Інструмент не
призначений для
професійного
використання.
UA
Переклад оригінальних інструкцій
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УКРАЇНСЬКА
Область застосування
Ручний пилосос BLACK+DECKER SVA420B 2 в 1
призначений для прибирання сміття. Ці пристрої
призначені лише для побутового використання.

Перед роботою з пристроєм
уважно прочитайте це
керівництво.
◆

Інструкції з техніки безпеки
Увага! Перед
використанням
інструменту уважно
прочитайте всі
попередження та
інструкції.
Невиконання наведених
нижче попереджень та
інструкцій може призвести
до ураження електричним
струмом, пожежі та/або
серйозних травм.

Використання пристрою
◆

◆
◆
◆

Увага! При використанні
пристроїв, що працюють
від батарей, необхідно
дотримуватись основних
заходів безпеки, включаючи
наступні, щоб знизити
ризик виникнення пожежі,
протікання батарей, травм та
матеріальних ушкоджень.
◆

◆

аксесуарів чи додаткових
інструментів або виконання
операцій з прибором, які не
описано у цьому посібнику,
може призвести до особистих
травм.
Зберігайте цей посібник
для отримання інформації
в подальшому.

◆

Перед роботою з пристроєм
уважно прочитайте цей
посібник.
Використання за призначенням
описано у цьому посібнику.
Використання будь-яких
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Не використовуйте цей пристрій
для збирання рідин або будьяких матеріалів, які можуть
загорітися.
Не використовуйте пристрій
біля води.
Не занурюйте пристрій у воду.
Не тягніть за кабель пристрою,
щоб відключити його від
розетки. Оберігайте кабель
зарядки від контакту з
джерелами тепла, потрапляння
жиру та контакту з гострими
предметами.
Цей пристрій можуть
використовувати діти від
8 років та особи зі зниженими
фізичними, сенсорними та
розумовими можливостями
або з недостатнім досвідом
та знаннями, якщо за ними
здійснюється нагляд або
їх проінструктовано щодо
використання цього пристрою
безпечним чином та можливу
небезпеку. Не дозволяйте

Додаткові інструкції
з техніки безпеки

дітям грати з пристроєм. Не
дозволяйте дітям очищувати
пристрій та виконувати його
технічне обслуговування.

Після використання
◆

Перевірка та ремонт
Перед використанням
перевірте пристрій на наявність
пошкоджених деталей. Перевірте
на наявність зламаних деталей,
пошкоджених перемикачів та інших
умов, що можуть вплинути на
роботу.
◆ Не використовуйте пристрій,
якщо виявлено пошкодження
або дефекти якоїсь деталі.
◆ Пошкоджені або дефектні
деталі необхідно
відремонтувати або замінити,
звернувшись до авторизованого
центру з ремонту.
◆ Регулярно перевіряйте
кабель зарядки на наявність
пошкоджень. Замініть зарядний
пристрій, якщо кабель
пошкоджений.
◆ Ніколи не намагайтесь знімати
або замінити деталі, за
винятком тих, що вказані
у цьому посібнику.

◆

◆

Відключіть зарядний пристрій
від мережі живлення перед його
очищенням або очищенням
зарядної бази.
Коли пристрій не
використовується, його
необхідно зберігати у сухому
місці.
Дітям забороняється мати
доступ до пристрою в місці
зберігання.

Залишкові ризики
При використанні інструменту
можуть виникнути додаткові
залишкові ризики, які не внесено
до попереджень щодо техніки
безпеки цього керівництва.
Ці ризики можуть виникнути
через невірне або надмірне
використання тощо. Незважаючи
на виконання всіх відповідних
правил техніки безпеки та
використання пристроїв безпеки,
деяких залишкових ризиків
уникнути неможливо.
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Заряджайте лише за допомогою
зарядного пристрою, що
надається з пристроєм/
інструментом. Використання
невідповідного зарядного
пристрою може призвести до
ураження електричним струмом
або перегрівання батареї.
◆ При викиданні батарей
виконуйте інструкції, наведені
у розділі «Захист
навколишнього середовища».
◆ Не пошкоджуйте та не
деформуйте батареї шляхом
проколу або удару, це може
призвести до ризику травми та
пожежі.
◆ Не заряджайте пошкоджені
батареї.
◆ За екстремальних умов може
виникнути витікання батареї.
Якщо ви помітите на батареї
рідину, обережно витріть її
ганчіркою. Уникайте контакту зі
шкірою.
◆ При потраплянні на шкіру або
в очі дотримуйтеся наступних
інструкцій.
Увага! Рідина батареї може
призвести до травми або
пошкодження майна. У випадку
потрапляння її на шкіру негайно
промийте шкіру водою. При
виникненні почервоніння, болю
або подразнення зверніться до
лікаря. У випадку потрапляння

