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УКРАЇНСЬКА

Область застосування

Ваша вібраційна шліфувальна машина виробництва 
компанії Black & Decker розроблена для шліфу-
вання деревини, металу, пластику та фарбованих 
поверхонь. Цей інструмент призначений лише для 
побутового використання.

Інструкції з техніки безпеки

Загальні правила безпеки для електричного 

інструменту

Попередження! Прочитайте всі попе-

редження та всі інструкції. Невиконання 
всіх попереджень та інструкцій , що наве-
дені нижче, може призвести до ураження 
електричним струмом, пожежі та/або 
серйозних травм.

Зберігайте це керівництво для отримання 

інформації в подальшому. Термін „електричний 
інструмент „ в усіх попередженнях, перерахованих 
нижче, стосується використовуваних Вами інстру-
ментів, що працюють від мережі енергоспоживання 
(з використанням електричного кабелю) або акуму-
ляторів (без кабелю).

1. Безпека на робочому місці

a. Тримайте робочу зону чистою та добре освіт-

леною. Неупорядковані та темні робочі зони 
збільшують ймовірність нещасного випадку.

b. Не використовуйте електричні інструменти 

у вибухонебезпечних умовах, наприклад, 

в присутності легкозаймистих рідин, газів 

або пилу. Електричні інструменти створюють 
іскри, що можуть запалити пил або випаро-
вування.

c. Тримайте дітей та сторонніх подалі під час 

використання інструменту. Відвернення 
уваги може призвести до втрати контролю.

2. Електрична безпека

a. Вилка електричного інструменту має від-

повідати розетці. Ніколи ніяким чином не 

змінюйте вилку інструменту. Не використо-

вуйте адаптерів з заземленими електрични-

ми інструментами. Немодифіковані вилки та 
розетки, що підходять до них, зменшують ризик 
ураження електричним струмом.

b. Уникайте контакту тіла з заземленими по-

верхнями, такими як труби, радіатори, плити 

та холодильники. Якщо Ваше тіло заземлене, 
ризик ураження електричним струмом збільшу-
ється.

c. Не залишайте електричні інструменти під 

дощем або в умовах підвищеної вологості. 

Вода, що потрапляє в електричний інструмент, 
підвищує ризик ураження електричним стру-
мом.

d. Не використовуйте шнур не за призначен-

ням. Ніколи не використовуйте шнур для 

переносу, витягнення або відключення 

електричного інструменту. Тримайте шнур 

подалі від високих температур, мастила, 

гострих предметів та рухомих деталей. 

Ушкоджений або заплутаний шнур підвищує 
ризик ураження електричним струмом.

e. При використанні електричного інструменту 

на вулиці, використовуйте подовжуючий 

шнур, що підходить для використання на 

вулиці. Використання шнура, що підходить для 
вулиці, знижує ризик ураження електричним 
струмом.

f. Якщо неможливо уникнути використання 

електричного інструменту в умовах підви-

щеної вологості, використовуйте живлення, 

захищене пристроєм залишкового струму 

(RCD). Використання RCD знижує ризик ура-
ження електричним струмом.

3. Особиста безпека

a. Будьте в стані готовності, дивіться, що ви 

робите, та використовуйте загальний глузд, 

коли ви працюєте з електричним інстру-

ментом. Не використовуйте електричний 

інструмент, коли ви втомлені або знахо-

дитесь під впливом наркотичних речовин, 

алкоголю або ліків. Втрата уваги при роботі 
з електричним інструментами може призвести 
до серйозних травм.

b. Використовуйте особисті засоби безпеки. 

Завжди використовуйте засоби захисту 

очей. Засоби безпеки, такі як протипилова 
маска, неслизькі безпечні чоботи, твердий ка-
пелюх та засоби захисту слухового апарату, які 
використані для відповідних умов, зменшують 
імовірність особистих травм.

c. Уникнення випадкового запуску. Переко-

найтесь, що вимикач знаходиться в позиції 

Викл. перед підключенням до джерела жив-

лення та/або акумулятора, переміщенням 

або перенесенням пристрою. Перенесення 
інструменту, тримаючи палець на вимикачі, або 
підключення живлення з перемикачем в позиції 
Вкл. може призвести до нещасного випадку.

