
КУХОННІ ВАГИ

Інструкція по експлуатації

Дякуємо Вам за придбання даного виробу.
Щоб забезпечити його нормальне використання, рекомендуємо 

уважно та повністю прочитати цю інструкцію.

SKEM 205
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

model
SKEM 205

БАТАРЕЯ

Літіумна батарея 1x3V CR2032 (у комплекті). Будь лас-
ка, видаліть ізоляційний лист з контактів батареї перед 
використанням.

Відкрийте відсік для батареї на нижній частині вагів.
A. Вийміть старі батареї, при необхідності за допомо-

гою гострого предмету. 
B. Встановіть нову батарею, поставивши один бік бата-

реї під контакт, а потім натисніть на інший бік.

LCD-ЕКРАН

РЕЖИМИ РОБОТИ
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

model
SKEM 205

ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ОДИНИЦЬ ВАГИ
 Якщо ваги мають шкалу з обома системами вимірювання - метричною (кілограми, 

грами) та імперіальною (фунти, унції), натисніть кнопку «MODE», щоб переключитися 
між двома системами. (Кнопка знаходиться на нижній частині вагів). 

*При увімкненні вагів у режимі зважування, одиницями вимірювання за замовчуван-
ням будуть грами. При бажанні Ви можете змінити їх на фунти. 

ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ

РЕЖИМ ЗВАЖУВАННЯ
1. Встановіть ваги на тверду і пласку поверхню.
2. Поставте чашу (якщо необхідно) на ваги перед  
увімкненням. 
3. Натисніть на ваги рукою для увімкнення.
4. Дочекайтеся, поки дисплей покаже всю інформа-
цію.
5. Поставте продукти на ваги (або чашу), екран відо-
бразить їх вагу.
6. Якщо Ви зважуєте молоко або воду, натисніть кноп-
ку «MODE», щоб обрати режим вимірювання об’єму 
рідин. 
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

model
SKEM 205

РЕЖИМ ОБ’ЄМУ
1. Встановіть ваги на тверду і пласку поверхню.
2. Натисніть на ваги рукою для увімкнення.
3. Дочекайтеся, поки ваги покажуть «0» та натисніть 
«MODE», щоб обрати режим зважування молока або 
води («Water»/«Milk»).
4. Поставте контейнер для рідин на поверхню вагів.
5. Натисніть «ZERO», щоб перевантажити  
LCD-дисплей.
6. Налийте рідину (воду або молоко) у контейнер,  
LCD-дисплей відобразить об’єм рідини.
7. Натисніть «MODE», щоб обрати режим зважування 
та подивитись вагу рідини. 

«НУЛЬ» АБО «ФУНКЦІЯ ТАРА»
Ця функція дозволяє зважувати різні продукти в послідовному порядку, не прибира-

ючи попередню порцію продуктів з вагів. Покладіть першу порцію продуктів на ваги. 
Потім натисніть кнопку «ZERO», щоб скинути показник дисплея на «0» перед дода-
ванням наступного продукту. Ви можете повторити цю операцію, щоб продовжувати 
додавати продукти для зважування.
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

model
SKEM 205

РЕЖИМ 1. ФУНКЦІЯ «НУЛЬ»

Ця функція використовується, коли загальна вага 
всіх продуктів менше 4% від максимальної ваги зважу-
вання. (4% = 200 г при максимальній вазі зважування 
5 кг).

LCD-дисплей покаже “-----” або “0g” кожного разу 
при натисканні кнопки «ZERO». “-----” означає, що 
необхідно зачекати декілька секунд. “0g” означає, що 
увімкнена функція “ZERO”. Максимальна вага зали-
шається незмінною.

РЕЖИМ 2. ФУНКЦІЯ «ТАРА» 

Ця функція використовується, коли загальна вага 
всіх продуктів перевищує 4% від максимальної ваги 
зважування. (4% = 200 г при максимальній вазі зважу-
вання 5 кг).

LCD-дисплей покаже “-----” або “0g” кожного разу 
при натисканні кнопки «ZERO». “-----” означає, що 
необхідно зачекати декілька секунд. “0g” означає, що 
увімкнена функція “TARE”. Максимальна вага знижена 
на вагу продуктів на вагах.

За цієї умови: 
Натиснувши «ZERO», Ви можете побачити загальну 

вагу всіх продуктів. Якщо Ви хочете зважити додатково, 
просто натисніть «ZERO» ще раз і дисплей обнулиться.
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

model
SKEM 205

АВТОМАТИЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ

Автовідключення відбувається, якщо дисплей пока-
зує «0», або показує одну і ту ж вагу протягом 2 хвилин.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ

1. Замініть батарею на нову.

2. Ваги перевантажені. Зніміть частину продуктів, щоб 
уникнути поломки. Максимально допустима вага вка-
зана на вагах.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
1. Чистіть ваги вологою тканиною. Ніколи не занурюйте ваги у воду або хімічні/ 
абразивні миючі засоби. 
2. Усі пластикові частини необхідно негайно почистити після контакту з жиром, спеці-
ями, оцтом та сильно забарвленими продуктами, або тими, що мають сильний запах. 
Уникайте контакту приладу з кислотами, цитрусовим соком.
3. Завжди використовуйте прилад лише на стійкій рівній поверхні. Не використовуйте 
ваги на килимі.
4. Не бийте, не трясіть та не кидайте прилад.
5. Ваги є приладом високої точності. Будь ласка, обходьтеся з ним обережно.
6. Тримайте у сухому місці.
7. Якщо ваги не вмикаються, перевірте, чи вставлена батарея або чи працює вона.
8. Ці ваги призначені тільки для домашнього використання.
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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компания Mirta висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне 
функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. 
Термін гарантії на всі вироби – 24 місяці з дня придбання.

