Рисунки відносяться до таблиці 3 на стор. 6 та 13.
Рисунки относятся к таблице 3 на стр. 6 и 13.
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Українська
Вітаємо з покупкою виробу, виготовленого «ВКФ Електробритва-Харків» та
дякуємо, що Ви обрали саме нас!
Перед початком експлуатації електробритви, уважно ознайомтесь з керівництвом
з експлуатації та збережіть його в якості довідкового матеріалу. Використовуйте
прилад тільки за призначенням, як це описано в керівництві.
1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Ви придбали прилад особистої гігієни - електробритву «Новый Харьков»™ моделі
«Мастер» НХ-8521 (далі по тексту - електробритва, виріб, прилад).
Цей виріб:
• призначений для індивідуального використання (з гігієнічних причин);
• призначений для сухого гоління в побутових умовах та дозволяє підрівнювати
волосся на скронях, вусах та бороді;
• дозволяє користуватися в широкому діапазоні напруги від 100 до 240В без
перемикання;
• відповідає вимогам технічних регламентів з електромагнітної сумісності та
низьковольтного електричного обладнання;
• слід використовувати і зберігати при температурі від 5° С до 40° С;
2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Таблиця 1
Мастер
НХ-8521

Джерело живлення
Номінальна напруга, В
Допустиме відхилення напруги від номінальної
Споживана потужність не більше, Вт
Номінальна частота, Гц

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
УВАГА! Електробритва не призначена для використання особами зі зниженими
фізичними або розумовими здібностями (зокрема малолітніми дітьми), а також,
при відсутньості у них досвіду і знань, за винятком випадків безпосередньої
присутності уповноваженого наглядового персоналу, або, якщо особі, що є
відповідальною за їх безпеку, надоні необхідні інструкції відносно її експлуатації.
Малолітні діти повинні бути під наглядом для виключення їх гри з приладом.
УВАГА! Тримайте прилад сухим!
Електробритва відповідає вимогам безпеки ДСТУ EN 60335-2-8: 2014. Ступінь
захисту від ураження електричним струмом класу II; ступінь захисту від вологи IPXO (без захисту).
Після закінченню строку служби, щоб уникнути ураження електричним струмом,
надайте електробритву службі побутового обслуговування або заводу-виробнику
для перевірки електробезпеки.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
• включати електробритву в мережу вологими руками та користуватись нею;
• використовувати прилад в разі, якщо він має пошкоджений корпус,
з'єднувальний шнур, працює з перебоями;
• класти працюючу електробритву на будь-яку поверхню;
• проводити ремонт електробритви самостійно;
• проводити очищення виробу підключеного до мережі;
• зберігати прилад і з'єднувальний шнур у вологому середовищі.

Мережа
110-220
-10% для 110 В
+10% для 220 В
6
50-60

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5. КОМПЛЕКТНІСТЬ
1. Електробритва
2. Захисний ковпачок
3. З'єднувальний шнур
4. Чохол
5. Щіточка
6. Упаковка
7. Керівництво з експлуатації