d. Зніміть всі налаштувальні ключі або гайкові 

ключі перед тим, як вмикати електричний 

інструмент. Гайковий ключ, що залишився 
прикріпленим до якоїсь деталі механізованого 
пристрою, що обертається, може призвести до 
травм.

e. Не перенапружуйтесь. Завжди утримуйте 

правильну постановку ніг і рівновагу. Це 
дозволяє тримати електричний інструмент під 
кращим контролем в несподіваних ситуаціях.

f. Вдягайтеся відповідним чином. Не вдягайте 

вільний одяг чи прикраси. Тримайте ваше 

волосся, одяг та рукавчики подалі від рухо-

мих деталей. Вільний одяг, прикраси або довге 
волосся може зачепитися за рухомі деталі.

g. Якщо передбачені пристрої для підключен-

ня до засобів виділення та збирання пилу, 

переконайтеся, що вони правильно під-

ключені та використовуються. Використання 
таких пристроїв зменшує ризик виникнення 
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небезпечних ситуацій, що пов’язані з потра-
плянням пилу.

4. Використання та догляд за електричним 

інструментом

a. Не використовуйте надмірні зусилля при 

роботі з механізованим інструментом. Ви-

користовуйте відповідний електричний 

інструмент для вашої задачі. Правильно 
обраний інструмент виконає завдання краще 
та безпечніше за умов, для яких він був роз-
роблений.

b. Не використовуйте інструмент, вмикач 

якого не вмикає та не вимикає його. Будь-
який електричний інструмент, який не може 
управлятися вмикачем, є небезпечним і має 
бути відремонтований.

c. Відключіть вилку від джерела живлення 

та/або акумулятору перед тим, як робити 

будь-які налаштування, зміни додаткового 

обладнання чи зберігання інструменту. Ці 
профілактичні заходи зменшують ризик ви-
падкового запуску електричного інструменту.

d. Бережіть вимкнені електричні інструменти 

від дітей та не дозволяйте особам, що не 

знайомі з електричним інструментом або 

цими інструкціями використовувати елек-

тричний інструмент. Електричні інструменти 
є небезпечними, якщо вони використовуються 
некваліфікованими користувачами.

e. Технічне обслуговування електричних 

інструментів. Перевіряйте на відсутність 

вирівнювання або заїдання рухомих дета-

лей, ушкоджених частин та інших умов, що 

можуть впливати на роботу електричного 

інструменту. Якщо є ушкодження, відре-

монтуйте електричний інструмент перед 

використанням. Багато нещасних випадків 
є результатом того, що інструмент не пройшов 
відповідного технічного обслуговування.

f. Тримайте ріжучі інструменти гострими та 

чистими. Правильно доглянуті ріжучі інстру-
менти з гострими ріжучими кромками мають 
меншу ймовірність заїдання, та ними легше 
керувати.

g. Використовуйте електричний інструмент, 

додаткові інструменти та деталі інструменту 

тощо у відповідності до цих інструкцій та 

відповідно до даного типу механізованих 

інструментів, зважаючи на умови викорис-

тання та роботу, яка має бути виконана. 

Використання електричних інструментів не за 
призначенням може призвести до виникнення 
небезпечних ситуацій.

5. Обслуговування

a. Надавайте Ваш електричний інструмент 

для обслуговування кваліфікованим спе-

ціалістом з ремонту та використовуйте 

тільки рекомендовані замінні деталі. Це 
забезпечить безпеку електричного пристрою, 
що обслуговується.

Додаткові правила безпеки для електричного 

інструменту

Попередження! Додаткові інструкції з тех-
ніки безпеки для шліфувальних машин

• Тримайте інструмент за ізольовану ручку, 

тому що інструмент може торкнутися влас-

ного кабелю. Пошкодження кабелю під напру-
гою може призвести до зарядження відкритих 
металевих деталей та до ураження оператора 
електричним струмом.

• Використовуйте затискач або інший спосіб 

закріплення деталі, що оброблюється, на 

стабільній платформі.Утримування деталі 
в руках або притиснення її до тіла може при-
вести до втрати контролю.

• Попередження! Контакт або вдихання пилу, 
що з’являється при шліфуванні, може бути 
шкідливим для здоров’я оператора та людей, 
що знаходяться поблизу. Вдягайте протипи-
ловий респіратор, що розроблено для захисту 
від пилу та випаровувань та переконайтесь, що 
люди в робочій зоні або люди, що потрапляють 
в робочу зону добре захищені.

