
Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Қызмет көрсету мерзімі: 2 жыл.

Ескерту. Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар мен анықтамалар 
наразылық білдіруге негіз бола алмайды. SVEN СМ өнімдері үнемі жетілді- 
ріліп отырады, сондықтан техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз 
өзгеруі мүмкін.

SVEN СМ тінтіуірге арналған кілемшесін сатып алғаныңыз үшін рахмет!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2014. SVEN PTE. LTD. Нұсқасы 1.0 (V 1.0). 
Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық 
құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ
Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір 
сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шартта- 
рында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен кел- 
тірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

ҚОЛДАНЫЛУЫ
SA тінтіуірге арналған кілемшесі  «тінтіуір» сияқты манипуляторлар үшін олардың 
төменгі бетін сырмайтын (оптикалық тінтіуірлердің) және жылтыр жерде тайғанат- 
пайтын жұмыс беті болып табылады. Сапасы жақсы кілемшенің меңзері де дәл 
көрсетеді, жүрісі де жұмсақ, ақыр аяғында, еңбек нәтижелі болады.  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Оптикалық және лазерлі тінтіуірлерге арналған жеңіл әрі өте жұқа кілемше
• Арнайы текстуралы тегіс беті  тінтіуірді позициялаудың дәлдігін арттырады 
• Жоғарытехнологиялық экологиялық материал
• Үстелдің үстінде берік орнауға арналған сырғымайтын арнайы негіз
• Материал – 100 % полиэстер + полиуретан

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
• Кілемшенің жұмыс бетін шаңнан уақытында тазалап отырыңыз.
• Кілемшелердің боялған бетін бүлдірмеу үшін химиялық реагенттерді пайдалан- 
баңыз.

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Өлшемдері
Материал

220 × 180 × 0,7 мм
100 % полиэстер + полиуретан
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
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Үлгi: SA
Импортерлер CM SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013, 
Алматы, Республика алаңы, Фурманов көшесінің 
бұрылысы, yй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан 
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-гі 
қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия 
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия, 
Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, 
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, 
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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