після завершення використання швабри поверніть ручку
(4) у вертикальне положення, переконайтесь, що вона
зафіксована, та вимкніть швабру. Зачекайте, доки парова швабра охолоне (приблизно п’ять хвилин).
Увага! Важливо стежити за рівнем води у баці для води (3).
Щоб заповнити бак водою і продовжити очищення/дезінфекцію, поверніть ручку у вертикальне положення та вимкніть
парову швабру. Відключіть пристрій від електричної розетки,
а потім зніміть бак (3) та долийте воду у нього.
Увага! Ніколи не залишайте парову швабру направленою
на одну ділянку будь-якої поверхні на деякий час. Завжди
вимикайте парову швабру, якщо вона не використовується,
і піднімайте ручку (4) у вертикальне положення.

Після використання (мал. E)
♦
♦
♦
♦
6

Вимкніть парову швабру. Вимкніть кнопку подачі пари
(2), а потім натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (1).
Зачекайте, доки парова швабра охолоне.
Відключіть парову швабру від електричної розетки мережі живлення.
Злийте воду з баку для води.

♦

Зніміть чистячу накладку (6) та помийте її, підготувавши
до наступного використання.
Намотайте електрокабель на гачки для його зберігання
(7 і 8)
Парова швабра оснащена спеціальним кронштейном
для підвішування (10) на ручці (9), який дозволяє повісити парову швабру на доступний гачок на стіні. Переконайтесь, що настінний гачок може витримати вагу
парової швабри.

Технічні характеристики

Напруга

В змінний

FSM1605(R) FSM1615
(тип 1)
(тип 1)
230
230

струм

Живлення
Вт
Ємність баку для мл
води
Вага
кг

1300
350

1300
350

2,7

3,1

Усунення несправностей
Якщо вам здається, що пристрій працює невірно, виконайте
інструкції, що наводяться нижче. Якщо Вам не вдалося вирішити проблему, будь ласка, зверніться до сервісного центру
компанії BLACK+DECKER.
Проблема

Дії

Можливе рішення

Парова швабра не вмикається

1.

Перевірте, чи підключений він
до настінної розетки мережі
живлення.

2.

Перевірте, чи пристрій
увімкнено за допомогою
перемикача (1).

Парова швабра не видає
пар

3.

Перевірте запобіжник у вилці.

4.

Перевірте, чи бак для води (3)
заповнений і встановлений
вірно.
Примітка. Після першого заповнення або після закінчення
води до появи пару може
пройти до 45 секунд.

5.

Перевірте, що кнопка подачі
пари знаходиться у положенні
"Увімк".

6.

Виконайте крок 1, потім 2,
а потім 3.

З парового очищувача
7.
виходить занадто мало пару
під час використання

Виконайте крок 4, потім 2,
а потім 3

З парового очищувача
8.
виходить занадто мало пару
під час використання

Виконайте крок 4

Де можна отримати додатко- 9.
ву інформацію/насадки для
парової швабри

Див. розділ цього посібника,
присвячений збірці, де
наводяться інструкції з
встановлення деталей та
насадок.