Даним гарантійним талоном Mirta підтверджує справність даного виробу і бере на 
себе зобов’язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з 
вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений в авторизованому 
сервісному центрі. У разі відсутності сервісного центру у Вашому населеному пункті, 
звертайтеся за місцем продажу.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:
1. Ця гарантія має силу при дотриманні наступних умов:

 ¼ правильне і чітке заповнення гарантійного талону із зазначенням найменування 
моделі, її серійного номеру, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному 
талоні і відривних купонах;

 ¼ наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Mirta залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку 
ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною,  
нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування  
виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли внаслідок:

 ¼ механічних пошкоджень;
 ¼ недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
 ¼ неправильного встановлення, транспортування;
 ¼ стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т. п.), а також інших причин, що знахо-

дяться поза контролем продавця і виробника;
 ¼ попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
 ¼ ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 ¼ використання приладу в професійних цілях;
 ¼ відхилення від Державних технічних стандартів живильних, телекомунікаційних і 

кабельних мереж;
 ¼ виходу з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Ця гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законо-
давством. 
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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ 
ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:
1. На виріб – 24 місяці з дня його продажу (підтверджується товарним чеком).
2. На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні части-
ни – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відпо-
відною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
3. При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні зазначаються дата 
продажу та дата обміну товару.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ
З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості 

виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних під-
приємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був  
придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:
1. Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим  
уповноваженим сервісним підприємством.
2. У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його 
комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін  
перебування виробу у ремонті. 

IV. ВАЖЛИВО! 
ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:
1. Виріб не має цього гарантійного талону.
2. Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і / або з виправленнями 
без їх підтвердження Продавцем.
3. Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був перед-
бачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
4. Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний 
вид діяльності (підтверджується договором або одноразовою угодою).
5. Без узгодження з продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджу-
ється експертним висновком).
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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ  
НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ,  
КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

 ¼ недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад, 
експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непри-
датне через зміну його статусу як «приладу побутового призначення»);

 ¼ експлуатацією з порушенням вимог загальноприйнятих правил безпеки при  
експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і  
експлуатації і т. д.;

 ¼ неправильними монтажними і / або пусконалагоджувальними роботами;
 ¼ транспортними та механічними пошкодженнями;
 ¼ використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
 ¼ підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, ка-

налізація), що не відповідають вимогам національних Державних стандартів;
 ¼ природними явищами, стихійним лихом, пожежею і т. д.;
 ¼ попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке інше.

VI. ЗАДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ!
Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних 

центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте  
у продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на прове-
дення монтажних і / або пусконалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених дистриб’ютором сервісних центрів Ви 
зможете дізнатися у Вашого продавця.
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СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

МІСТО НАЗВА СЦ АДРЕСА ТЕЛЕФОН

ВІННИЦЯ «СПЕЦІАЛІСТ» вул. ПОРИКА, 1 (0432) 57-91-91

ДНІПРОПЕТРОВСЬК «ДІНЕК» наб. ім. ЛЕНІНА, 17, оф.130 (056) 778-63-28, 778-63-25

ДНІПРОПЕТРОВСЬК «УНІВЕРСАЛСЕРВІС» вул. КОРОТКА, 41 A
(056) 790-04-60
(067) 636-95-28

ДОНЕЦЬК «СХІД-СЕРВІС» вул. ЖМУРИ, 1 (062) 302-75-69

ДОНЕЦЬК «ДТС» вул. ПАВЛА ПОПОВИЧА, 33 (062) 381-85-55

ЖИТОМИР «СЛАВА-СЕРВІС» вул. В. БЕРДИЧІВСЬКА, 67 (0412) 46-48-64

ЗАПОРІЖЖЯ «АЛЬФАТЕХНОЦЕНТР» вул. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 83 (061) 212-03-03, 212-06-08

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «МЕГАСТАЙЛ» вул. ВОВЧИНСЬКОГО, 176 (0342) 77-33-22

КИЇВ «ДТС» вул. КИБАЛЬЧИЧА, 2 А (044) 542-93-65, 542-79-40

КИЇВ «ДТС» вул. ТИМОШЕНКО, 9 (044) 501-91-33, 418-29-96

КІРОВОГРАД «ЄВРОБИТТЕХ» вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 1 В (093) 836-20-51

КІРОВОГРАД СЦ «ОПТРОН» пр-т КОМУНІСТИЧНИЙ, 1
(0522) 24-96-47, 24-45-22
(066)166-07-55, (098) 080-41-38

КОЛОМИЯ «ПОГЛЯД» вул. С. БАНДЕРИ, 73 / 2 (03433) 72-8-17

КРИВИЙ РІГ «ЄВРОСЕРВІС» пр-т ГАГАРІНА, 42 (056) 401-33-56

ЛУГАНСЬК «ЛУГАНСЬК-СЕРВІС» вул. РАДЯНСЬКА, 66 (0642) 31-64-70, 50-22-21

ЛУГАНСЬК «ВОСТОЧНЫЙ» вул. ЛОМОНОСОВА, 96 Ж
(0642) 33-02-42, 33-11-86
(0642) 49-42-17, (095) 386-89-85

ЛУЦЬК «СЦ СЕРВІС-МАЙСТЕР» пр-т ПЕРЕМОГИ, 24 (0332) 78-56-24, 78-56-25

ЛЬВІВ
ТЗОВ «КОРПОРАЦІЯ 
АЛЬЯНС СЕРВІС»

вул. ПІДГОЛОСКО, 15 А (032) 244-53-44, 244-53-40 ф

ЛЬВІВ «МІЛЛЕНІУМ» вул. ГЕН. КУРМАНОВИЧА, 9 (032) 267-07-10, 267-63-26

ЛЬВІВ ТЗОВ “РЕСТОР-СЕРВІС” ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 116
(032) 247-14-99,  
231-78-87, 245-80-52

ЛУБНИ «СЕРВІС-КРЕДИТ» вул. РАДЯНСЬКА, 42/1 (05361) 70-410, (067) 469-01-77

МАРІУПОЛЬ «ЛОТОС» б-р 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 32/18 (0629) 49-30-05, 49-30-06

МУКАЧЕВО «ТЕХНОГРАНД» вул. НОВА, 7
(031) 511-55 
(050) 432-65-25

МУКАЧЕВО «ГАРАНТ-МУКАЧЕВО» вул. БЕРЕГОВСЬКА, 12 (03131) 2-33-33

МИКОЛАЇВ «МАЙСТЕР» пр-т ЛЕНІНА, 2 (0512) 34-31-54, 44-12-01 ф

НІКОПОЛЬ
«МЕРЕЖА 
НИЗЬКИХ ЦІН №1»

