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Пайдалану нұсқаулығы

Eт тартқыш (тұрмыста пайдалану үшін)
(побутового призначення)

Үлгі

Қа
за

қш
а

Panasonic техникасын таңдағаныңыз үшін алғысымызды 
білдіреміз.
• Бұл құрылғы тұрмыста пайдалану үшін арналған.
• Бұл құрылғыны дұрыс, əрі қауіпсіз пайдалану үшін, 
 берілген нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. 
• Құрылғыны пайдаланбас бұрын, "Қауіпсіздік нəтижелері" 
 бөлімін мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз (18-20-б.).
• Пaйдaлaнy нұсқаулығын caқтaп қoйыңыз.
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Не использовать мясорубку для прокручивания сухих продуктов, таких как сушёные 
креветки, анчоусы. 
(Они могут привести к поломке механизма).



*часть  e  до  m  это съемный частй

5

Металл - доступна в 
МК-MG1300 только
Пластик - доступна в 
МК-MG1000 только

Доступный в МК-MG1300 только
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• Выровняйте головку по вертикали, а затем вставьте до 
 упора в отверстие.
• Если головка не установлена надлежащим образом, ее 
 необходимо повернуть вправо-влево.

1

3

4

5

2

Помойте все съeмныe чacти пpибopaи вытpитe нacyxo пepeд пepвым иcпoльзoвaниeм пpибopa. 
(cтp.8)
Решетки покрыты техническим вазелином для предотвращения коррозии.
Если это затрудняет их снятие, очистите их с помощью нейлоновой щетки под струей теплой воды. 

2

1

3

Установите в отверстие в корпусе двигателя

Установите в отверстие
в корпусе двигателя
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6

При использовании толкателя держите одной рукой пластину 
засыпной воронки.

2 - 5 

2 - 5 
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1-5 6
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MK-MG1300

220 B        50 Гц

220 Bт

391 мм x 164 мм x 306 мм

3,4 кг

Peшeткa c oтвеpcтиями

Иcточник питaния

Пoтpeбляeмaя мoщнocть

Paзмepы (B x Ш x Г)(пpимepнo)

Bec (пpимepнo)

Приложения

MK-MG1000

220 B        50 Гц

200 Bт

391 мм x 164 мм x 306 мм

3,0 кг

Peшeткa c oтвеpcтиями

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА
МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

модели MK-MG1000*, MK-MG1300* "Panasonic"
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОС ТЕСТБЭТ 119334, Москва, Андреевская набережная, д. 2

«*» - набор букв, определяющий цвет изделия и рынок сбыта

Сертификат соответствия выдан :
Сертификат соответствия деӣствителен до :

Производитель: Panasonic Corporation Панасоник Корпорэйшн
Произведено на производственном филиале :
Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad Панасоник Мануфактуринг Малайзия Берхад
No.3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site, 40200 Selangor Darul Ehsan, Malaysia
№3, Джалан Сесику 15\2, Секшен 15, Шах, Алам Индастриал Сайт, 40200 Селангор Дарул Ехсан, Малайзия

Примечание :
Дату изготовления Вы можете определить по серийному номеру, расположенному на задней части изделия.
Серийный номер : Х ХX ХХХ
 1-ая цифра : год (последняя цифра номера года ) -- 3 --2013 , 4 -- 2014
 2-ая и 3-я цифра : месяц (в цифровом выражении) -- 01-- Январь , 02-- Февраль , … 12--Декабрь

Установленный производителем срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что 
изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими 
стандартами.

Импортёр
ООО «Панасоник Рус», РФ, 115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская, д. 11, 3 этаж.
тел. 8-800-200-21-00a

Сертификат соответствия : № TC RU C-JP.МЕ10.В.02614
14.11.2014
13.11.2019

14.11.2014
13.11.2019

№ TC RU C-JP.МЕ10.В.02615
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Щоб уникнути нещасних випадків, травмування, а також пошкодження майна

наступну класифікацію та роз’яснення.