Пара перестала виходити
з парової швабри під час
використання

zst00336091 - 20-04-2017

УКРАЇНСЬКА

ȻɅȿɄ ȿɇȾ ȾȿɄɄȿɊ
ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ
ɒɚɧɨɜɧɢɣ ɩɨɤɭɩɰɸ!
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ȼɿɬɚɽɦɨ ȼɚɫ ɡ ɩɨɤɭɩɤɨɸ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ Black & Decker ɬɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɦɨ ȼɚɦ
ɫɜɨɸ ɜɞɹɱɧɿɫɬɶ ɡɚ ȼɚɲ ɜɢɛɿɪ.
ɇɚɞɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ
ɬɟɪɦɿɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ
ɬɭɪɛɨɬɢ ɧɚɲɢɯ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɫɥɭɠɛ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɭ ɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ȼɚɦ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ
ɥɢɲɟ ɞɨ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ,
ɚɞɪɟɫɢ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɹɤɢɯ ȼɢ ɡɦɨɠɟɬɟ ɡɧɚɣɬɢ
ɜ Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɨɦɭ ɬɚɥɨɧɿ ɚɛɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɿ.
ɇɚɲɿ ɫɟɪɜɿɫɧɿ ɰɟɧɬɪɢ – ɰɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɚɥɟ ɣ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɡɚɩɱɚɫɬɢɧ
ɬɚ ɚɤɫɟɫɭɚɪɿɜ.
ɉɪɢ ɤɭɩɿɜɥɿ ɜɢɪɨɛɭ ɜɢɦɚɝɚɣɬɟ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɣɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ȼɚɲɨʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ
ɡɚɩɨɜɧɟɧɨɝɨ Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ
ɦɨɜɨɸ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ ȼɚɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɡɚɩɨɜɧɟɧɨɝɨ Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɭ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ
ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɜɿɞɯɢɥɢɬɢ ȼɚɲɿ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɳɨɞɨ ɹɤɨɫɬɿ
ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ.
ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɜɫɿɯ ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɶ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨ
ɩɪɨɫɢɦɨ ȼɚɫ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɪɨɛɨɦ
ɭɜɚɠɧɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.
Ɂɜɟɪɬɚɽɦɨ ȼɚɲɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɨɛɭɬɨɜɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ.

2.

ɉɪɚɜɨɜɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɚɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ
ɽ ɞɿɸɱɟ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Ɂɚɤɨɧ ”ɉɪɨ
ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ”.

3.

Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɜɢɪɿɛ ɫɤɥɚɞɚɽ
24 ɦɿɫɹɰɿ ɬɚ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɱɟɪɟɡ
ɪɨɡɞɪɿɛɧɭ ɬɨɪɝɨɜɭ ɦɟɪɟɠɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɜɢɪɨɛɭ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɜɢɪɿɛ ɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ.

4.

Ɍɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɜɢɪɨɛɭ - 5 ɪɨɤɿɜ (ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ,
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ”ɉɪɨ
ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ”).

5.

ɇɚɲɿ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ
ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ.

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

6.1.7.
6.1.8.

6.2.
6.3.

6.4.

Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ:
ɇɚ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɭ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ:
ɇɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɭ.
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ
ɭɞɚɪɧɢɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɰɿɥɹɯ ɬɚ
ɨɛ’ɽɦɚɯ, ɜ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɰɿɥɹɯ.
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ ɧɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.
ɋɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɥɢɯɚ.
ɇɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɦɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɩɥɢɜɚɯ ɧɚ ɜɢɪɿɛ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɞɨɳ, ɫɧɿɝ,
ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ, ɧɚɝɪɿɜ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ, ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɧɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɤɫɟɫɭɚɪɿɜ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɚɛɨ ɧɟ
ɫɯɜɚɥɟɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ.
ɉɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɤɨɦɚɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚɛɨ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ
ɧɟ ɽ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɫɬɪɭɠɤɢ, ɨɩɢɥɤɢ ɬɚ ɿɧ.
ɇɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ, ɩɿɞɞɚɧɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɛɨ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɡɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ
ɫɟɪɜɿɫɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ.
ɇɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɡɚɩɱɚɫɬɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɣɲɥɢ
ɡ ɥɚɞɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ, ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ, ɩɪɢɜɨɞɧɿ ɪɟɦɟɧɿ, ɜɭɝɿɥɶɧɿ
ɳɿɬɤɢ, ɧɨɠɿ, ɬɚ ɿɧ.
ɇɚ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɥɚɞɭ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɬɚ
ɞɟɬɚɥɟɣ. Ⱦɨ ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɜɢɪɨɛɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɩɨɹɜɚ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɚɛɨ ɨɩɥɚɜɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɬɚ ɜɭɡɥɿɜ ɜɢɪɨɛɭ, ɩɨɬɟɦɧɿɧɧɹ ɚɛɨ ɨɛɜɭɝɥɸɜɚɧɧɹ
ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɞɪɨɬɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ
ɜɢɫɨɤɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ.