вул. ШЕВЧЕНКА, 81 А (05662) 4-67-64

УВАГА: список сервісних центрів знаходиться в стадії формування і постійно розширюється
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СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

УВАГА: список сервісних центрів знаходиться в стадії формування і постійно розширюється

НОВА КАХОВКА «АСЦ ВІЗИТ СЕРВІС» вул. ЛЕНІНА, 2 (05549) 7-18-72 (05549) 9-03-03

ОДЕСА «ПРОФІ» вул. ОСИПОВА, 19 (048) 784-08-37, 798-82-60

ПОЛТАВА «ІНТЕРСЕРВІС» вул. КРАСИНА, 71 А (0532) 50-98-89, 69-42-62

РІВНЕ «АДАМАНТ» вул. ВІДІНСЬКА, 10 (0362) 45-00-42

РІВНЕ
«МАЙСТЕРНЯ 
З РЕМОНТУ»

вул. ГРУШЕВСЬКОГО, 2 А (096) 429-44-67

СЕВАСТОПОЛЬ СЦ «ДІАДЕМА» вул. ПОЖАРОВА, 26 Б (0692) 55-56-43, (0692) 45-36-99

СЄВЄРОДОНЕЦЬК «РБС» вул. МЕНДЕЛЄЄВА, 46 (06452) 4-49-62

СІМФЕРОПОЛЬ «ТЕЛЕСВІТ-СЕРВІС» вул. КОВИЛЬНА, 72 (0652) 69-07-78

СІМФЕРОПОЛЬ «АЛБІ» вул. КЕЧКЕМЕТСЬКА, 198 (0652) 24-81-37

СУМИ «ЕЛЬФ» вул. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 86/1 (0542) 65-03-40

ТЕРНОПІЛЬ «РАДІО-СЕРВІС» вул. КИЇВСЬКА, 2 (0352) 26-76-26

УЖГОРОД «МІЛЕНІУМ» вул. ГАГАРІНА,101 (031) 266-12-97

УЖГОРОД
«РЕМОНТ 
ДОМАШНЕЙ ТЕХНИКИ»

вул. ЛЕГОЦЬКОГО, 3/2
(0312) 65-42-66
(099) 557-53-07

УМАНЬ «ЕЛЕКТРОН-СЕРВІС» вул. ЛЕН. ІСКРИ, 1/24
(04744) 4-66-14, 4-61-34
(067) 470-39-57

ХАРКІВ «ДІСА-СЕРВІС» вул. ТОБОЛЬСЬКА, 69 (057) 764-57-89

ХЕРСОН «ІНТЕР-СЕРВІС» вул. КАРБИШЕВА, 28 А (0552) 43-40-33

ХЕРСОН,  
пгт АНТОНІВКА

«ВІДЕО СТАР» вул. КРИМСЬКА, 69 (0552) 36-07-63, 36-07-62

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ «ТРИТОН-ЛТД» вул. КУРЧАТОВА, 18 (0382) 78-37-73

ЧЕРКАСИ
«ФАБРИКА
ПОБУТОВОГО СЕРВІСУ»

вул. ІЛЬЇНА, 605
(0472) 38-31-24, 05-99-42
(0472) 54-01-24

ЧЕРКАСИ «ЧП ЦАБИЙ» вул. ХОМЕНКА, 17 (0472) 63-69-01

ЧЕРНІГІВ «ВЕНА-СЕРВИС» вул. ПРОЕКТНА, 1 (0462) 601-585

ЧЕРНІГІВ «ЕЛВІРА» вул. ШЕВЧЕНКА, 12 (0462) 65-11-32

ЧЕРНІВЦІ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС» вул. Л. КОБИЛИЦІ, 105 (0372) 90-81-89, (066) 660-41-61

ЧЕРНІВЦІ «ФОКСТРОТ-СЕРВІС» вул. ГОЛОВНА, 265 (0372) 584-301

МІНСЬК ОДО «ЦВЕТСЕРВІС» вул. Я.КОЛАСА, 52
+375 17 262-65-66
+375 17 262-11-11

МІСТО НАЗВА СЦ АДРЕСА ТЕЛЕФОН





Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку данного изделия.
Чтобы обеспечить его нормальное использование, рекомендуем 
внимательно и полностью прочесть прилагаемую инструкцию

КУХОННЫЕ ВЕСЫ

SKEM 205
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
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БАТАРЕЯ

Литиумная батарея 1x3V CR2032 (в комплекте). Пожа-
луйста, удалите изоляционный лист с контактов батареи 
перед использованием.

Отсек для батареи находится на нижней части весов.
A. Вытяните старые батареи, при необходимости с по-

мощью острого предмета.
B. Установите новую батарею, поставив одну сторону 

батареи под контакт, а потом нажмите с другой стороны.

LCD-ЭКРАН

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЕДИНИЦ ВЕСА
Если весы имеют шкалу с двумя системами измерения - метрической (килограммы, 

граммы) и империальной (фунты, унции), нажмите кнопку «MODE», чтобы переклю-
читься между двумя системами. (Кнопка находится на нижней части весов).

*При включении весов в режиме взвешивания, единицами измерения по умолчанию 
будут граммы. При желании Вы можете сменить их на фунты.

ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

РЕЖИМ ВЗВЕШИВАНИЯ
1. Установите весы на твердую и плоскую поверхность.
2. Поставьте чашу (если необходимо) на весы перед 
включением.
3. Нажмите на весы рукой для включения.
4. Дождитесь, пока дисплей покажет всю информа-
цию.
5. Поставьте продукты на весы (или чашу), экран ото-
бразит их вес.
6. Если Вы взвешиваете молоко или воду, нажмите 
кнопку «MODE», чтобы выбрать режим измерения 
объема жидкостей.
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЖИМ ОБЪЕМА
1. Установите весы на твердую и плоскую поверх-
ность.
2. Нажмите на весы рукой для включения.
3. Дождитесь, пока весы покажут «0» и нажмите 
«MODE», чтобы выбрать режим взвешивания молока 
или воды («Water»/«Milk»).
4. Поставьте контейнер для жидкостей на поверх-
ность весов.
5. Нажмите «ZERO», чтобы перегрузить LCD-дисплей.
6. Налейте жидкость (воду или молоко) в контейнер, 
LCD-дисплей отобразит объем жидкости.
7. Нажмите «MODE», чтобы выбрать режим взвеши-
вания и посмотреть вес жидкости.