Недотримання цього заходу 

Недотримання цього заходу 

Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу

підключений штепсель

дозволений ліміт напруги

Переконайтеся, що штепсель щільно підключений до розетки.

зі штепселя.
штепселі
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Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу

Перегрівання штепселя та кабелю живлення.

до інформаційного центру для перевірки або ремонту.

це стосується металевих предметів, таких як, дроти і т. ін.

сторонні предмети у вентиляційні отвори.

Користуйтесь спеціальним 
штовхачем.

Під час роботи приладу слідкуйте, щоб у завантажувальний лоток не потрапили 
сторонні предмети (ложки і т. ін.). Будьте особливо уважні, щоб не травмувати 
пальці, під час завантаження продуктів. Завжди користуйтесь штовхачем.

Щоб уникнути серйозних травмувань, слідкуйте за тим, щоб пальці не потрапили 
під ріжучі поверхні м’ясорубки.

Обережно поводьтеся з ріжучими частинами приладу, наприклад, з ножем.

завантажувальний лоток 

модифікуйте самостійно.

вийміть штепсель



12

Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу
ним не користуєтесь.

витоку струму.

під час встановлення частин, що рухаються

приладу
лише за завантажувальний лоток.

(Це може призвести до несправності приладу).
Не перемелюйте сушені продукти, такі як сушені креветки, анчоуси та інші.

Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу

Недотримання цього заходу

прилад

подрібнюються.
прилад

прилад

приладу

прилад.
приладусилою натискаючи на штовхач.

Один цикл роботи приладу не повинен перевищувати 15 хвилин.

захисний прилад.

намагатися прискорити його роботу, із 

жорсткими волокнами

приладу Cт. 15.)

продуктів
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решітки, інакше м’ясорубка не працюватиме.

Перемикач режимів Змінні частини

Решітка з мілкими отворами

Гайка решітки

*частина  e  до  m ар знімнi частини.

Решітка із середніми отворами

Решітка із великими отворами
доступна в МК-MG1300 тільки

Завантажувальний лоток
Метал - доступна в 
МК-MG1300 тільки
Пластик - доступна в 
МК-MG1000 тільки

Шнек

Ніж

Штовхач

Вимкнути Увімкнено

Скидання
Захисний вимикач
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Подрібнювання м’ясa

годинникової

• Вирівняйте голівку по вертикалі, а потім вставте до 
 кінця в отвір.
• Якщо голівка не встановлена належним чином, її 
 необхідно повернути вправо-вліво.

1

положення в корпусі.
правильно,

Bcтaнoвіть відповідну решітку після того, як на шнек вже було 
втановлено ніж, cумістіть Встановіть в отвір в корпусі двигуна з 
отворами, розташованими на внутрішній поверхні головки.

решітку належним чином,
просочуватися через отвори
просочилося, отворів

2

1

3

2

3

4

5

решітки,

Щільно закрутіть гайку.

завантажувальний лоток 

прилад
закривати 

приладу

Пepeд пepшим викориcтaнням пpилaдy помийтe вci знiмнi чacтини i дoбpe їx виcyшiть. (cтop. 16)
З метою запобігання утворенню корозії, знімні частини приладу вкриті технічним вазеліном. 
Якщо його важко видалити, очистіть знімні частини під струменем теплої води, 
використовуючи нейлонову щітку.

прилад

Підготовка приладу

встановиться в потрібне 

Встановіть в отвір 
в корпусі двигуна



виконайте наступні кроки.

Установіть вимикач у положення ВИМК., для того щоб перезапустити захисний вимикач.

i зніміть усі частини, повторюючи дії, описані у 

зберіть усі частини

фарш

прилад

із решітки
виконайте наступні дії для відновлення роботи приладу.

зніміть усі частини, повторюючи дії, описані у 

зберіть усі частини

кроках 2 - 5 розділу «Подрібнення м’яса» у зворотному порядку, для того щоб дістати 
інгредієнти з головки приладу.