Таблиця 2
Мастер
НХ-8521

Тривалість робочого періоду
Розміри (в ✕ г ✕ ш), мм
Маса, кг
Гарантійний термін обслуговування
Середній строк служби, не менше
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10 хвилин з паузою не менше 50 хв
143✕48✕60
0,16
1 рік
10 років
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6. БУДОВА ПРИЛАДУ
1. Корпус
2. Ножовий блок:
a. Утримуюча рамка
b. 3 ножових пари (ніж
рухомий + ніж нерухомий)
3. Кнопка фіксації ножового
блоку
4. Кнопка включення/
вимикання
5. Кнопка блокіратора від
випадкового включення
6. Індикатор роботи/включення
7. Тример (гребінка для
підстригання)
8. Кнопка тримера
9. Роз'єм для підключення з’єднувального шнура
7. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ
7.1. ВИКОРИСТАННЯ
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Завжди перевіряйте прилад перед використанням. Якщо ножовий блок пошкоджений або зношений, щоб уникнути порізів і травмування шкіри обличчя,
замініть його. Для підключення електробритви використовуйте тільки
оригінальний з'єднувальний шнур.
Гоління
УВАГА! Якщо Ви використовуєте електробритву вперше, звикання шкіри до неї
може тривати від двох до трьох тижнів.
1. Увімкніть електробритву, перемістивши кнопку вимикача у положення
«Увімкнено» (символ «ON»). Голіться не поспішаючи, круговими рухами, злегка
притискаючи електробритву до обличчя. Надмірний тиск електробритвою на
шкіру не покращує якість гоління.
2. По закінченню гоління вимкніть прилад, персунувши кнопку вимикача у
положення «Вимкнено» » (символ «OFF») та від’єднайте від мережі живлення.
ПОРАДА! Голіться, пересуваючи електробритву проти напрямку росту волосся,
злегка натягуючи шкіру. Найкращі результати гоління досягаються в разі, якщо
Ваша шкіра суха і чиста.
3. Очистіть ножовий блок (див. розділ «Технічне обслуговування»).
Підрівнювання волосся на скронях, вусах та бороді
УВАГА! Тример можна використовувати тільки при включеній електробритві.
1. Під'єднайте електробритву до мережі, та включіть. Відкрийте тример,
пермістивши кнопку в крайнє верхнє положення.
2. Підрівняйте волосся плавними рухами зверху вниз, не сильно притискаючи
ножі до обличчя.

3. По закінченню - вимкніть електробритву.
4. Очистіть і закрийте тример, перемістивши кнопку в крайнє нижнє положення.
8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ОЧИЩЕННЯ, ДОГЛЯД, ЗМАЩЕННЯ, ЗАМІНА)
Очищення
УВАГА! Регулярне чищення гарантує якісне гоління та стрижку і продовжує
термін служби електробритви. Для забезпечення якісного гоління особливо
важливо ретельно очистити центральний отвір пластикової вставки рухомого
і бігові доріжки нерухомого ножів.
Ножі для гоління ламкі, тому поводьтеся з ними обережно. Чистіть прилад після
кожного використання. Для очищення електробритви не використовуйте стисле
повітря, мочалки, абразивні чистячі засоби або агресивні рідини, такі як бензин чи
ацетон. Не тріть ножовий блок рушником або серветкою, так як це може призвести
до пошкодження ножів. Забороняється міняти місцями рухомі ножі електробритви, так як кожна пара ножів ретельно притерта одина до одної. Якщо Ви
випадково переплутали пари ножів, то для відновлення якості гоління може
знадобитися кілька тижнів.
Змащення
Рекомендується раз в 2 тижні нанести 1-2 краплі машинного мастила на ножі (Рис. 9).
Після цого увімкніть прилад на 30 сек., а тоді, вимкнувши, видаліть надлишки
мастила серветкою.
Заміна ножового блоку
УВАГА! Замінюйте пошкоджені або зношені ножові пари тільки ножовими парами
відповідної моделі.
Заміну ножового блоку рекомендується проводити по мірі зносу ножових пар.
Забороняється знімати і встановлювати ножовий блок під час роботи електробритви. Це може викликати пошкодження ріжучих елементів ножів.
9. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ
УВАГА! Після зберігання або перевезенні при низькій температурі необхідно перед
включенням витримати електробритву при кімнатній температурі не менше
2-х годин.
• Термін зберігання електробритви в упаковці до введення в експлуатацію не
більше 2-х років.
• Зберігати прилад необхідно в опалювальних приміщеннях, при температурі
від + 5° С до 40° С. Не рекомендується зберігати прилад в приміщенні з підвищеною
вологістю, наприклад, у ванній кімнаті.
• Для захисту ножів від пошкодження під час перевезення і зберігання,
встановлюйте на електробритву захисний ковпачок.
10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ
Утилізувати разом з побутовими відходами.
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Послідовність робіт при технічному обслуговуванні вказано в таблиці 3, де НП –
ножові пари, НБ – ножовий блок.

11. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
Можлива несправність

Таблиця 3

Послідовність робіт

Вимкніть прилад і від'єднайте від мережі
електроживлення
Очистіть зовнішню поверхню НБ/тримера
щіточкою
Зніміть НБ (Рис. 1)
Відкрийте тример (Рис. 2)
Очистіть НБ / тример і відсік для волосся
за допомогою щіточки (Рис. 3)
Натисніть на маховичок і поверніть його
в напрямку стрілки (Рис. 4). Витягніть
утримуючу рамку з НБ (Рис. 5)
Вийміть НП (по одній) з корпусу НБ (Рис. 6)
Очистіть рухомі та нерухомі ножі (Рис. 7)
Вставте НП в корпус НБ так, щоб
фіксуючий відступ корпуса зайшов в паз
на торці нерухомого ножа (Рис. 8)
Встановіть утримуючу рамку в корпус НБ
і зафіксуйте її, повернувши
маховичок (Рис. 4 та Рис. 5)
Встановіть НБ (Рис. 1)
Закрийте тример до фіксації (Рис. 2)
Одягніть на електробритву захисний
ковпачок
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Чистка
НБ
Ретельне
Заміна Чистка
після
чищення
тримера
НБ
кожного
НБ
гоління

Включена в мережу
електробритва
не працює

Погіршилась якість
гоління

З'являється «металевий» звук і нагрів ножів

Таблиця 4

Можлива причина

Метод усунення

Відсутній контакт
в з'єднувальному шнурі

Замінити з'єднувальний
шнур

Забруднений ножовий
блок

Ретельно очистити ножовий
блок, використовуючи щіточку

Пошкоджені або
зношені ножові пари

Замінити комплектно ножові пари, або ножовий блок

Забруднений ножовий
блок

Ретельно очистити ножовий блок, використовуючи
щіточку

Під час роботи або
після тривалої перерви
в експлуатації через
тертя сухих поверхонь
ріжучих елементів ножів

Нанести 1-2 краплі машинного мастила зверху на
нерухомі ножі

Якщо проблему не вдається вирішити, зверніться в авторизований СЦ від ТОВ
«ВКФ Електробритва-Харків» або на підприємство-виробник для ремонту.
12. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Підприємство-виробник гарантує нормальну роботу електробритви протягом 12
місяців з дня придбання, за умови дотримання споживачем правил експлуатації і
зберігання.
При відсутності дати продажу магазином гарантійний строк обчислюється від
дати випуску електробритви.
Перед пред'явленням претензій по роботі електробритви і здачею електробритви
в гарантійний або післягарантійний ремонт, ножовий блок і тример електробритви повинні бути ретельно очищені від волосся.
Замінюйте пошкоджені або зношені ножові пари тільки ножовими парами «Новый
Харьков» відповідної моделі.
Адреси гарантійних майстерень наведені в додатку.
При відсутності інформації про наявність авторизованого сервісного центру в
Вашому населеному пункті, зателефонуйте до сервісного центру підприємствавиробника для уточнення адреси та способу відправки електробритви для
гарантійного обслуговування. Підприємство-виробник забезпечує оплату за
пересилання виробів для гарантійного ремонту на території України.
Телефони для зв'язку: +38 (097) 390-00-00, +38 (095) 390-00-00, +38(057)751-00-00.
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13. ВИПАДКИ, НА ЯКІ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ
Гарантійні зобов'язання не поширюються і претензії виробником не
приймаються:
• на електробритву з пошкодженою пломбою (гвинт, залитий фарбою) або
порушеною цілісністю голографічного захисного знака;
• при порушенні цілісності виробу внаслідок механічних пошкоджень;
• на ножові пари які зазнали природного зносу або механічних пошкоджень;
• при пошкодженому з'єднувальному шнурі;
• в разі порушення вимог керівництва з експлуатації;
• при внесенні в прилад технічних змін.
14. ЗАМОВЛЕННЯ АКСЕССУАРОВ / ЗМІННИХ ДЕТАЛЕЙ
Для отримання кваліфікованої консультації або замовлення аксесуарів та / або
запасних частин, відвідайте веб сайт www.shaver.com.ua або зателефонуйте:
+38 (097) 390-00-00, +38 (095) 390-00-00, +38(057)751-00-00.