«НОЛЬ» ИЛИ «ФУНКЦИЯ ТАРА»
Эта функция позволяет взвешивать разные продукты в последовательном порядке, 

не убирая прежнюю порцию продуктов с весов. Положите первую порцию продуктов 
на весы. Потом нажмите кнопку «ZERO», чтобы скинуть показатель дисплея на «0» 
перед добавлением следующего продукта. Вы можете повторить эту операцию, чтобы 
продолжить добавлять продукты для взвешивания.
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЖИМ 1. ФУНКЦИЯ «НОЛЬ»

Эта функция используется, когда общий вес всех 
продуктов меньше 4 % от максимального веса взвеши-
вания. (4% = 200 г при максимальном весе взвешива-
ния 5 кг).

LCD-дисплей покажет “-----” или “0g” каждый раз 
при нажатии на кнопку «ZERO». “-----” означает, что 
необходимо подождать несколько секунд. “0g” озна-
чает, что включена функция “ZERO”. Максимальный 
вес остается неизменным.

РЕЖИМ 2. ФУНКЦИЯ «ТАРА» 

Эта функция используется, когда общий вес всех 
продуктов не превышает 4% от максимального веса 
продуктов. (4 % = 200 г при максимальном весе 5 кг).

LCD-дисплей покажет “-----” или “0g” каждый раз 
при нажатии на кнопку «ZERO». “-----” означает, что  
необходимо подождать несколько секунд. “0g” озна-
чает, что включена функция “TARE”. Максимальный 
вес снижен на вес продуктов на весах.

При этом условии:
Нажав «ZERO», Вы можете увидеть общий вес всех 

продуктов. Если Вы хотите взвесить заново, просто  
нажмите «ZERO» еще раз и дисплей обнулится.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Автоотключение происходит, если дисплей показы-
вает «0» или показывает один и тот же вес на протя-
жении 2 минут.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

1. Замените батарею на новую.

2. Весы перегружены. Снимите часть продуктов, чтобы 
избежать поломки. Максимально допустимый вес ука-
зан на весах.

ЧИСТКА И УХОД
1. Чистите весы влажной тканью. Никогда не погружайте весы в воду или химические/
абразивные моющие средства.
2. Все пластиковые части необходимо немедленно почистить после контакта с жиром, 
специями, уксусом и сильно окрашенными продуктами, или теми, которые имеют 
сильный запах. Избегайте контакта устройства с кислотой, цитрусовым соком.
3. Всегда используйте устройство только на ровной стойкой поверхности. Не исполь-
зуйте на ковре.
4. Не бейте, не трясите и не кидайте устройство.
5. Весы это устройство высокой точности. Пожалуйста, обходитесь с ними осторожно.
6. Держите в сухом месте.
7. Если весы не включаются, проверьте, установлена ли батарея и работает ли она.
8.  Эти весы предназначены только для домашнего использования.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Компания Mirta выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое каче-

ство и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении 
правил его эксплуатации. Гарантия на все изделия – 24 месяца со дня приобретения.

Данным гарантийным талоном Mirta подтверждает исправность данного изделия 
и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, воз-
никших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен только 
в авторизованном сервисном центре. В случае отсутствия сервисного центра в Вашем 
населенном пункте, обращайтесь в место продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

 ¼ правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования 
модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантий-
ном талоне и отрывных купонах;

 ¼ наличие оригинала квитанции (чека), содержащей дату покупки.
2. Mirta оставляет за собой право отказа в гарантийном обслуживании в случае не-
представления вышеуказанных документов или если информация в них будет непол-
ной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает периодическое обслуживание, установку, настройку изделия 
на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, которые возникли 
вследствие:

 ¼ механических повреждений;
 ¼ несоблюдений условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 ¼ неправильной установки, транспортировки;
 ¼ стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, 

находящихся вне контроля продавца и производителя;
 ¼ попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 ¼ ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 ¼ использования прибора в профессиональных целях;
 ¼ отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуни-

кационных и кабельных сетей;
 ¼ выхода из строя деталей, имеющих ограниченный срок службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных 
ему действующим законодательством.
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I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕН-
НОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ СОСТАВЛЯЕТ:
1. На изделие – 24 месяца со дня его продажи (подтверждается товарным чеком).
2. На замененные после истечения гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные 
части – 30 дней со дня их установки в изделие (подтверждается в гарантийном талоне 
соответствующей отметкой и круглой печатью сервисного предприятия).
3. При обмене товара на аналогичную модель в гарантийном талоне вписываются 
дата продажи и дата обмена товара.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ
С целью усиления ответственности экспертов за экспертное заключение, претен-

зии касающиеся качества изделия и его технического состояния, принимаются только 
в специализированных сервисных центрах, а также в сервисных отделах розничной 
торговой сети, где было приобретено изделие.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:
Гарантийный ремонт изделия осуществляется указанным в гарантийном талоне 

или другим уполномоченным сервисным предприятием.
В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный срок на само изделие и его 

комплектующие части, которые не были заменены при ремонте, продлевается на срок 
нахождения изделия в ремонте.

IV. ВАЖНО! 
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:
1. Изделие не имеет этого гарантийного талона.
2. Гарантийный талон заполнен частично или неправильно и/ или с исправлениями 
без их подтверждения Продавцом.
3. Серийный номер на изделии удален или поврежден, если он там был предусмотрен 
и ранее был записан в гарантийном талоне.
4. Ремонтные работы проведены сервисным центром, не уполномоченным на данный 
вид деятельности (подтверждается Договором или одноразовым соглашением).
5. Без согласования с Продавцом в изделие внесены конструктивные изменения (под-
тверждается экспертным заключением).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВУ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ, 
КОГДА НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ БЫЛА ВЫЗВАНА:

 ¼ небрежным обращением с ним и неправильной его эксплуатацией (например, 
эксплуатация в условиях «не бытового характера», где использование изделия не-
допустимо из-за изменения его статуса «прибора бытового назначения»);

 ¼ эксплуатацией с нарушением требований общепринятых правил безопасности 
при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу 
и эксплуатации, и т. д.;

 ¼ неправильными монтажными и/ или пусконаладочными работами;
 ¼ транспортными и механическими повреждениями;
 ¼ использованием некачественных или неподходящих расходных материалов;
 ¼ подключением изделия к коммуникациям и системам (электропитание, водопро-

вод, канализация), не соответствующим требованиям национальных государствен-
ных стандартов;

 ¼ природными явлениями, стихийными бедствиями, пожарами и т. д.;
 ¼ попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, 

насекомых и т.п. 