• Ретельно видаляйте весь пил після шліфуван-
ня.

• Будьте особливо уважними при шліфуванні 
фарби на основі свинцю та при роботі з деякими 
породами деревини та деякими видами металу, 
що можуть утворювати токсичний пил:
- Не дозволяйте дітям та вагітним жінкам 

входити на робочу територію.
- В робочій зоні не можна їсти, пити та пали-

ти.
- Необхідно безпечно знищувати пил та інші 

відходи.
• Цей інструмент не призначений для викорис-

тання людьми (включаючи дітей) з недостат-
німи фізичними, сенсорними або розумовими 
можливостями, або з недостатнім досвідом 
або знаннями, за винятком ситуацій, коли вони 
працюють під контролем або отримали відпо-
відні інструкції щодо використання пристрою 
від відповідального за їх безпеку. Діти повинні 
знаходитись під контролем, щоб гарантувати, 
що вони не будуть грати з пристроєм.

• Використання за призначенням описане в цьому 
керівництві. Використання аксесуарів або при-
ладдя, або виконання будь-яких дій з інструмен-
том, що суперечать рекомендаціям цього керів-
ництва, може призвести до ризику травмування 
людини та/або пошкодження майна.

Вібрація

Значення вібрації, вказані в технічних даних та 
в декларації про відповідність виміряні з дотри-
манням стандартних методів тестування, наданих 
в EN 60745, та їх можна використовувати для порів-
няння одного інструменту з іншим. Задекларовані 
значення вібрації можна також використовувати для 
попередньої оцінки впливу вібрації.
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Попередження! Значення вібрації під час викорис-
тання інструменту може відрізнятися від задекла-
рованого в залежності від способів використання 
інструменту. Рівень вібрації може перевищувати 
вказані значення.

При оцінці впливу вібрації для визначення заходів 
безпеки за вимогами 2002/44/EC, щоб захистити 
людей, що регулярно використовують інструменти 
в роботі, необхідно враховувати реальні умови та 
способи використання інструменту, включаючи 
врахування всіх періодів робочого циклу, напри-
клад, часу, коли інструмент вимкнено та коли він 
знаходиться в режимі очікування, а також часу 
реальної роботи інструменту.

Написи на інструменті

На інструменті є наступні піктограми:

Попередження! Щоб зменшити ризик 
травм, користувач повинен прочитати 
керівництво з експлуатації.

Електрична безпека

Цей інструмент має подвійну ізоляцію; 
тому заземлення не є необхідним. Завжди 
перевіряйте, що джерело живлення від-
повідає напрузі, що вказана на табличці 
з паспортними показниками.

• Якщо шнур живлення пошкоджений, його 
необхідно замінити, звернувшись до виробника 
або до офіційного сервісного центру компанії 
Black & Decker, щоб уникнути можливого 
ризику.

Деталі

Цей інструмент має деякі чи всі деталі з нижче 
вказаних.
1. Вимикач
2. Вихідний отвір пиловловлювання
3. Шліфувальна основа
4. Затискач фіксаторів шліфувального паперу 
5. Регулятор змінної швидкості

Зборка

Попередження! Перед зборкою переконайтеся, 
що інструмент вимкнено та вилка витягнута з роз-
етки.

Встановлення шліфувального 

папіру (мал. A і B1 - B3)

Попередження! Ніколи не використовуйте інстру-
мент без встановлених шліфувальних папірів та 
інших деталей.

Встановлення шліфувальних паперів з нейло-

новими петлями (мал. A)

• Переконайтесь, що інструмент вимкнений та 
відключений від мережі живлення.

• Щільно та рівно розташуйте папір на шліфу-
вальній основі (3), стежачи, щоб отвори папіру 
точно співпадали з отворами в основі.

Встановлення звичайних шліфувальних паперів 

(мал. B1 - B3)

• Переконайтесь, що інструмент вимкнений та 
відключений від мережі живлення.

• Зробіть шліфувальний папір м’якше шляхом 
тертя нешліфуючою стороною по робочій по-
верхні.