Русский
Поздравляем с покупкой изделия, изготовленного «ПКФ Электробритва-Харьков»
и спасибо, что Вы выбрали именно нас!
Перед началом эксплуатации электробритвы, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
Используйте прибор только по назначению, как описано в данном руководстве.
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Вы приобрели прибор личной гигиены – электробритву «Новый Харьков»™
модели «Мастер» НХ-8521 (далее по тексту – электробритва, изделие, прибор).
Данное изделие:
• предназначено для индивидуального использования (по гигиеническим
причинам);
• предназначенно для сухого бритья в бытовых условиях и позволяет
подравнивать волосы на висках, усах и бороде;
• позволяет использовать в широком диапазоне напряжения от 100 до 240 В без
переключения;
• соответствует требованиям технических регламентов по электромагнитной
совместимости и низковольтного электрического оборудования;
• следует использовать, заряжать и хранить при температуре от 5°С до 40°С;
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1
Мастер
НХ-8521

Источник питания
Номинальное напряжение, В
Допустимое отклонения напржения от номинального
Потребляемая мощность не более, Вт
Номинальная частота, Гц

Сеть
110-220
-10% для 110 В
+10% для 220 В
6
50-60

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2
Мастер
НХ-8521

Продолжительность рабочего периода
Размеры (в ✕ г ✕ ш), мм
Масса, кг
Гарантийный срок обслуживания
Средний срок службы, не менее
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10 мин. с паузой не менее 50 мин.
143✕48✕60
0,16
1 год
10 лет
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4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Электробритва не предназначена для использования лицами с
понижеными физическими или умственными способностями ( в частности
малолетними детьми), а также, при отсутвии у них опыта и знаний, за
исключением случаев непосредственного присутствия уполномоченного
наблюдательного персонала, или, если лицом, ответственным за их безопасность, даны необходимые инструкции относительно ее эксплуатации.
Малолетние дети должны быть под надзором для исключения их игры с прибором.
ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим!
Электробритва соответствует требованиям безопасности ДСТУ EN 60335-2-8:2014.
Степень защиты от поражения электрическим током класса II; степень защиты от
влаги -IPXO (без защиты).
По истечению срока службы, во избежание поражения электрическим током,
предоставьте электробритву службе бытового обслуживания или заводуизготовителю для проверки электробезопасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• включать электробритву в сеть мокрыми руками и пользоваться ею;
• использовать прибор в случае, если он имеет поврежденный корпус,
соединительный шнур питания, работает с перебоями;
• класть работающую электробритву на любую поверхность;
• производить ремонт электробритвы самостоятельно;
• производить очистку изделия, подключенного к сети;
• хранить прибор и соединительный шнур во влажной среде.
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Электробритва
2. Защитный колпачок
3. Соединительный шнур
4. Чехол
5. Щеточка
6. Упаковка
7. Руководство по эксплуатации
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6. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
1. Корпус
2. Ножевой блок:
a. Фиксирующая рамка
b. 3 новые пары (нож
подвижный + неподвижный)
3. Кнопка фиксации
ножевого блока
4. Кнопка включения/
выключения
5. Кнопка блокиратора от
случайного включения
6. Индикатор работы /
включения
7. Триммер (Гребенка для стрижки)
8. Кнопка триммера
9. Разъем для подключения соединительного шнура
