Модел CN429
Fecha de compra
pequeño electrodoméstico

Certificado de garantía
Certificado de garantia

pequeño electrodoméstico

Mod. CN429
Sello del Vendedor
Carimbo do Vendedor

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Fecha de Venta
Data da Venda

ТРИМЕР

Nombre y dirección del comprador
Nome e direcção do comprador

Модел CN429

3 Años de garantía

2 Anos garantía

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Bº.Matiena - Zubibitarte, 8 • Apdo. 78 • ABADIANO - Vizcaya (España)
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111
PORTUGAL:
Rua Antonio Silva Marinho, 143 • 4100 Porto
Tel. (2) 6102483/4/5 • Fax (2) 6102475

Mod. CA341AZ
Recibo S.A.T. Ni.

Fecha de compra

pequeño electrodoméstico

БЪЛГАРСКИ:

В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва
всичките си права според действащото законодателство.

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Bº.Matiena - Zubibitarte, 8 • Apdo. 78 • ABADIANO - Vizcaya (España)
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111
PORTUGAL:
Rua Antonio Silva Marinho, 143 • 4100 Porto
Tel. (2) 6102483/4/5 • Fax (2)6102475

БЪЛГАРСКИ
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
• Уредът работи с батерия от тип R6 (не е включена в
комплекта)
• Свалете капачето от долната страна на уреда, като
го завъртите наляво и поставете батерията в
предназначеното за нея гнездо
• Поставете капачето, като го натиснете и завъртите
надясно
• Установете превключвателя в положение I, уредът
се включва и започва да работи
• За да го почистите, свалете работната приставка,
като я завъртите
• Свалете опората на ножа, разположена вътре и
извадете остатъците с помощта на мека четка
• След като почистите, върнете работната приставка
на мястото й.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

• Осигурете изхвърляне на уреда в съответствие с
местните разпоредби за отпадъците.
• Батериите трябва да бъдат изхърляни в
съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
• Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно
с битовите отпадъци. Така ще помогнете на
опазването на околната среда.