ȼɢɪɨɛɧɢɤ:
"Stanley ȼlack & Decker Deutschland
GmbH" Black-&-Decker Str.40, D-65510
Idstein, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ
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ɍɤɪɚʀɧɚ040 ɦ. Ʉɢʀɜ
ɜɭɥ. ɋɢɪɟɰɶɤɚ ɲ
ɬɟɥ.: (04 581 11 5

ɍɤɪɚʀɧɚ4903 ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
ɜɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚ
ɬɟɥ.: (05 

ɍɤɪɚʀɧɚ ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ
ɜɭɥ. ɍɝɨɪɧɢɰɤɚɹ 1Ⱥ
ɜɭɥ. Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɚ
ɬɟɥ.: (034 1 5 81
ɬɟɥ.: (05 91 3 33

ɍɤɪɚʀɧɚɦ. Ⱦɨɧɟɰɶɤ
ɜɭɥ. Ⱥɪɬɟɦɚ 14
ɬɟɥ.: (0 381 8 

ɍɤɪɚʀɧɚ ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ
ɩɪ. Ɇɢɪɭ1
ɬɟɥ.: (05 404 03 45

ɍɤɪɚʀɧɚ ɦ. Ʌɶɜɿɜ
ɜɭɥ. Ɂɚɦɚɪɫɬɢɧɿɜɫɶɤɚ
ɬɟɥ.: (03 4  13



ɍɤɪɚʀɧɚ ɦ. Ʌɶɜɿɜ
ɜɭɥ. ɉɚɫɿɱɧɚ
ɬɟɥ.: (03 45 1 

ɍɤɪɚʀɧɚ ɦ. Ʌɭɰɶɤ
ɩɪ. ɋɨɛɨɪɧɨɫɬɿ11Ⱥ
ɬɟɥ.: (033 9 9 90

ɍɤɪɚʀɧɚ504 ɦɈɞɟɫɚ
ɜɭɥ. ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɚ 9Ⱥ
ɬɟɥ.: (048 3 1 

ɍɤɪɚʀɧɚ ɦ. ɏɚɪɤɿɜ
ɜɭɥ. ɘɥɿɹɑɢɝɢɪɢɧɚ 13
ɬɟɥ.: (05 31 9 



ɍɤɪɚʀɧɚ303 ɦ. ɏɟɪɫɨɧ
ɜɭɥ. ɉɚɪɨɜɨɡɧɚ 
ɬɟɥ.: (055 39 0 90

ˁ̖̬̞̭̦̏̌ ̥̖̬̖̙̌ ̨̨̪̭̯̞̜̦ ̨̛̬̹̬̯̭̀̿̽́̚ .
ʳ̴̶̨̦̬̥̞̌̀ ̨̪̬ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́ ̏ ̵̛̞̦̹ ̵̥̞̭̯̌ ʦ̛ ̨̥̙̖̯̖ ̛̦̜̯̌̚ ̛̞̞̹̏̔̏̔̌̏ ̭̜̯̌
www.2helpu.com

„ɂɫɩɪɚɜɧɵɣ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɩɨɥɭɱɢɥ(ɚ  ɫ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(D 
ɋɩɪɚɜɧɢɣ ɬɚɩɨɜɧɿɫɬɸ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪ ɨɬɪɢɦɚɜ(ɥɚ  ɡɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ(ɚ 
ɋɩɪɚ ɧɵ ɿ ɩɨ ɧɚɫɰɸ ɭɤɚɦɩɥɟɤɬɚɜɚɧɵ ɬɚɜɚɪ ɚɬɪɵɦɚ (ɥɚ ɡ ɝɚɪɚɧɬɵɣɧɵɦɿ ɭɦɨɜɚɦɿ ɚɡɧɚɺɦɥɟɧɵ(ɚ  Ɍ ɡ
ɭ ɠ ɧ ɟ ɬɨɥɵ ɠɢɧɚ ɬɚɥ ɚɧɬɚɭɚɪ ɚɛɵɥɞɚɞɵɦ ɤɟɩɿɥɞɿɤ ɲɚɪɬɬɚɪɵɦɟɧɬɚɧɵɫɬɵɦ
Ɍ ɡɚɬɢɥɝɚɧ ɜɚ ɬɭɥɢɤ ɤɨɦɩɥɟɤɬɥɢ ɦɚɯɫɭɥɨɬɧɢ ɨɥɞɢɦ ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɲɚɪɬɥɚɪɢ ɛɢɥɚɧ ɬɚɧɢɲɢɛ ɱɢɤɞɢɦ³
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