кроках 2 - 5 розділу «Подрібнення м’яса» у зворотному порядку, для того щоб дістати 
інгредієнти з головки приладу.

Захисний вимикач

Заходи, яких слід дотримуватися у разі заклинювання приладу

прилад.
лотка.

прилад i

лотка.проштовхніть їх

приладу

приладу
цілком

6

При використанні товкача тримайте однією рукою пластину 
воронки для засипання.

на завантажувальний лоток та 

15
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приладу

розчинник, спирт,

He мийте прилад у посудомийній машині.

зворотному порядку,
Cт. 14 (Підготовка приладу дo poбoти).

На гайці решітки присутні виступи, 
що полегшують процес її знімання.

Щоб полегшити процес знімання решітки, 
вставте викрутку між решіткою та головкою 
м’ясорубки, як показано на малюнку і піддіньте 
решітку.

Гайка решітки

Мийте водою з додаванням 
нейтрального миючого засобу та

Мийте водою з додаванням нейтрального миючого 
засобу та

Мийте водою з додаванням нейтрального миючого 
засобу та

приладу

Чищення

частини

утворення іржі.

Шнек/Ніж

Решітки

Штовхач

Завантажувальний лоток

частини
утворення іржі.

шнека, ножа та решіток

вона слугуватиме у якості 
змазки та допоможе уникнути появи іржі.
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MK-MG1300 MK-MG1000

Насадки Решітка

391 мм x 164 мм x 306 мм
3,4

391 мм x 164 мм x 306 мм

Решітка

MK-MG1000 та MK-MG1300
ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT);
ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT);
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT);
ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (EN 61000-3-3:1995, IDT);
ДСТУ ІЕС 60335-2-14:2006 (IEC 60335-2-14:2002, IDT)

Malaysia
Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.
No. 3, Jalan Sesiku 15/2 Section 15 Shah
Alam Industrial Site 40200 Shah alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

М’ясорубки моделей 
MK-MG1000 та MK-MG1300

торгової мapки “Panasonic”

1 - 2011, 2 - 2012, 3 - 2013

Відомості про утилізацію відпрацьованого електричного та електронного обладнання
Даний виріб не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Для належної його утилізації слід звертатися до 
підприємств, які займаються збором та переробкою відпрацьованого електричного та електронного обладнання. 
Інформацію про такі підприємства ви можете отримати в урядових органах та/або органах місцевого самоврядування.  
Належна утилізація виробу допоможе зберегти цінні ресурси і запобігти потенційному негативному впливу на здоров'я 
людей та стан навколишнього середовища, який може мати місце внаслідок некоректної утилізації відходів.

провулок Охтирскький, будинок 7, місто Київ, 03022, Україна 
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Қауіпсіздік нəтижелері міндетті түрде орындауыңызды сұраймыз

Пайдаланушы жəне басқа адамдардың жарақаттануын жəне құрылғының бұзылуын алдын алу 
үшін осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығып, берілген нұсқаулықтарды қатаң 
сақтауыңызды сұраймыз.  

Кeлeci бeлгiлep бұйымды дұpыc емес пайдалану нəтижесінде пайда болатын қауіп 
деңгейін көрсетеді.

Ауыр жарақат немесе 
өлімге əкелу мүмкіндігін 
сипаттайды.

Тыйым салу белгісі Міндетті түрде сақталуы тиіс талаптар

Дененің жарақаттануы немесе 
айналадағы мүліктің зақымдалу 
мүмкіндігін сипаттайды.

ҚATAҢ ЕСКЕРТУ

ҚATAҢ ЕСКЕРТУ Қауіпті

Тоқ айыры мен сымын зақымдамаңыз.

Тоқ айыры немесе сымы бұзылған болса, 
не тоқ айыры дұрыс қосылмаған болса, 
құрылғыны пайдаланбаңыз.