7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Всегда проверяйте прибор перед использованием. Если ножевой блок
поврежден или изношен, во избежание порезов и травмирования кожи лица,
замените его. Для подключения электробритвы используйте только оригинальный соединительный шнур.
Бритье
ВНИМАНИЕ! Если Вы используете электробритву впервые, привыкание кожи к
ней может длиться от двух до трех недель.
1. Включите электробритву, передвинув кнопку выключателя в положение
«Включено» (символ «ON»). Брейтесь не торопясь, круговыми движениями,
слегка прижимая электробритву к лицу. Чрезмерное давление электробритвой
на кожу не улучшает качество бритья.
2. По окончании бритья выключите прибор, передвинув кнопку выключателя в
положение «Выключено» (символ «OFF») и отсоедените от источника питания.
СОВЕТ! Брейтесь, перемещая электробритву против направления роста волос,
слегка натягивая кожу. Наилучшие результаты бритья достигаются в случае,
если Ваша кожа сухая и чистая.
3. Очистите ножевой блок (см. Раздел «Техническое обслуживание»).
Подравнивание волос на висках, усах и бороде
ВНИМАНИЕ! Триммером можно пользоваться только при включенной
электробритве.
1. Подключите электробритву к сети, и включите. Откройте триммер, передвинув
кнопку в крайнее верхнее положение.
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2. Подравнивайте волосы плавными движениями сверху вниз, не сильно
прижимая ножи к лицу.
3. По окончанию – выключите электробритву.
4. Очистите и закройте триммер, передвинув кнопку в крайнее нижнее положение.
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ОЧИСТКА, УХОД, СМАЗКА, ЗАМЕНА)
ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ! Регулярная чистка гарантирует качественное бритье и стрижку,
продлевает срок службы электробритвы. Для обеспечения качественного
бритья особенно важно тщательно очистить центральное отверстие
пластмассовой вставки подвижного и беговые дорожки неподвижного ножей.
Бреющие ножи хрупкие и острые, обращайтесь с ними осторожно. Чистите
прибор после каждого использования. Для очистки электробритвы не используйте сжатый воздух, мочалки. абразивные чистящие средства или агрессивные
жидкости, такие как бензин или ацетон. Не трите ножевой блок полотенцем или
салфеткой, так как это может привести к повреждению ножей.
Запрещается менять местами подвижные ножи электробритвы, так как каждая пара
ножей тщательно притёрта друг к другу. Если Вы случайно перепутали пары ножей,
то для восстановления качества бритья может потребоваться несколько недель.
Смазка
Рекомендуется раз в 2 недели нанести 1-2 капли машинного масла на ножи (Рис. 9).
После этого включите прибор на 30 сек., а затем, выключив, удалите излишки
масла салфеткой.
Замена ножевого блока
ВНИМАНИЕ! Заменяйте повреждённые или изношенные ножевые пары только
ножевыми парами соответствующей модели .
Замену ножевого блока рекомендуется производить по мере износа ножевых пар.
Запрещается снимать и устанавливать ножевой блок во время работы
электробритвы. Это может вызвать поломку режущих элементов ножей.
9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! После хранения или перевозки при пониженной температуре
необходимо перед включением выдержать электробритву при комнатной
температуре не менее 2-х часов.
• Срок хранения электробритвы в упаковке до ввода в эксплуатацию не более 2-х лет.
• Хранить прибор необходимо в отапливаемых помещениях, при температуре
от +5°С до 40°С. Не рекомендуется хранить прибор в помещении с повышенной
влажностью, например, в ванной комнате.
• Для защиты ножей от повреждения во время перевозки и хранения,
надевайте защитный колпачок.