• Підніміть затискачі фіксаторів шліфувального 
паперу (4), щоб звільнити їх з пазів та відкрийте 
фіксатори паперу, натиснувши на них донизу 
(мал. B1).

• Помістіть папір (3) на шліфувальну основу, не 
забуваючи про те, що отвори папіру повинні 
співпадати з отворами основи.

• Всуньте кінець шліфувального папіру в пере-
дній фіксатор полотна, як показано на малюнку 
(мал. B3).

• Натисніть на ручку передньої скоби (4) донизу 
та зафіксуйте її у фіксуючому пазу.

• Продовжуючи злегка натискати на папір, 
встановіть задній край в задній пружинний за-
тискач.

• Натисніть на ручку скоби (4) зверху донизу та 
закріпіть її в фіксуючому пазу.

Встановлення та зняття пилового 

мішку (мал. C)

• Натягніть пиловий мішок (6) на отвір пиловлов-
лювання (2).

• Натягніть пиловий мішок на інструмент та пере-
конайтесь, що він встановлений надійно.

• Щоб зняти пиловий мішок, потягніть його назад 
та стягніть з інструменту.

Використання

Попередження! Інструмент повинен працювати зі 
своєю швидкістю. Не перевантажуйте його.

KA320E - перемикач змінної 

швидкості 

Перемикач змінної швидкості дозволяє адаптувати 
швидкість інструменту до матеріалу виробу, що 
оброблюється.
• Встановіть перемикач (5) на необхідну позицію. 

Загальним правило є використання високої 
швидкості для деревини, середньої швидко-
сті - для фанери та синтетичних матеріалів 
та низької швидкості для акрилового скла, 
кольорових металів та для зняття фарби.

Ввімкнення та вимкнення (мал. D)

• Щоб увімкнути інструмент, натисніть на пере-
дню частину I перемикача вкл./викл. (1).

• Для вимкнення інструменту натисніть на задню 
частину О перемикача вкл./викл.
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Звільнення пилового мішку від пилу 

(мал. С)

Пиловий мішок (6) необхідно спустошувати кожні 10 
хвилин використання.
• Штовхніть пиловий мішок (6) назад та витягніть 

його з інструменту.
• Спрямуйте отвір донизу та струсіть пиловий 

мішок (6), щоб звільнити його від вмісту.
• Натягніть пиловий мішок (6) на інструмент та 

переконайтесь, що він встановлений надійно.

Рекомендації для оптимального використання 

(мал. E)

• Завжди тримайте інструмент обома руками
• Не використовуйте занадто сильний тиск при 

роботі зі станком.
• Регулярно перевіряйте стан шліфувального 

полотна. Замінюйте її при необхідності.
• Завжди шліфуйте вздовж волокон деревини.
• При шліфуванні нових шарів фарби перед на-

несенням ще одного шару використовуйте дуже 
мілкий абразив.

• При шліфуванні дуже нерівних поверхонь та при 
видаленні шарів фарби починайте шліфування 
з дуже грубого абразиву. На інших поверхнях 
починайте з середнього абразиву. В обох ви-
падках поступово переходьте на більш мілкий 
абразив для отримання рівної поверхні.

• Більш детальну інформацію щодо наявних ви-
тратних матеріалів можна отримати у центрі 
продажу.

Витратні матеріали

Продуктивність роботи інструменту залежить 
від витратних матеріалів, які Ви використовуєте. 
Витратні матеріали виробництва фірм Black & Decker 
та Piranha розроблені з дотриманням високих 
стандартів якості та створені для підвищення 
ефективності використання вашого інструменту. 
Використовуючи ц і витратні матеріали, Ви 
отримаєте максимальну ефективність від вашого 
інструменту.

Технічне обслуговування

Ваш інструмент призначений для роботи протягом 
довгого часу з мінімальним обслуговуванням. По-
стійна задовільна робота залежить від правильного 
догляду за інструментом та регулярної очистки.

Попередження! Перед проведенням технічного 
обслуговування, вимкніть інструмент та від’єднайте 
його від розетки.
• Регулярно очищуйте вентиляційні отвори 

інструменту, використовуючи м’яку щітку чи 
суху ганчірку.

• Регулярно очищуйте корпус інструменту, вико-
ристовуючи вологу ганчірку. Не використовуйте 
абразивні очищуючи засоби та засоби, що 
містять розчинники.