Пайдаланатын ток кернеуі құрылғыда көрсетілген ток кернеуі өлшемдерінен 
аспауы тиіс жəне құрылғыда ұсынылғаннан  басқа ток көздерін қолданбаңыз.  

Ток айырын розеткаға нықтап орнатыңыз.

Ток айырын тазалап тұрыңыз.

Электр тогының соғуы немесе тұйықталу 
нəтижесінде өрттің пайда болу қауіпі бар.

Электр тогының соғуы немесе тұйықталу 
нəтижесінде өрттің пайда болу қауіпі бар.

(Электр тогының соғу қауіпі бар.)

(Электр тогының соғуы немесе өрттің пайда болу қауіпі бар.)
Пайдаланатын ток кернеуі жергілікті ток көзіне сəйкес екендігіне көз жеткізіңіз.
Бірнеше құрылғының бір розеткаға қосылуы оның шамадан тыс қызып кету қауіпін 
туғызады. 

Ток айырының шамадан тыс қызып кетуі ток соғуы немесе өрттің 
шығуына себеп болуы мүмкін.

(Кірленген ток айырының қорғанышы азайып, оған ылғал тиген кезде өрт шығуы мүмкін.)

Тоқ сымы бұзылған жағдайда, қауіпті алдын алу үшін, тоқ сымын өндіруші, қызмет 
көрсету орталығы немесе басқа уəкілетті маман ауыстыруы тиіс.
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Құрылғыны суға салмаңыз жəне оған су тигізбеңіз.
(Электр тогының соғуы немесе тұйықталу нəтижесінде өрттің пайда болу қауіпі бар.)

Құрылғыны бөлшектемеңіз, өздігіңізден жөндемеңіз, құрылымын өзгертпеңіз.
(Бұл өртке, электр тогының соғуына немесе Сізді жарақатауы мүмкін.)
 Құрылғыны жөндеу үшін уəкілетті қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.

Бөгде заттарды бу шығатын саңылауларға салмаңыз.
(Бұл электр тогының соғуына немесе құрылғының бұзылуына əкелуі мүмкін.)

Етті қолмен жүктемеңіз.
(Бұл ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.)

Жұмыс барысында ет тартқышқа бөгде заттардың (қасық, т.б) өтіп кетпеуін
қадағалаңыз. Саусақтарыңызды жарақаттап алмас үшін, азық итерушіні 
пайдаланыңыз.
(Бұл ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.)

Жұмыс барысында ет салғышты алмаңыз жəне орнатпаңыз.
(Бұл ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.)

Мына құралды денелік, сенсорлық қабілеті шектеулі немесе ақыл-ойы кем, не 
болмаса тиісті білімі мен тəжірибесі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) 
қолдануына болмайды. Мұндай адамдардың құралды қолдануына олардың 
қауіпсіздігіне жауапты тұлғалардың бақылауымен жəне құралды пайдалану 
жөніндегі анық нұсқаулар берілгеннен кейін ғана қолдануына болады. 
Балалардың құралмен ойнамауын қадағалау қажет.
(Бұл күйік, жарақат немесе электр тогы соғуына əкелуі мүмкін.)

Бұл құрылғы қалыпты жұмысқа сай емес белгілер көрінсе немесе мүлдем 
бұзылса, онда құрылғыны сөндіріңіз.
(Түтін, өрт шығып немесе электр соғуы мүмкін.)
Құрылғының
 • Ток айыры мен сымының шамадан тыс қызып кетуі
 • Жүйелік кабелінің зақымдануы немесе электр тогының болмауы
 • Құрылғы корпусының зақымдануы немесе шамадан тыс қызып кетуі.
 Бұл жағдайларда құрылғыны ток көзінен айырып, қызмет көрсету мекемелеріне 
 хабарласыңыз.

Ауыр жарақаттарға шалдықпау үшін, балалардың құрылғының айналмалы 
тетіктеріне колын сұқпауын қадағалаңыз.
(Бұл ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.)

(Бұл ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.)

темір заттарды салмаңыз.