Последовательность работ при техническом обслуживании указана в таблице 3,
где НП – ножвые пары, НБ – ножевой блок
Таблица 3

Последовательность работ

Чистка
ТщательНБ
Замена Чистка
ная
после
триммера
НБ
каждого чистка
НБ
бритья

Выключите прибор и отсоедините от
сети электропитания
Очистите внешнюю поверхность НБ/
триммера щеточкой
Снимите НБ (Рис. 1)
Откройте триммер (Рис. 2)
Очистите НБ / триммер и отсек для
волос с помощью щеточки (Рис. 3)
Нажмите на маховичок и поверните его в
направлении стрелки (Рис. 4). Вытяните
удерживающую рамку с НБ (Рис. 5)
Выньте НП (по одной) из
корпуса НБ (Рис. 6)
Очистите подвижные и неподвижные
ножи (Рис. 7)

Вставьте НП в корпус НБ так, чтобы
фиксирующий выступ корпуса зашел в
паз на торце неподвижного ножа (Рис. 8)
Установите удерживающую рамку в
корпус НБ и зафиксируйте ее,
повернув маховичок (Рис. 4 и Рис. 5)
Установите НБ (Рис. 1)
Закройте триммер (Рис. 2)
Наденьте на электробритву защитный
колпачок

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
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Утилизировать как обычные бытовые отходы.
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11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Возможная
неисправность
Включенная в сеть
электробритва
не работает

Ухудшилось качество
бритья

Вероятная
причина

Таблица 4

Метод
устранения

Отсутствует контакт в
Заменить соединительный
соединительном шнуре шнур
Загрязненный ножевой Тщательно очистить ножевой блок, используя щеточку
блок
Поврежденные или
изношенные ножевые
пары

Заменить комплексно
ножевые пары,
или ножевой блок

Загрязненный ножевой Тщательно очистить ножевой блок, используя щеточку
блок
Появляется «металлический» звук и нагрев
ножей

Во время работы или
после длительного пе- Нанести 1-2 капли
рерыва в эксплуатации машинного масла сверху
из-за трения сухих по- на неподвижные ножи
верхностей режущих
элементов ножей

Если проблему не удается решить, обратитесь в авторизированный СЦ от
ООО «ПКФ Электробритва - Харьков» или на предприятие-изготовитель для
ремонта.

13. СЛУЧАИ, НА КОТОРЫЕ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
Гарантийные обязательства не распространяются и претензии изготовителем не принимаются :
• на электробритву с поврежденной пломбой (винт, залитый краской) или
нарушенной целостностью голографического защитного знака.
• при нарушении целостности изделия вследствие механических повреждений;
• на ножевые пары, подвергшиеся естественному износу или механическим
повреждениям;
• при повреждённом соединительном шнуре;
• в случае нарушения требований руководства по эксплуатации;
• при внесении в прибор технических изменений.
14. ЗАКАЗ АКСЕССУАРОВ/ СМЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Для получения квалифицированной консультации или заказа аксессуаров и/или
запасных частей, посетите веб сайт www.shaver.com.ua или позвоните по
телефону: +38 (097) 390-00-00, +38 (095) 390-00-00, +38(057)751-00-00.
15. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ
15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
Електробритва
Электробритва

«Новый Харьков» моделі «Мастер» НХ-8521
«Новый Харьков» модели «Мастер» НХ-8521

Відповідає
Соответствует

ТУ У 29.7-33480075-001:2007 та ДСТУ 2378-94 (ГОСТ 9357-95),
ТУ У 29.7-33480075-001:2007 и ДСТУ 2378-94 (ГОСТ 9357-95)