Захист навколишнього середовища

Окреме збирання. Цей виріб не можна ви-
кидати на смітник із звичайним побутовим 
сміттям.

Якщо якось Ви вирішите, що ваш виріб фірми 
Black & Decker має бути замінено, або він Вам 
більше не потрібний, не викидайте його на смітник 
побутового сміття. Зробіть цей виріб доступним для 
окремого збору.

Окремий збір використаних виробів та 
упаковки дозволяє повторно переробляти 
та використовувати матеріали. Переробка 
повторно використовуваних матеріалів 
допомагає попередити забруднення на-
вколишнього середовища та зменшує 
потребу в сировині.

Місцеві законодавчі акти можуть передбачати окре-
мий збір електричного обладнання в муніципальних 
місцях для збору сміття або продавцями при покупці 
нового обладнання.

Компанія Black & Decker має можливість для збору 
та переробки продуктів власного виробництва після 
закінчення їхнього терміну служби. Щоб скориста-
тися цією послугою, поверніть виріб компанії в офі-
ційний сервісний центр, які збирають відпрацьовані 
продукти за наш рахунок.

Ви можете знайти місцезнаходження найближчого 
до Вас сервісного центру, зв’язавшись з місцевим 
офісом компанії Black & Decker за адресою, вказа-
ною в цих інструкціях. Крім того, список офіційних 
сервісних центрів компанії Black & Decker з усіма 
подробицями нашого післяпродажного обслуго-
вування та контактною інформацією міститься 
в Інтернеті за адресою: www.2helpU.com

Технічні дані

   KA310 KA320E

Вхідна напруга В 230 230

Споживана потужність Вт 240 240

Коливання 

(холостого ходу) хв-1 30 000 14 000 -

    30 000

Окружності 

(холостого ходу) хв-1 15 000 7 000 -

    15 000

Поверхня шліфувальної 

основи мм 90x187 90x187

Вага кг 1,30 1,30
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Заява про відповідність ЄС
 

 

KA310/KA320E

Компанія Black & Decker заявляє, що ці продук-
ти відповідають наступним вимогам: 98/37/EC, 
EN 60745

Рівень звукового тиску згідно з EN 60745:
Звуковий тиск (L

pA
) 83 dB(A)

погрішність (K) 3 дБ (A)
Звукова потужність (L

WA
) 94 dB(A)

погрішність (K) 3 дБ (A)

Загальні значення вібрації (векторна сума трьох 
векторів) згідно з EN 60745:
Рівень вібрації (a

h
) 8,3 м/с2

погрішність (K) 1,5 м/с2

Нижчепідписаний несе відповідальність за упоряд-
кування файлу технічних характеристик та робить 
цю заяву від компанії Black & Decker

Кевін Хьюіт (Kevin Hewitt)
Директор з виробництва 

побутової техніки
Спеннімуп, графство Дарем 

DL16 6JG,
Великобританія

26-6-2008



9

БЛЕК ЕНД ДЕККЕР

гарантійні умови

Шановний покупцю!

1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного
виробу компанії Black & Decker та вислов-
люємо Вам свою вдячність за Ваш вибір.

1.1. Надійна робота цього виробу на протязі 
всього терміну експлуатації є предметом 
особливої турботи наших сервісних 
служб. У випадку виникнення будь-яких 
проблем в процесі експлуатації виробу 
ми рекомендуємо Вам звертатися лише 
до авторизованих сервісних організацій, 
адреси та телефони яких Ви зможете 
знайти в Гарантійному талоні або дізна-
тися в магазині.
Наші сервісні центри – це не тільки 
кваліфікований ремонт, але и широкий 
вибір запчастин та аксесуарів.

1.2. При купівлі виробу вимагайте перевірки 
його комплектності та справності за Вашої 
присутності, наявності інструкції з експлу-
атації та заповненого Гарантійного талону 
на українській мові. За умови відсутності у 
Вас правильно заповненого Гарантійного 
талону ми будемо вимушені відхилити 
Ваші претензії щодо якості цього виро-
бу.

1.3. Щоб уникнути всіх непорозумінь напо-
легливо просимо Вас перед початком 
роботи з виробом уважно ознайомитись 
з інструкцією щодо його експлуатації.