жүзді қолданғанда

ҚATAҢ ЕСКЕРТУ

түйреуіш

Қа
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Қатты тағамдарды (сүйек, жаңғақ сияқты) өткізуге болмайды. 
(Құрылымының зақымдалуына əкелуі мүмкін.)

Сондай құрғақ креветкалар, Анчоустар құрғақ өнiмдердi астық баспа тағы басқалар. 
(Олар қағуға келтiре алады)

Зімбір жəне сол сияқты қатты талшықтары бар тағамдарды өткізуге болмайды. 
(Ондай тағамдар өңделмейді)

Құрылым тұйықталып қалмас үшін, жұмыс үрдісін тездетіп, азық итергішке күштеп 
баспаңыз. Қатты тағамдар құрылғының өзегіне өтіп кетсе, оны дереу электр тогынан 
айырып, ішін тазалаңыз. 
(23-беттегі "Ет тартқыштың түйіліп қалу кезіндегі шаралар" бөлімін қараңыз)
Тежегіш автоматты түрде қосылса, онда құрылғы қосылмайды.

(Бұл ақаулыққа əкелуі мүмкін.)

Бірден 15 минуттан астам құрылғыны пайдаланбаңыз.
(Бұл ақаулыққа əкелуі мүмкін.)

Маңызды ақпарат

Құрылғыны
(Бұл өрт немесе күйікке əкелуі мүмкін)

(Əйтпесе, электр тогының соғуы не өрттің пайда болуы мүмкін.)

 
 (Өрт                                  )
 Ылғалды жерлерде
 (Электр тогы соғып не                                                 )

Тасымалдау кезінде құрылғы корпусынан ұстаңыз.
Жүктеу бөлімінен ұстап тасымалдамаңыз.
(Бұл ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.)

Ешқашанда сымынан тарпаңыз.

Бөлшектерді ауыстырмас бұрын, құрылғыны ток көзінен өшіріңіз.

құрылғыны
жазықтардың

тұйықталу
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атаулары

* aлдындa  e  до  m пaйдaлaнap aлдындa

Жүз
Пышақты орнатқанда, жүздерін торға қаратып орнатыңыз, 
əйтпесе ет тартқыш жұмыс істемеуі мүмкін.

Кішкентай саңылаулы тор 

Орташа саңылаулы тор 

Ірі саңылаулы тор 
Тек MK-MG1300 үлгісінде ғана

Бекіткіш бұранда

Металл - Тек MK-MG1300 
үлгісінде ғана
Пластик - Тек MK-MG1000 
үлгісінде ғана

Қа
за
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Етті тарту

Пpoтpyзия

Пышақтың жүзін суретте көрсетілгендей торшаға қаратып, 
спираль білікке кигізіңіз.
 Пышақты орнатқанда, жүздерін торға қаратып орнатыңыз, 
 əйтпесе ет тартқыш жұмыс істемеуі мүмкін.

3

Спираль білікті ұзын жағымен ет тартқыштың басына енгізіп, 
бойлай айналдырып, керекті орнына орнатыңыз. 

 ол тұрақтанып, айналмайды.

2

Пышақты спираль білікке кигізіп, одан кейін торшаны басты 
бөлімінің ішіндегі арнайы саңылауларына орналастырыңыз.
 Егер торша саңылауларға орнатылмаса, ет  тартылған кезде 
 бұл саңылаулардан шығуы мүмкін. Мұндай жағдайда бірден 
 саңылауларды тазалаңыз.  

4

Бекіткіш бұранданы тірелгенше бұраңыз.   

Ет тартқыштың басты бөлігін ет салғышка орналастырып, 
керекті қалыпта бекітіңіз.

Құрылғыны тегіс жəне қатты жазықтықта орналастырған жөн. 
 Құрылғының төменгі жəне бүйір жақтарында орналасқан ауа 
 желдеткіш саңылаулары əрдайым ашық болып қалу керек.

