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Мы благодарим Вас за покупку! Перед началом эксплуатации просим вас внимательно ознакомиться с
руководством по эксплуатации и монтажу. Сохраняйте данное руководство до конца срока службы. 
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ВНИМАНИЕ, ПОКУПАТЕЛЬ!!!

Газовый проточный водонагреватель Roya,l для повышения Вашей безопасности, оснащен
датчиком тяги. При слабой тяге водонагреватель отключается через короткий промежуток 
времени. Самовольное отключение датчика тяги может привести к отравлению, с леталь-
ным исходом от угарного газа. Продавец снимает с себя ответственность за водонагреватель,
при самовольном отключении датчика тяги. 

ПРОВЕРЬТЕ ТЯГУ в дымоходе перед началом установки водонагревателя.
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1. Безопасность и надежность:

В водонагревателе используется огнестойкая защита, защита сухого жара гидросферического 
соединения и жароустойчивая защита, антифризовая защита, стабилизационная защита объема воды, 
защита от избыточного давления воды для того, чтобы обеспечить безопасную работу водонагревателя.

Управление водонагревателя производится с помощью трех регуляторов:

-регулятор тепловой мощности;
-регулятор давления водоснабжения;
-регулятор расхода газа( режим зима/лето).

;

Опасность

запрещено

следуйте данному порядку действия

Внимание: этот символ означает, что возможно получение травмы или порча имущества.

не прикасаться

беречь от огня

Закройте газовый вентиль

Газовый вентиль

Откройте окно Свяжитесь с авторизованным сер-
висным центром и газовой службой

ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ НЕУКОСНИТЕЛЬНО1.1 Меры безопасности

Для предотвращения нанесения вреда людям и имуществу, пожалуйста, соблюдайте следующие
меры предосторожности. Содержание мер предосторожности распределено в соответствии со

следующими символами:
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2. Инструкция по монтажу ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ НЕУКОСНИТЕЛЬНО

Закрепите корпус водонагревателя стальными болтами. Убедитесь, что корпус 
находится строго в вертикальном положении без отклонений.
     1. Смотровое окошко пламени должно быть на уровне глаз.

2. Закрепите корпус водонагревателя стальными болтами. Убедитесь, что 
корпус находится строго в вертикальном положении без отклонений.

3. Если стена на которую производится крепление сделана из горючего 
материала, Вы должны установить огнеупорную панель, чтобы отделить прибор 
от стены. Эта панель должна быть толще 10 мм.

4. Водонагреватель должен быть установлен на расстоянии более 60 см от 
потолка, слева и справа более 40 см должно быть свободное пространство для 
притока воздуха.

В комнате, где установлен водонагреватель, должно быть вентиляционное 
окно размером не менее 130 см². Вентиляционное окно должно быть располо-
жено как можно дальше от выхода выхлопной трубы, чтобы избежать попада-
ния в окно угарного газа.

Примечания:

1. При рабочем состоянии водонагревателя, все механические устройства, 
вытягивающие воздух из помещения, необходимо выключить, так как данные 
устройства будут препятствовать удалению выхлопа через выхлопную трубу.

2. Электропроводка, электроприборы, газовые трубы не должны устанавли-
ваться или размещаться над водонагревателем, под ним не должно быть ника-
ких газовых приборов.

3. Водонагреватель не может быть установлен в спальне, чулане, подвале, 
жилой комнате, ванной комнате, на лестнице или ближе, чем в 5 м от пожар-
ного выхода.  

Водонагреватель
                               1) коннектор
                               2) резиновая
                                    прокладка
                  
                               3) желобок
                               
                               4) коннектор
                               5) зажим для
                                     шланга
                               
                               6) шланг
                                  
                                

Специально 
напоминаем 
       Вам

2.1 Подключение труб холодной и горячей воды
   
     Соединительные диаметры портов холодной и горячей воды с резьбой 15 мм, 
устанавливать согласно схеме.

2.2 Подключение газа к водонагревателю

Подключение газа производится к патрубку газа (вход газа) металлической 
трубой или гофрированной металлической жаростойкой трубой (не более 3-х 
метров), или кислородным шлангом (не более 1,5 м) с диаметром резьбы не менее 
15 мм.

В случае превышения подачи номинального давления газа, согласно 
техническим характеристикам, необходимо установить газовый вентиль для 
водонагревателя, диаметром не менее 9,5 мм.
     При использовании водонагревателя на сжиженном газе требуется 
обратиться в авторизованный сервисный центр для перевода 
водонагревателя на сжиженный газ.