Сюди належать:
◆ Травми через контакт
з деталями, що рухаються/
обертаються.
◆ Травми при заміні деталей,
пильних полотен або
аксесуарів.
◆ Травми через занадто тривале
використання інструменту.
При використанні будь-якого
інструменту протягом тривалого
періоду часу не забувайте
робити регулярні перерви.
◆ Порушення слуху.
◆ Небезпека для здоров’я через
вдихання пилу, що утворюється
при використанні інструменту
(наприклад, при роботі з
деревом, особливо з дубом,
березою та ДВП).

◆

Батареї та зарядні пристрої
Батареї
◆
◆
◆
◆

◆

Ніколи не намагайтесь
відкривати батарею.
Не занурюйте батарею у воду.
Не піддавайте батарею впливу
надмірного тепла.
Не зберігайте у місцях,
де температура може
перевищувати 40°C.
Заряджайте лише за
температури навколишнього
середовища між 10°C та 40°C.
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в очі негайно промийте великою
кількістю чистої води та зверніться
за медичною допомогою.

◆

Під час зарядки пристрій/
батарея повинні знаходитись
у добре провітрюваному місці.

Електрична безпека

Зарядні пристрої

Зарядний пристрій розроблено для
певного значення напруги. Завжди
відповідність джерела живлення
напрузі, що вказана на табличці
з паспортними даним. Ніколи не
намагайтесь заміняти зарядний
пристрій звичайним мережним
штепселем.

Зарядний пристрій розроблено для
певного значення напруги. Завжди
відповідність джерела живлення
напрузі, що вказана на табличці
з паспортними даним.
Увага! Ніколи не намагайтесь
заміняти зарядний пристрій
звичайним мережним штепселем.
◆ Використовуйте зарядний
пристрій Black+Decker
лише для зарядки батарей
того інструменту, з яким
він продавався. Інші
батареї можуть вибухнути,
спричинивши травми та
пошкодження.
◆ Ніколи не намагайтесь
заряджати батареї, що не
підлягають зарядці.
◆ Якщо шнур живлення
пошкоджений, його необхідно
замінити у виробника або
в офіційному сервісному центрі
компанії BLACK+DECKER для
уникнення небезпеки.
◆ Не піддавайте зарядний
пристрій впливу води.
◆ Не відкривайте корпус
зарядного пристрою.
◆ Не розбирайте зарядний
пристрій.

Умовні позначки на
зарядному пристрої
Перед роботою з пристроєм уважно
прочитайте цей посібник
Цей зарядний пристрій має подвійну
ізоляцію; тому заземлення не
є необхідним. Завжди перевіряйте
відповідність джерела живлення
напрузі, яка вказана на табличці
з паспортними даними.
Захисний розподільний трансформатор
для захисту від короткого замикання.
Живлення від мережі змінного струму
є відділене від виходу
трансформатора.
SMPS
Зазначення полярності.
Зарядна база призначена лише для
використання у приміщенні.

9

◆
◆

Маркування на пристрої
Такі символи нанесені на пристрій разом з кодом
дати

Встановлення підлогової голівки на
підставку (рис. E)

Перед роботою з пристроєм уважно
прочитайте цей посібник

◆
J0D-S-180050GS

До комплекту цього інструменту входять деякі чи всі
деталі з указаних нижче.
1. Перемикач
2. Кнопка від'єднання пилозбірника
3. Пилозбірник
4. Перемикач на підставці
5. Перемикач управління щіткою

◆
◆
◆

Верхня ручка
Основна підставка
Кнопка від'єднання підставки
Підлогова голівка
Підлогова підставка для зарядки
Місце для збереження насадок
Зарядний пристрій
Аксесуар-щітка
Аксесуар-щілинна насадка

◆

Для ввімкнення натисніть перемикач (1) на ручці
пристрою або на ручці підставки (4).
Щоб вимкнути пристрій, натисніть перемикач (1)
або (4).