5

2

1

3

моторлы қозғаушының
ашық корпусы

Элeктp қoзғaғышының коpпycының oйығынa eт тapтқышының 
бacын opнaтыңыз.
• Корпустардың қоюды алдында тiк жағдайдағы басты ұстаңыз. 
• Егер бас керектi мөлшерде орнатылмаса басты оңға жəне 
 солға бұруға керек .
Бір қолмен ет тартқыштың басын ұстап, екінші қолмен 
құрылғының бүйір жағында орналасқан саңылауға бекіткіш 
бұранданы салып, оны сағат тілімен айналдырып тартыңыз.

Aлғaш peт пaйдaлaнap aлдындa бapлық бөлшeктepiн жyып, құpғaқ eтiп cүpтiңiз. (24-б)
Петролатум коррозияның сақтап қалуы үшiн шаншып аударатын пластиналарға қапталған. Оны 
алып тастау, егер қиын болса ол алып тастаса, жылы сумен нейлон бiлезiгi көмегiмен тазалаңыз.

1
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Етті ет салатын бөліміне сыятындай көлемде кесіңіз. Ет тартқышты 
ток желісіне қосыңыз. Айырып-қосу түмесін Вкл.
тəртіптемесіне орнатыңыз.  
Тағамдарды ет салатын бөліміне салыңыз.
 Пайдаланғаннан кейін айырып-қосқышты Выкл. 
 тəртіптемесіне орнатып, құрылғыны ток желісінен айырыңыз.
Тəңiр жарылқасын, бiр қолымен жуктеүші тартпаны ұстап тұрыныз, 
итергiштiң қолдануында.

Ескерту: 
 Жұмыс барысында ет тартқыштың басты бөлігі айналуы мүмкін. 
 Бұл қалыпты жағдай. Бұранданы тым қатты бұрап, бұл 
 айналуды тоқтатпаңыз. Əйтпесе, құрылғы зақымдалуы мүмкін.

6

Тұйықталуды автоматты түрде тоқтату

Тағам ет тартқышта тұрып қалған жағдайда орындалатын қауіпсіздік шаралары

Ет тартқыш тым жүктеліп, тұйықталу автоматты түрде тоқтатылғаннан кейін, келесі қадамдарды
орындаңыз.

Егер ет тартқышқа сүйек немесе қатты тағамдар тұрып қалып, ол торшадан шықпаса, онда келесі 
қадамдарды орындаңыз.

Тұйықталуды автоматты түрде тоқтатуды қайта жүктеу үшін, айырып-қосқышты Выкл. 
тəртіптемесіне орнатыңыз.

Моторды сөндіріп, қозғалтқыштың соңына дейін тоқтағанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыны ток желісінен айырыңыз. Ет тартқышта тұрып қалған тағамды алу үшін, 
"Құрастыру" бөлімінің 2-5 қадамдарын кері ретте орындаңыз.

Бөлшектерін қайта жинап, ет тартуды жалғастырыңыз.

Құрылғыны ток желісінен айырыңыз. Ет тартқышта тұрып қалған тағамды алу үшін, 
"Құрастыру" бөлімінің 2-5 қадамдарын кері ретте орындаңыз.

Бөлшектерін қайта жинап, ет тартуды жалғастырыңыз.

(Етті тарту)

Қа
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Құрылғыны бөлшектеу алдында, қозғалтқыш толығымен тоқтағанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны 
ток желісінен айырыңыз.

Жанармай, еріткіш, алгоколь, хлор, жылтырлату ұнтағын немесе метал щеткаларын 
қолданбаңыз. Əйтпесе, құрылғының сыртқы қабындысы зақымдалуы мүмкін.

Құрылғыны бөлшектеу үшін, 22 беттердегі "Құрастыру" бөлімінің 1-5 қадамдарын кері ретте 
орындаңыз.

Бекіткіш бұранданы оңай шешу үшін, бойында 
арнайы шығыңқылар бар.