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в
течение 12 месяцев со дня приобретения, при условии соблюдения потребителем
правил эксплуатации и хранения.
При отсутствии даты продажи магазином гарантийный срок исчисляется от даты
выпуска электробритвы.
Перед предъявлением претензий по работе электробритвы и сдачей электробритвы в гарантийный или послегарантийный ремонт, ножевой блок и триммер
электробритвы должны быть тщательно очищены от волос.
Заменяйте повреждённые или изношенные ножевые пары только ножевыми
парами «Новый Харьков» соответствующей модели.
Адреса гарантийных мастерских приведены в приложении.
При отсутствии информации о наличии авторизированного сервисного центра в
Вашем населенном пункте, позвоните в сервисный центр предприятияизготовителя для уточнения адреса и способа отправки электробритвы для
гарантийного обслуживания. Предприятие- изготовитель обеспечивает оплату за
пересылку изделий для гарантийного ремонта на территории Украины.
Телефоны для связи: +38 (097) 390-00-00, +38 (095) 390-00-00, +38(057)751-00-00.

Дата випуску
Дата выпуска
Штамп ВТК (клеймо приймальника)
Штамп ОТК (клеймо приемщика)
Продана (найменування підприємства торгівлі) ____________________________
Продана (наименование предприятия торговли) ____________________________
Дата продажу
Дата продажи
Номер партії товару ідентифікується за датою виробництва
Номер партии товара идентифицируется по дате производства
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Ф.И.О. / П.І.Б.

Исполнитель / Виконавець ________________
Изъят / вилучений «___» ______ 20____

Корешок талона / Корінець талона № 1

на гарантийный ремонт (техническое обслуживание) / на гарантійний ремонт (технічне обслуговування)

ООО “ПКФ Электробритва-Харьков”
61017 Украина, г. Харьков, ул. Лозовская 5
ТАЛОН № 1
на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)
на гарантійний ремонт (технічне обслуговування)
Электробритва модели / електробритва моделі
Мастер НХ-8521
______________________________________________
наименование прибора, его тип и заводской номер / найменування прилада, його тип та серійний номер

Продана магазином _____________________________
название магазина / назва магазину
______________________________________________
адрес магазина / адреса магазину

Дата продажи / дата продажу ______________
Штамп магазина / штамп магазину
________________________________________
личная подпись продавца / особистий підпис продавця

Выполненные работы / Виконані роботи
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Исполнитель / виконавець
_______________________

Владелец / власник
_________________
подпись / підпис

Ф.И.О. / П.І.Б.

______________________________________________
название предприятия, которое выполнило ремонт / назва підприємства, що виконало ремонт

______________________________________________
его адрес / його адреса

М.П.
______________________________________________
должность и подпись руководителя предприятия, которое выполнило ремонт /
посада і підпис керівника підприємства, що виконало ремонт
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17

Ф.И.О. / П.І.Б.

Исполнитель / Виконавець ________________
Изъят / вилучений «___» ______ 20____

Корешок талона / Корінець талона № 2

на гарантийный ремонт (техническое обслуживание) / на гарантійний ремонт (технічне обслуговування)

ООО “ПКФ Электробритва-Харьков”
61017 Украина, г. Харьков, ул. Лозовская 5
ТАЛОН № 2
на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)
на гарантійний ремонт (технічне обслуговування)
Электробритва модели / електробритва моделі
Мастер НХ-8521
______________________________________________
наименование прибора, его тип и заводской номер / найменування прилада, його тип та серійний номер

Продана магазином _____________________________
название магазина / назва магазину
______________________________________________
адрес магазина / адреса магазину

Дата продажи / дата продажу ______________
Штамп магазина / штамп магазину
________________________________________
личная подпись продавца / особистий підпис продавця

Выполненные работы / Виконані роботи
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Исполнитель / виконавець
_______________________

Владелец / власник
_________________
подпись / підпис

Ф.И.О. / П.І.Б.

______________________________________________
название предприятия, которое выполнило ремонт / назва підприємства, що виконало ремонт

______________________________________________
его адрес / його адреса

М.П.
______________________________________________
должность и подпись руководителя предприятия, которое выполнило ремонт /
посада і підпис керівника підприємства, що виконало ремонт
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