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Изделие Швейная машина
Торговая марка JANOME
Модель

Производство
Джаноме (Таиланд) Ко., ЛТД, 
312 Му 1 Шукафибан 8 Рд., Буенг, Шрирача Чонбури 20230, Таиланд

Страна происхождения Таиланд
Напряжение питания, мощность 220-240V ~ 50-60Hz 60W
Класс электробезопасности 2 класс электробезопасности бытовых приборов

Сертификат соответствия

Номер сертификата
Срок гарантии 2 года
Срок службы 7 лет

Дата производства

Серийный номер включает следующую информацию:
1-я цифра - последняя цифра года производства (например 5 - 2015
год)
2-я цифра  - месяц выпуска:
1 - с января по март
2 - с апреля по июнь
3 - с июля по сентябрь
4 - с октября по декабрь
Остальные цифры - общая информация производителя

Что делать в случае поломки Пожалуйста, прекратите использование продукции и обратитесь в 
сервисный центр

По окончании срока эксплуатации
Данное оборудование необходимо подвергнуть безопасной 
утилизации согласно законодательству. При возникновении 
вопросов обратитесь к продавцу, у которого вы покупали машину

Представительство по ремонту и претензиям Просьба обращаться за информацией по месту приобретения товара
Импортер см. информацию на упаковке

KZ

Бұйым Тігін машинасы
Сауда маркасы JANOME
Моделі

Өндірісі
Джаноме (Таиланд) Ко., ЛТД, 
312 Му 1 Шукафибан 8 Рд., Буенг, Шрирача Чонбури 20230, Таиланд

Шығарған ел Таиланд
Қорек кернеуі, қуаты 220-240V ~ 50-60Hz 60W
Сынып электр қауіпсіздігі 2-сынып электр тұрмыстық аспаптар

Сәйкестік сертификаты

Сертификат нөмірі
Кепілдік мерзімі 2 жыл
Қызмет мерзімі 7 жыл

Өндірілген күні

Сериялық нөмірі мынадай ақпаратты қамтиды:
1-ші көрсеткіш - саны жылдың соңғы саны (мысалы, 5 - 2015 жыл)
2-ші көрсеткіш - ай шығару:
1 - қаңтар-наурыз
2 - сәуір мен маусым
3 - шілде, қыркүйек
4 - қазан-желтоқсан
Қалған сандар - жалпы ақпарат өндірушінің

Бұл жағдайда сынған Яғни, пайдалануды тоқтатып, өнімдер мен сервис орталығына 
жолығыңыз

Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін
Бұл жабдық қажет қаралса, қауіпсіз кәдеге жарату заңнамасына 
сәйкес. Сұрақтар туындаған жағдайда, сатушымен хабарласыңыз, 
сіз сатып алдыңыз машинаға

Өкілдік және жөндеу бойынша наразылықтар Сауалдар бойынша толық ақпарат алу үшін тауарды сатып алу орны
Импорттаушы қараңыз ақпаратты қаптамада
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