VI. ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Ремонт и обслуживание изделий должны осуществляться только специалистами 

сервисных центров, обученными и аттестованными на проведение подобных работ. 
Пожалуйста, спрашивайте у продавца информацию о ближайшем сервисном цен-

тре, уполномоченном на проведение монтажных и/или пусконаладочных работ.
Адреса и телефоны дополнительных уполномоченных дистрибьютором сервисных 

центров Вы можете узнать у Вашего продавца.
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СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ВИННИЦА «СПЕЦИАЛИСТ» ул. ПОРИКА, 1 (0432) 57-91-91

ДНЕПРОПЕТРОВСК «ДИНЭК» наб. им. ЛЕНИНА, 17, ф.130 (056) 778-63-28, 778-63-25

ДНЕПРОПЕТРОВСК «УНИВЕРСАЛСЕРВИС» ул. КОРОТКАЯ, 41 A
(056) 790-04-60
(067) 636-95-28

ДОНЕЦК «ВОСТОК-СЕРВИС» ул. ЖМУРЫ, 1 (062) 302-75-69  

ДОНЕЦК «ДТС» ул. ПАВЛА ПОПОВИЧА, 33 (062) 381-85-55

ЖИТОМИР «СЛАВА-СЕРВИС» ул. Б.БЕРДИЧЕВСКАЯ, 67 (0412) 46-48-64

ЗАПОРОЖЬЕ «АЛЬФАТЕХНОЦЕНТР» ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 83 (061) 212-03-03, 212-06-08

ИВАНО-ФРАНКОВСК «МЕГАСТАЙЛ» ул. ВОВЧИНСКАЯ, 176 (0342) 77-33-22

КИЕВ «ДТС» ул. КИБАЛЬЧИЧА, 2 А (044) 542-93-65, 542-79-40

КИЕВ «ДТС» ул. ТИМОШЕНКО, 9 (044) 501-91-33, 418-29-96

КИРОВОГРАД «ЕВРОБЫТТЕХ» ул. ЛУНАЧАРСКОГО, 1 В (093) 836-20-51

КИРОВОГРАД СЦ «ОПТРОН» пр-т КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,1
(0522) 24-96-47, 24-45-22
(066)166-07-55, (098) 080-41-38

КОЛОМЫЯ «ПОГЛЯД» ул. С.БАНДЕРЫ, 73/2 (03433) 72-8-17

КРИВОЙ РОГ «ЕВРОСЕРВИС» пр-т ГАГАРИНА, 42 (056) 401-33-56

ЛУГАНСК «ВОСТОЧНЫЙ» ул. ЛОМОНОСОВА, 96 Ж
(0642) 33-02-42, 33-11-86,  
(0642) 49-42-17, (095) 386-89-85

ЛУГАНСК «ЛУГАНСК-СЕРВИС» ул. СОВЕТСКАЯ, 66 (0642) 31-64-70, 50-22-21

ЛУЦК «СЦ СЕРВИС-МАЙСТЕР» пр-т ПОБЕДЫ, 24 (0332) 78-56-24, 78-56-25

ЛЬВОВ
ТЗОВ «КОРПОРАЦИЯ 
АЛЬЯНС СЕРВИС»

ул. ПИДГОЛОСКО, 15 А (032) 244-53-44, 244-53-40 ф

ЛЬВОВ «МИЛЛЕНИУМ» ул. ГЕН.КУРМАНОВИЧА, 9 (032) 267-07-10, 267-63-26

ЛЬВОВ ООО “РЕСТОР-СЕРВИС” ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО, 116
(032) 247-14-99,  
231-78-87, 245-80-52

ЛУБНЫ «СЕРВИС-КРЕДИТ» ул. СОВЕТСКАЯ, 42/1 (05361) 70-410, (067) 469-0-177

МАРИУПОЛЬ «ЛОТОС» б-р 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 32/18 (0629) 49-30-05, 49-30-06

МУКАЧЕВО «ТЕХНОГРАНД» ул. НОВАЯ, 7
(031) 511-55
(050) 432-65-25

МУКАЧЕВО «ГАРАНТ-МУКАЧЕВО» ул. БЕРЕГОВСКАЯ, 12 (03131) 2-33-33

НИКОЛАЕВ «МАЙСТЕР» пр-т ЛЕНИНА, 2 (0512) 34-31-54, 44-12-01 ф

НИКОПОЛЬ
«МЕРЕЖА 
НИЗЬКИХ ЦІН №1»

ул. ШЕВЧЕНКО, 81 А (05662) 4-67-64

ВНИМАНИЕ: список сервисных центров находится в стадии формирования и постоянно расширяется

ГОРОД НАЗВАНИЕ СЦ АДРЕС ТЕЛЕФОН
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СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

НОВАЯ КАХОВКА «АСЦ ВИЗИТ СЕРВИС» ул. ЛЕНИНА, 2 (05549) 7-18-72, 9-03-03

ОДЕССА «ПРОФИ» ул. ОСИПОВА, 19 (048) 784-08-37, 798-82-60

ПОЛТАВА «ИНТЕРСЕРВИС» ул. КРАСИНА, 71 А (0532) 50-98-89, 69-42-62

РОВНО «АДАМАНТ» ул. ВИДИНСКАЯ, 10 (0362) 45-00-42

РОВНО 
«МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ»

ул. ГРУШЕВСКОГО, 2 А (096) 429-44-67

СЕВАСТОПОЛЬ СЦ «ДИАДЕМА» ул. ПОЖАРОВА, 26 Б (0692) 55-56-43, (0692) 45-36-99

СЕВЕРОДОНЕЦК «РБС» ул. МЕНДЕЛЕЕВА, 46 (06452) 4-49-62

СИМФЕРОПОЛЬ «ТЕЛЕМИР-СЕРВИС» ул. КОВЫЛЬНАЯ, 72 (0652) 69-07-78

СИМФЕРОПОЛЬ «АЛБИ» ул. КЕЧКЕМЕТСКАЯ, 198 (0652) 248-137

СУМЫ «ЭЛЬФ» ул. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 86/1 (0542) 650-340