2.3 Установка дымохода для отвода продуктов сгорания

Важнейшим условием безопасной работы водонагревателя является удаление 
продуктов сгорания. Дымоход должен быть герметичным и стойким к воздействию 
продуктов сгорания. Тяга в дымоходе должна быть в пределах от 2 до 30 Па.

Дымоход должен быть изготовлен из жаропрочных и коррозионностой -
ких материалов, таких как: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, 
эмалированная сталь, алюминий с толщиной стенки не менее 0,5 мм.

Необходимо убедиться в том, что в дымоходе имеется действительно 
хорошая тяга.
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Внимание

При осмотре дымохода:
Если дымоход забился или имеет утечки угарного газа, не используйте 
водонагреватель. Категорически запрещается использовать во-
донагреватель без дымохода. Это может привести к отравлению угарным 
газом (СО).

Предупреждение

Проверяйте температуру воды рукой, прежде чем направить на тело. Необходимую 
температуру воды выставить с помощью регулятора температуры. Не 
рекомендуется производить смешивание горячей и холодной воды, используя 
смеситель, для предотвращения образования накипи в теплообменнике.

Обращайте внимание на вентиляцию. В помещение должен поступать 
воздух, необходимый для горения газа, потребляемого водонагревателем. 
Поэтому должны иметься отверстия беспрепятственного поступления
воздуха не менее 100 см ²

Водонагреватель нельзя устанавливать над кухонной плитой, в машине и 
лодке.

Горячую воду из водонагревателя нельзя использовать для питья и приготов-
ления пищи. Водонагреватель нельзя использовать в системах отопления. 
Использование водонагревателя не по назначению может нанести вред 
здоровью или испортить водонагреватель.

Водонагреватель нельзя устанавливать на открытом воздухе. Это может 
послужить причиной возгорания, взрыва, замерзания и поломки водо-
нагревателя.

Не держите возле водонагревателя в радиусе 0,5 м горючие предметы и материалы.

Газоподающий 
порт
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Во время использования водонагревателя в течении получаса после вык-
лючения не прикасайтесь к выхлопной трубе.
Прикосновение к выхлопной трубе может стать причиной сильного ожога.



Не используйте вентиляционные каналы для удаления продуктов сгорания.

Горизонтальный участок дымохода не должен превышать двух метров. Дымоход должен быть установлен под укло-
ном 2 градуса вверх. Дымоход должен иметь внутренний диаметр не менее 110 мм. Для надежного отвода продуктов 
сгорания минимальная длина вертикального участка дымохода должна быть не мене 500 мм. Соединение патрубка 
дымовой трубы водонагревателя с дымоходом должно быть герметичным.

2.4 Основные требования к дымоходам:

Дымоход для газового водонагревателя должен быть вертикальным, без уступов. Допускается уклон дымохода от 
вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1 м при соблюдении площади сечения наклонных участков дымохода не 
менее сечения вертикальных участков.

Расстояние от дымохода до потолка или стены из несгораемых материалов принимается не менее 5 см, а из 
сгораемых и трудносгораемых материалов- не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при 
условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 
мм.

Подвеска и крепление дымохода должны исключить возможность их прогиба. Звенья дымохода должны плотно, без 
зазоров, вдвигаться одно в другое по ходу дымовых газов, не менее чем на половину диаметра трубы.  

Варианты подсоединения дымохода к водонагревателю

Д
ы
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а
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а

х
т

а

Правильно

Дымоход блокирован по той или иной причине.

Дымоход имеет уклон вниз, вместо того, чтобы иметь уклон вверх.

Отсутствует вертикальный участок дымохода длиной в 500 мм.

Длина горизонтального участка дымохода превышает 2 метра.

Конец дымохода слишком близок к противоположной стене дымоход-
ной шахты.

Имеется отверстие по наружной стороне дымоходной шахты напротив 
точки соединения.

Гибкая соединительная труба не лежит на прямой линии и наклонена 
вниз.

Другое устройство подсоединено к дымоходной шахте.

Два устройства имеют одно подсоединение к дымоходу.