Використання аксесуарів (рис. B)
◆
◆

В комплекті з пилососом поставляється
щітка (11) та щілинна насадка (12).
Встановіть вибраний аксесуар в передній
частині пристрою, як показано на рисунку B.

Очищення фільтрів (рис. J, K, L)

◆
◆

Встановлення верхньої ручки на основну
підставку (рис. C, D)
◆
◆

Необхідно надійно прикріпити підставку для
зарядки (9) до стіни.

Примітка. Переконайтесь у використанні належних
кріплень відповідно до типу поверхні стіни.
◆ Встановіть пристрій на підставку для
зарядки (9), як показано на рис. H.
◆ Вставте штепсель зарядного пристрою (10)
у підставку для зарядки (9).
◆ Вставте штепсель зарядного пристрою (10)
в електричну розетку.
◆ Увімкніть електричну розетку. Загориться
світлодіодний індикатор зарядки (14) (рис. I).

Увімкнення/вимкнення (рис. А)
◆

Встановіть пилосос, спочатку сопло, на
підставку (7) до відповідного звуку, як показано
на рис. F.
Щоб зняти пилосос з підставки, натисніть кнопку
від'єднання (7a) та підніміть пристрій.
Роботою пристрою тепер можна керувати за
допомогою перемикача (4) на ручці (6). Крім
того, таким чином можна використовувати
турбощітку за допомогою функції управління
щіткою (5), як показано на рис. G.

Зарядка (рис. H)

Використання
◆

Встановіть основну підставку (7) на підлогову
голівку (8) до відповідного звуку, як показано на
рис. E.

Встановлення пилососа на підставку
(рис. F, G)

Деталі

6.
7.
7a.
8.
9.
9a.
10.
11.
12.

Переконайтесь, що не було захоплено кабель.
Зафіксуйте стопорний гвинт (13), як показано на
рис. D.

◆
◆

Підставка ручного пилососа складається
з 2 частин (верхньої ручки (6) та нижньої
підставки (7)), які з'єднані кабелем.
Встановіть верхню ручку (6) на основну
підставку (7), як показано на рис. С.

◆
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Натисніть кнопку від'єднання (2) і витягніть
пилозбірник (3) (рис. J).
Витягніть фільтр у зборі (15) з пилозбірника (3)
(рис. K).
Спорожніть пилозбірник, злегка струшуючи його
над сміттєвим відром.
Тепер фільтр (16) можна зняти з фільтра
попереднього очищення (15), повернувши проти
годинникової стрілки (рис. L).
Помийте пилозбірник теплою мильною водою
(рис. L1).

◆

Захист навколишнього середовища

Помийте фільтри теплою мильною водою
(рис. L1).
◆ Переконайтеся, що фільтри і пилозбірник сухі.
◆ Встановіть фільтри на пристрій.
◆ Закрийте пилозбірник. Переконайтесь, що
клямка (2) зафіксована на місці.
Час від часу протирайте пристрій вологою ганчіркою.
Не використовуйте абразивні очищувачі та засоби,
що містять розчинники. Не занурюйте пристрій
у воду.

Роздільний збір. Пристрої та батареї,
позначені цим символом, можна викидати
зі звичайним побутовим сміттям.
Пристрої та батареї містять матеріали, які можна
відновити та переробити, що зменшить потребу
у сировині.
Будь ласка, віддавайте електричні інструменти
та батареї на переробку відповідно до місцевих
постанов. Більш детальну інформацію можна
отримати на сайті www.2helpU.com

Зняття та очищення турбощітки від волосся
(рис. M)
◆
◆
◆

Притисніть і зніміть пластиковий виступ на
поворотному затискачі (17) з підлогової голівки.
Зніміть турбощітку (18) з підлогової голівки.
Перед використанням пилососа переконайтесь,
що турбощітка та поворотний затискач були
встановлені на відповідні місця.