ТЕРНОПОЛЬ «РАДИО-СЕРВИС» ул. КИЕВСКАЯ, 2 (0352) 26-76-26

УЖГОРОД «МИЛЕНИУМ» ул. ГАГАРИНА,101 (031) 266-12-97

УЖГОРОД
«РЕМОНТ 
ДОМАШНЕЙ ТЕХНИКИ»

ул. ЛЕГОЦКОГО 3/2
(0312) 65-42-66
(099) 557-53-07

УМАНЬ «ЭЛЕКТРОН-СЕРВИС» ул. ЛЕН. ИСКРЫ, 1/24
(04744) 4-66-14, 4-61-34
(067) 470-39-57

ХАРЬКОВ «ДИСА-СЕРВИС» ул. ТОБОЛЬСКАЯ, 69 (057) 764-57-89

ХЕРСОН «ИНТЕР-СЕРВИС» ул. КАРБЫШЕВА, 28 А (0552) 43-40-33

ХЕРСОН,
ПГТ АНТОНОВКА

«ВИДЕО СТАР» ул. КРЫМСКАЯ, 69 (0552) 36-07-63, 36-07-62

ХМЕЛЬНИЦКИЙ «ТРИТОН-ЛТД» ул. КУРЧАТОВА, 18 (0382) 78-37-73

ЧЕРКАССЫ
«ФАБРИКА 
БЫТОВОГО СЕРВИСА»

ул. ИЛЬИНА, 605
(0472) 38-31-24, 05-99-42
(0472) 54-01-24

ЧЕРКАССЫ «ЧП ЦАБИЙ» ул. ХОМЕНКО, 17 (0472) 63-69-01

ЧЕРНИГОВ «ВЕНА-СЕРВИС» ул. ПРОЕКТНАЯ, 1 (0462) 601-585

ЧЕРНИГОВ «ЭЛВИРА» ул. ШЕВЧЕНКО, 12 (0462) 65-11-32

ЧЕРНОВЦЫ «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» ул. Л. КОБЫЛИЦЫ, 105
(0372) 908-18-9
(066) 660-41-61

ЧЕРНОВЦЫ «ФОКСТРОТ-СЕРВИС» ул. ГОЛОВНА, 265 (0372) 584-301

МИНСК ОДО «ЦВЕТСЕРВИС» ул. Я.КОЛАСА, 52
+375 17 262-65-66
+375 17 262-11-11

ВНИМАНИЕ: список сервисных центров находится в стадии формирования и постоянно расширяется

ГОРОД НАЗВАНИЕ СЦ АДРЕС ТЕЛЕФОН





KITCHEN SCALES

Operating Instructions

Thank you for purchasing this product.
To ensure proper functioning of the product, please read this manual 

carefully and observe the instructions specified herein

SKEM 205
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TO INSTALL OR REPLACE BATTERY

1x3V CR2032 lithium battery (included). Remove isolation 
sheet before use.

Open the battery case cover at the bottom of the scales:
A. Take out the used battery with the aid of a sharp object.
B. Install a new battery by putting one side of the battery 

beneath the battery baffle and then pressing down the other 
side.

LCD

WORKING  MODES
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TO CONVERT WEIGHT UNIT
If the scale is with both unit systems, Metric (g, ml) and Imperial (lb:oz, fl’oz), press 

«MODE» button to choose a working mode (weight, milk volume, water volume), then press 
unit conversion button to convert between the two systems.

(At the bottom of the scales, you can find the unit conversion button).
 

*When setting g as weight unit, the default volume unit is g. When setting lb:oz as weight 
unit, the default volume unit is lb:oz.

TO START WEIGHING

WEIGHING MODE
1. Place the scales on a solid and flat surface.
2. Place bowl (if used) on the scales before turning  
them on.
3. Gently press the scales with a hand to turn them on.
4. Wait until LCD turns on.
5. Load products to start weighing, LCD will show the 
weight.
6. If the weighing object is water or milk, press «MODE» 
button to choose volume mode and view the volume.
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VOLUME INDICATION MODE
1. Place the scale on a solid and flat surface.
2. Gently press the scales by hand to turn them on.
3. Wait until LCD shows «0», and press «MODE» to 
choose the «Water» or «Milk» mode.
4. Put a liquid container onto the scales platform.
5. Press «ZERO» button to reset LCD to «0».
6. Pour liquid (water or milk) into the container, LCD will 
show the volume of the liquid.
7. Press «MODE» to choose the «Weight» mode and view 
the weight of the liquid.

«ZERO» OR «TARE» FUNCTION
This function is intended to weigh different loads consecutively without removing loads 

from the scales. Put the first load on the scales, get weight reading. Press «ZERO» to reset 
the LCD to «0» before adding the next load. You can repeat this operation.

OPERATING INSTRUCTIONS
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CONDITION 1: «ZERO» FUNCTION

When total sum of all loads on the scales ≤4% (4% = 
200 g when maximum capacity is 5 kg).

The LCD will show “-----” or «0g» each time «ZERO» is 
pressed. “-----” means not stable, please wait for a mo-
ment. «0g» and meanwhile an icon «o» on lower left corner 
of the LCD mean the «ZERO» function is active. Maximum 
weight capacity remains unchanged.

CONDITION 2: «TARE» FUNCTION 

When total sum of all loads on the scales ≥4% of the 
scales’ maximum capacity (4% = 200g when capacity is 
5kg)  the LCD will show “-----” or «0g» each time «ZERO» 
is pressed. “-----” means not stable, please wait for a mo-
ment. «0g» and meanwhile an icon «TARE» in the upper left 
corner of the LCD means the «TARE» function is active. 
Maximum weight capacity is reduced by total weight of all 
loads.

Under this condition:
By pressing ZERO, you can see the total weight of all 

loads on the scales. If you want to weigh more loads, just 
press «ZERO» to reset the LCD to ‘0’ again.
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OPERATING INSTRUCTIONS

AUTO SHUT OFF

Auto shut-off occurs if the display shows ‘0’ or the same 
weight for 2 minutes.