1.4. Звертаємо Вашу увагу на виключно побу-
тове призначення цього виробу.

2. Правовою основою даних гарантійних
умов є діюче Законодавство та, зокрема, 
Закон ”Про захист прав споживачів”.

3. Гарантійний термін на даний виріб
складає 24 місяці та починається з дня
продажу через роздрібну торгову мережу. 
У випадку усунення недоліків виробу га-
рантійний термін подовжується на період, 
протягом якого виріб не використовував-
ся.

4. Термін служби виробу - 5 років (мінімаль-
ний, встановлений у відповідності до
Закону ”Про захист прав споживачів”).

5. Наші гарантійні зобов’язання поширю-
ються тільки на несправності, виявлені
протягом гарантійного терміну та обумо-
влені виробничими та конструктивними
факторами.

6. Гарантійні зобов’язання не поширюють-
ся:

6.1. На несправності виробу, що виникли 
в результаті:

6.1.1. Недотримання користувачем вказівок 
інструкції з експлуатації виробу.

6.1.2. Механічних пошкоджень, викликаних 
зовнішнім ударним або іншим впливом.

6.1.3. Використання виробу в професійних цілях 
та об’ємах, в комерційних цілях.

6.1.4. Застосування виробу не за призначен-
ням.

6.1.5. Стихійного лиха.
6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших 

зовнішніх впливах на виріб, таких як 
дощ, сніг, підвищена вологість, нагрів, 
агресивні середовища, невідповідність 
параметрів електромережі параметрам, 
вказаним на інструменті.

6.1.7. Використання аксесуарів, витратних 
матеріалів та запчастин, які не рекомен-
довані або не схвалені виробником.

6.1.8. Проникнення всередину інструменту 
сторонніх предметів, комах, матеріалів 
або речовин, що не є відходами, які суп-
роводжують використання інструменту 
за призначенням, наприклад, стружки, 
опилки та ін.

6.2. На інструменти, що були відкриті, піддані 
ремонту або модифікації поза уповнова-
женим сервісним центром.

6.3. На приналежності, запчастини, що 
вийшли з ладу внаслідок нормального 
зносу, та витратні матеріали, такі як, 
приводні ремені, вугільні щітки, ножі, та 
ін.

6.4. На несправності, які виникли в результаті 
перевантаження інструменту, що призве-
ло до виходу з ладу електродвигуна або 
інших вузлів та деталей. До безумовних 
ознак перевантаження виробу належать, 
зокрема: поява кольорів мінливості, 
деформація або оплавлення деталей та 
вузлів виробу, потемніння або обвуглю-
вання ізоляції дротів електродвигуна під 
впливом високої температури.

Блек енд Декер ГмбХ, 
Блек енд Декер Штрассе, 40, 
65510 Ідштайн, Німеччина.

03 червня 1999 р.

zst00094422 - 17-02-2009

060
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KA320E  RANDOM ORBIT SANDER 1

©

Надання запасних частин - доступні лише 

показані деталі
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АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
BLACK & DECKER

RUS
  

UA
  

KZ

Россия, 121471, г. Москва, Украина, 04073, г. Киев, Казахстан, 050060, г. Алматы,
ул. Гвардeйская, д. 3, корп. 1 ул. Cырецкая, 33-ш ул. Тажибаевой, д. 155/1
тел.: (495) 444 10 70 тел.: (044) 581 11 25 тел.: (727) 250 21 21
 737 80 41    244 64 44

BY
  

GE

Беларусь, 220015, г. Минск, Грузия, 0193, г. Тбилиси,
ул. Берута, д. 22, к. 1 ул.Тамарашвили, д. 12
тел.: (37517) 251 43 07 тел.: (99532) 33 35 86
 251 30 72

Сервисная сеть Black & Decker постоянно расширяется.
Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам 

в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17

http://www.blackanddecker.ru

Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(a)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов´язаннями ознайомлен(а)/

Спра ны і по насцю укамплектаваны тавар атрыма (ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Т зу ж не толы  жина тал ан тауар абылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/

Т затилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чикдим“

Подnись nокуnателя/ Підnuс noкуnця/ Подnіс nакуnніка/ Саmыn алушыны  олmaнбасы/ Хaрuдорнuнз uмзосu
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