Торшаны шешуді жеңілдету үшін торша мен 
басты бөлігінің ортасына бұрауышты 
суреттегідей орнатып, торшаны алыңыз.

Тағам қалдықтарын алып тастаңыз.

Бекіткіш бұранда
Саңылаулары бар торша

Егер бөлшектерді дымқыл күйде 
қалдырса, онда тот басуы мүмкін.

Егер бөлшектерді дымқыл күйде қалдырса, онда тот 
басуы мүмкін.

<Спираль білігі, пышақ жəне саңылаулары бар торша 
үшін> Егер кесетін бөлшектерді тазалап, құрғатқаннан 
кейін өсімдік майын жақса, оларды майлап, ұзақ уақытқа 
дейін өткір болып қалады.

жақсылап

жақсылап

жақсылап

Ылғал
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MK-MG1300

391 мм x 164 мм x 306 мм

3,4 3,0

391 мм x 164 мм x 306 мм

MK-MG1000

Сипаттамасы

Ток көзі

Қосымша керек-жарақтар Саңылаулары бар торшалар Саңылаулары бар торшалар

Қуаты
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ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
ЭЛЕКТР ЕТТАРҚЫШ

үлгілер: MK-MG1000*, MK-MG1300* "Panasonic"
СЕРТИФИКАТТАЛҒАН ОС ТЕСТБЭТ 119334, МӘСКЕУ, Андреевская набережная, 2 үй

Сәйкестік сертификатының берілген күні :
Сәйкестік сертификатының жарамдылық мерзімі :

Өндіруші: Panasonic Corporation (Панасоник Корпорэйшн)
Өндіруші филиалында өндірілді:
Панасоник Мануфактуринг Малайзия Берхард
мекенжай бойынша:
№3, Джалан Сесику 15/2, Секшен 15, Шах, Алам Индастриал Сайт, 40200 Селангор Дарул Ехсан, Малайзия

Ескертпе :
Өндірілген күнін (жылы, айы, күні) Сіз бұйымның артқы жағындағы сандар мен әріптердің комбинациясы бойынша анықтай 
аласыз.
Сериялық нөмірі : Х ХХ xxx
 1 -ші сан: жыл (жылдың соңғы нөмердің саны) --3--2013, 4--2014
 2-шi және 3-ші саны: айы -- 01-Қантар, 02-Ақпан, ...12-Желтоқсан

Өндірушімен бекітілген осы бұйымның қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдаланушы нұсқауына және қолданылатын
техникалық стандарттарға сәйкес қатаң түрде пайдаланылған жағдайда, өндірілген күнінен бастап 7 жылға тең.

Импорттаушы
«Панасоник Рус» ЖШҚ, РФ, 115191, Мәскеу қ.,
Большая Тульская к-сі, 11 үй, 3 қабат.
Тел. 8-800-200-21-00

Қазақстан Республикасы территориясындағы өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын уәкілетті ұйым:
АҚ «Панасоник Маркетинг СНГ», Қазақстан,
050057 Алматы қ., Тимирязев көш. 42, 30-шы ғимарат
Panasonic ақпарат орталығы:
+7 (727) 298-09-09 - Алматы мен Орта Азиядан қонырау шалу үшін
8-8000-809-809 - Қазақстан бойынша стационарлы телефондар арқылы тегін

Организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству продукции на территории Республики Казахстан:
АО "Панасоник Маркетинг СНГ" Казахстан,
050057 г. Алматы, ул. Тимирязева 42, здание 30.
Информационный центр Panasonic:
+7 (727) 298-09-09 -Для звонков из Алматы и Центральной Азии.
8-8000-809-809 -Звонок по Казахстану со стационарных телефонов бесплатный

Сәйкестік сертификаты : № TC RU C-JP.МЕ10.В.02614
14.11.2014
13.11.2019

14.11.2014
13.11.2019

№ TC RU C-JP.МЕ10.В.02615
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Декларация о Cоответствии

Декларацiя про Biдповiдніcтв
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Declaration of Conformity
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