WARNING INDICATORS

1. Replace the battery for a new one.

2. Scales are overloaded. Remove some items to avoid 
damage. Maximum weight capacity is indicated on the 
scales.

CLEANING AND CARE
1. Clean the scales with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scales in water or use 
chemical/ abrasive cleaning agents.
2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar 
and strongly flavored/ colored foods. Avoid contact with acids or citrus juices.
3. Always use the scales on a hard, flat surface. DO NOT use on the carpet.
4. DO NOT strike, shake or drop the scales.
5. The scales are a high precision device. Please take care of it.
6. Please keep it dry.
7. Please check whether a battery is installed or is working, if the scales cannot be turned on.
8. The scales is intended for domestic use only, not  for commercial purposes.
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WARRANTY LIABILITIES

DEAR CUSTOMER!

Mirta is grateful for your choice and guarantees high quality and perfect functioning of 
the product you purchased, if the rules of its exploitation are followed. The warranty term 
is 24 months from the day of purchase.

By this warranty coupon Mirta certifies the serviceability of this product and takes re-
sponsibility for free repair and solving all problems that occurred through the fault of the 
manufacturer. Warranty maintenance might be provided in the authorized service centers. 
In case such service centre is absent in your locality, address the purchasing point.

WARRANTY TERMS:
1. This warranty is valid under the following circumstances:

 ¼ correct and accurate filling of the coupon with the model name, serial number, purchase 
date and the official seal of the Seller in the warranty coupon and the tear-off coupons;

 ¼ original receipt that contains the purchase date.
2. Mirta reserves the right for refusal in the service maintenance in the case when the above 
mentioned documents are not submitted, or the information in them is incomplete, inac-
curate, contradictory.
3. The warranty does not include periodical maintenance, installation, adjusting the appli-
ance in the owner’s home.
4. The products with the defects described below are not subject to warranty repair:

 ¼ mechanical damages;
 ¼ failure to comply with the warranty terms or wrongdoing of the owner;
 ¼ incorrect installation, transportation;
 ¼ natural disasters (lightning, fire, flood etc.) and other reasons that are beyond the con-

trol of Manufacturer and Seller;
 ¼ falling of external objects, liquids, insects inside the appliance;
 ¼ repair or structural changes made by unauthorized persons;
 ¼ using the appliance for professional purposes;
 ¼ deviation from the State Technical Standards for supply, telecommunications and cable 

networks;
 ¼ failure of details with limited lifetime.

5. This warranty does not infringe on the customers’ rights provided with the current 
legislation.
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WARRANTY LIABILITIES

I. THE TERM OF WARRANTY FOR QUALITY AND STATED 
TECHNICAL CONDITION IS:
1. For the product – 24 months from the purchase date (confirmed by the purchase receipt).
2. For the replaced units and spare parts after the end of the warranty term – 30 days from 
the day of their installation into the appliance (is confirmed by a corresponding mark and a 
seal of the service centre in the warranty coupon).
3. When the product is exchanged for a similar model, both purchase date and exchange 
date are indicated in the warranty coupon.

II. REQUIREMENTS FOR CLAIMS
With the aim of increasing the responsibility of experts for the expert opinion, the claims 

about the quality and technical condition of the product are accepted in the specialized ser-
vice centres only, as well as in the service departments of the retail trading network, where 
the product was purchased.

III. WARRANTY REPAIR CONDUCTING
The warranty repair of the product is accomplished by the authorized service centre indi-

cated in the warranty coupon or any other authorized service centre.
In case of the warranty repair conducting, the warranty term for the product and its com-

ponents that were replaced during the repair is prolonged for the repair term.

IV. IMPORTANT! THIS WARRANTY LOSES ITS VALIDITY IN THE 
CASES DESCRIBED BELOW:
1. The product does not have this warranty coupon.
2. The warranty coupon is filled in partially or inaccurately and / or with corrections not veri-
fied by the Seller.
3. The serial number on the product is deleted or damaged, if it was provided and denoted 
in the coupon earlier.
4. The repair services were conducted by a service company that was not authorized for this 
activity (is confirmed by an agreement or a one-time contract).
5. The product was subject to structural changes without agreement with the Seller (is 
confirmed by an expert opinion).
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WARRANTY LIABILITIES

V. THE WARRANTY FOR QUALITY AND STATED TECHNICAL 
CONDITION DOES NOT APPLY TO CASES WHEN THE DAMAGE 
WAS CAUSED BY THE FOLLOWING:

 ¼ mishandling of the appliance or its misuse (i.e., exploitation in the «non-household» 
conditions, where the use of the product is inapplicable due to change of its status of the 
«household appliance»);

 ¼ exploitation with violation of the generally accepted safety requirements during the op-
eration of electrical appliances, failure to comply with instructions for installation and 
operation etc.;

 ¼ incorrect assembly or and / or commissioning operations;
 ¼ transport and mechanical damage;
 ¼ usage of bad or inadequate supplies;
 ¼ connection of the appliance to the communications and systems (power outlets, water 

conduit, sewerage) that do not meet the requirements of the State standards;
 ¼ natural disasters and phenomena, fire etc.;
 ¼ falling of external objects, liquids, insects etc. inside the appliance.

VI. FOR YOUR SAFETY!
Repair and maintenance of the appliance have to be conducted by specialists of the au-

thorized service centers only that are instructed and certified for this activity. Please, ask 
your Seller about the nearest service center authorized for conducting assembly and / or 
commissioning operations.