Технічні характеристики
SVA420B

Технічне обслуговування
Бездротовий пристрій виробництва компанії
BLACK+DECKER призначений для роботи протягом
довгого часу з мінімальним обслуговуванням.
Довга задовільна робота інструменту залежить
від належного обслуговування інструменту та
регулярного його очищення.
Увага! Перед виконанням будь-якого технічного
обслуговування бездротового інструменту:
◆
◆

◆
◆

Напруга

14,4 В

Ват-години

28,8 Вт-год

Вага

2 кг

Зарядний пристрій

J0D-S-180050GS

Вхідна напруга (ВAC)

100-240

Вихідна напруга (В)

18

Струм (мА)

500

Приблизний час зарядки (год.)

4

Гарантія

Повністю розрядіть акумулятор, якщо пристрій
має вбудований акумулятор, а потім вимкніть
інструмент.
Витягніть зарядний пристрій з розетки перед
очищенням. Зарядний пристрій не вимагає
технічного обслуговування, лише необхідно
проводити регулярне очищення.

Компанія Black+Decker впевнена в якості своєї
продукції та пропонує споживачам гарантію
тривалістю 24 місяці з дати покупки. Ця гарантія
доповнює і жодним чином не обмежує ваші законні
права. Ця гарантія є дійсною на території країнчленів Європейського Союзу та в європейській зоні
вільної торгівлі.

Регулярно очищуйте вентиляційні отвори
інструменту/зарядного пристрою за допомогою
м’якої щітки або сухої ганчірки.
Регулярно очищуйте корпус мотору,
використовуючи вологу ганчірку. Не
використовуйте абразивні очищувачі та засоби,
що містять розчинники.

Позов за гарантією повинен відповідати умовам
компанії Black+Decker, при цьому вам необхідно
надати доказ покупки продавцю або спеціалісту
офіційного сервісного центру. Умови 2-річної
гарантії компанії Black+Decker та місцезнаходження
найближчого сервісного центру можна дізнатися
в Інтернеті на сайті www.2helpU.com або
звернутися до місцевого представництва компанії
Black+Decker за адресою, вказаною у цьому
керівництві. Будь ласка, відвідайте наш сайт
www.blackanddecker.co.uk, щоб зареєструвати свій
новий продукт BLACK+DECKER та отримувати
інформацію про нові продукти та спеціальні
пропозиції.

Заміна фільтрів

Фільтри потрібно замінювати кожні 6–9 місяців або,
якщо вони зношені чи пошкоджені. Запасні фільтри
можна придбати у дилерів компанії BLACK+DECKER
(кат. № SVF11).
◆ Витягніть старі фільтри, як описано вище.
◆ Встановіть нові фільтри, як описано вище.
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6.
6.1.

ȻɅȿɄ ȿɇȾ ȾȿɄɄȿɊ
ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ

6.1.1.

ɒɚɧɨɜɧɢɣ ɩɨɤɭɩɰɸ!
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

6.1.2.

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 ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɿ. 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.

6.1.3.
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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ʤʦ˃ʽˀʰʯʽʦʤʻʳˁʫˀʦʳˁʻʳˉʫʻ˃ˀʰ

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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Ⱦɚɬɚ ɜɢɞɚɱɿ

Ⱦɚɬɚ ɜɢɞɚɱɿ
Ⱦ

Ⱦɚɬɚ ɜɢɞɚɱɿ

Ⱦɚɬɚ ɜɢɞɚɱɿ
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Serial №

Date of sale

Серийный номер

Дата продажи

Серійний номер

Дата продажу

Серыйны нумар

Дата продажы

Сериялык номір

Сату кYні

Серия сони

Сотилган куни

Setting stamp,
Signature
Печать и подпись
торговой организации
Печатка та підпис
Печатка
та підпис
торговельної
організації
торговельної
організаціі
Пячатка і подпіс
гандлёвай установы
Сауда Yйымынын
морі мен колтанбасы
Савдо корхонанинг
мухр ва имзоси