You may find addresses and telephone numbers of the service centers additionally autho-
rized by the distributor from your Seller.
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LIST OF SERVICE CENTERS

CITY SC NAME ADDRESS TELEPHONE

VINNYTSIA «SPECIALIST» 1 PORYKA Str. (0432) 57-91-91

DNIPROPETROVSK «DINEK» 17 LENIN Embankment, of. 130 (056) 778-63-28, 778-63-25

DNIPROPETROVSK «UNIVERSALSERVICE» 41A KOROTKA Str.
(056) 790-04-60
(067) 636-95-28

DONETSK «DTS»Ц 33 PAVLA POPOVICHA Str. (062) 381-85-55

ZHITOMYR «SLAVA-SERVICE» 67 V. BERDYCHIVSKA Str. (0412) 46-48-64

ZAPORIZHZHYA «ALFATECHNOCENTER» 83 DZERZHYNSKOGO Str. (061) 212-03-03, 212-06-08

IVANO-FRANKIVSK «MEGASTYLE» 17B VOVCHYNSKOGO Str. (0342) 77-33-22

KYIV «DTS» 2A KYBALCHICHA Str. (044) 542-93-65, 542-79-40

KYIV «DTS» 9 TYMOSHENKO Str. (044) 501-91-33, 418-29-96

KIROVOGRAD «EVROBYTTECH» 1V LUNACHARSKOGO Str. (093) 836-20-51

KIROVOGRAD «OPTRON» 1 KOMMUNISTYCHNY Ave.
(0522) 24-96-47, 24-45-22
(066)166-07-55, (098) 080-41-38

KOLOMYIA «POGLYAD» 73/2 S. BANDERY Str. (03433) 72-8-17

 KRYVYI RIH «EVROSERVICE» 42 GAGARINA Ave. (056) 401-33-56

LUGANSK «LUGANSK-SERVICE» 66 RADNIANSKA Str. (0642) 31-64-70, 50-22-21

LUGANSK «VOSTOCHNY»  96G LOMONOSOVA Str.
(0642) 33-02-42, 33-11-86
(0642) 49-42-17, (095) 386-89-85

 LUTSK «SERVICE-MASTER» 24 PEREMOGY Ave. (0332) 78-56-24, 78-56-25

LVIV
«CORPORATION 
ALLIANCE SERVICE»  LTD.

15A PIDGOLOSKOM  Str. (032) 244-53-44, 244-53-40

LVIV «MILLENIUM» 9 GEN. KURMANOVYCHA  Str. (032) 267-07-10, 267-63-26

LVIV «RESTOR-SERVICE LTD.» 116 B. KHMELNITSKOGO Str.
(032) 247-14-99,  
231-78-87, 245-80-52

LUBNY «SERVICE-CREDIT» 42/1 RADIANSKA  Str. (05361) 70-410, (067) 469-01-77

MARIUPOL «LOTOS» 32/18 50-YEARS ZHOVTNIA Ave. (0629) 49-30-05, 49-30-06

MUKACHEVO «TECHNOGRAD» 7 NOVA Str.
(031) 511-55
(050) 432-65-25

MUKACHEVO «GRANT- MUKACHEVO» 12 BEREGOVSKA Str. (03131) 2-33-33

MYKOLAIV «MASTER» 2 LENINA Ave. (0512) 34-31-54, 44-12-01

NIKOPOL
«MEREZHA  
NYZKIH TSIN #1»

81A SHEVCHENKA Str. (05662) 4-67-64

ATTENTION: the list of the service centers is in the process of constant extension
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LIST OF SERVICE CENTERS

NOVA KAKHOVKA «ASC VIZIT SERVICE» 2 LENINA Str. (05549) 7-18-72, 9-03-03

ODESSA «PROFI» 19 OSYPOVA Str. (048) 784-08-37, 798-82-60

POLTAVA «INTERSERVICE» 71A KRASYNA Str. (0532) 50-98-89, 69-42-62

RIVNE «ADAMANT» 10 VIDYNSKAYA Str. (0362) 45-00-42

RIVNE 
«MAISTERNYA 
Z REMONTU»

2A GRUSHEVSKOGO Str. (096) 429-44-67

SEVASTOPOL SC «DIADEMA» 26B POZHAROVA Str. (0692) 55-56-43, (0692) 45-36-99

SEVERODONETSK «RBS» 4B MENDELEIEVA Str. (06452) 4-49-62

SIMFEROPOL «TELESVIT-SERVICE» 72 KOVYLNA Str. (0652) 69-07-78

SIMFEROPOL «ALBI» 198 KETCHKEMETSKA Str. (0652) 24-81-37

SUMY «ELF» 86/1 PETROPAVLIVSKA Str. (0542) 65-03-40

TERNOPIL «RADIO-SERVICE» 2 KYIVSKA Str. (0352) 26-76-26

UZHHOROD «MILENIUM» 101 GAGARINA Str. (031) 266-12-97

UZHHOROD
«REMONT  
DOMASHNEY TECHNIKI»

3/2 LEGOTSKOGO Str.
(0312) 65-42-66
(099) 557-53-07

UMAN «ELECTRON-SERVICE» 1/24 LEN. ISKRY Str.
(04744) 4-66-14, 4-61-34
(067) 470-39-57

KHARKIV «DISA-SERVICE» 69 TOBOLSKA Str. (057) 764-57-89

KHERSON «INTER-SERVICE» 28A KARBYSHEVA Str. (0552) 43-40-33

KHERSON,
pgt ANTONIVKA

«VIDEO STAR» 69 KRYMSKA Str. (0552) 36-07-63, 36-07-62

KHMELNYTSKY «TRITON-LTD» 18 KURCHATOVA Str. (0382) 78-37-73

CHERKASY
«FABRYKA  
POBUTOVOGO SERVISU»

605 ILYINA Str.
(0472) 38-31-24, 05-99-42
(0472) 54-01-24

CHERKASY «CP TSABY» 17 KHOMENKA Str. (0472) 63-69-01

CHERNIGIV «VENA-SERVICE» 1 PROEKTNA Str. (0462) 60-15-85

CHERNIGIV «ELVIRA» 12 SHEVCHENKA Str. (0462) 65-11-32

CHERNIVTSI «ELECTROSERVICE» 105 L. KOBYLYTSI Str.
(0372) 908-18-9
(066) 660-41-61

CHERNIVTSI «FOXTROT-SERVICE» 265 GOLOVNA Str. (0372) 58-43-01

MINSK ODO «TSVETSERVICE» 52 Y. KOLASA Str.
+375 17 262-65-66
+375 17 262-11-11

ATTENTION: the list of the service centers is in the process of constant extension

CITY SC NAME ADDRESS TELEPHONE
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул

Производственный номер

Дата продажи «     »

Штамп магазина

Подпись продавца

Подпись покупателя, подтвер-
джающая ознакомление и со-
гласие с условиями бесплатного 
сервисно-технического обслужи-
вания изделия, а также отсут-
ствие претензий к внешнему виду 
и цвету изделия. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ КУПОН
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