Неправильно

       Нет тяги
не используйте
        прибор

     Слабая тяга
Не используйте  
         прибор

Недостаточная тяга
    Не используйте 
            прибор

  Хорошая тяга
Прибор можно 
  использовать

Перед включением водонагревателя необходимо убедиться, что в дымоходной   
шахте хорошая тяга!
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2.5 Требования к высотам дымоходной шахты или дымохода относительно крыш

Высота дымовых труб относительно конька кровли должна быть:

- не мене 500 мм над коньком кровли или па-
рапетом при расположении трубы на расс-
тоянии до 1,5 м от конька или парапета;

- не ниже уровня конька кровли или парапета 
при расположении дымовой трубы на расстоя-
нии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;

- не ниже линии, проведенной от конька вниз 
под углом 10° к горизонту -при расположении 
дымовой трубы от конька или парапета более 3 
м;

- не менее 1200 мм над плоской кровлей.

Во всех случаях высота трубы на при-
легающей частью крыши должна быть не 
менее 0,5 м, а для домов с совмещенной 
кровлей (плоской крышей)- не мене 0,2 
м.

В случае подключения дымохода напрямую на улицу, при температуре ниже нуля, для 
предотвращения заморозки воды в теплообменнике водонагревателя во избежании 
выхода его из строя, рекомендуем:

Слить воду с водонагревателя:

1) Перекройте газовый вентиль (1)
2) Перекройте кран подачи воды в водонагреватель (4)
3) Откройте сместитель на горячую воду (2)
4) Поверните регулятор воды на водонагревателе максимально вправо (5)
5) Выкрутите спускной клапан (3) для слива воды. Для повторного 
подключения вкрутите спускной клапан. 

.

Перед первым включением убедитесь, что Ваш водонагреватель
 установлен согласно данной инструкции. Внимательно 

проверьте все соединения, чтобы убедиться в отсутствии какой-
либо утечки. 

После проверки Вы можете включать прибор в следующем 
порядке.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
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7

Подготовка перед зажиганием

Полностью откройте 
   газовый вентиль

Откройте смеситель на 
горячую воду,  чтобы 
проверить течет ли вода...

Полностью откройте
 кран подачи воды

Зажигание и подача воды

Откройте сместитель на горячую воду, зажигание водонагревателя происходит автоматически. 
Закрыв сместитель горячей воды водонагреватель отключается автоматически.

Примечание:

В случаях подачи воды свыше 50° С и погасания пламени в водонагревателе могут вызвать следующие 
причины:

- не полностью открыт сместитель горячей воды;
- сместитель забит;
- слабый напор воды;
- регулятор пламени выставлен на максимум;
- регулятор температуры выставлен на минимум.

     Регулирование температуры горячей воды

Вращение регулятора температуры изменит объем и температуру воды. Если тепловой объем будет 
греться быстрее и вода будет горячее, то увеличение объема приведет к понижению температуры.
Вращение регулятора пламени может изменить температуру воды.

Примечание: летом, если вода все же слишком горячая, выберите режим “Лето’’ ,чтобы получить 
желаемую температуру.

4. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Если Ваш водонагреватель работает неисправно, пожалуйста, обратитесь к разделу Типичные 
проблемы и их решение. Если Вы все же не можете решить проблему или Вы в чем-то не уверены, не 
пытайтесь решить ее самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. 
ниже п.Ремонт)

Вы также можете позвонить нам или написать в наш отдел по работе с клиентами. Обязательно укажите 
следующее:

1. Название изделия и модель
2. Проблему
3. Порядок действий

4.1 РЕМОНТ

Срок службы водонагревателя- 5 лет.
Пожалуйста, прочитайте раздел гарантийные условия и обязательства. Ремонт после истечения 

гарантии будет платным
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Водонагреватель подлежит ремонту

Ознакомьтесь с разделом о регулировке температу-
ры горячей воды

Следуйте инструкциям по установке дымохода

Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Обратитесь в авторизованный сервисный центр или 
замените генератор импульсов 

Правильно подсоедините провода в водона-
гревателе

Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Обратитесь в авторизованный сервисный центр

4.2 ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Если после проверки следующих явлений, Вы все-таки не 
можете понять причину неисправности, пожалуйста, 
обратитесь в сервисный центр (см. стр. 10 п.Ремонт).

Проблема

Причина

Не  открыт газовый вентиль

Газовый вентиль не открыт до конца

В газовой трубе  есть воздух

Неправильное 
  давление газа

слишком 
низкое

Вентиль подачи воды закрыт

Замерзание

Не соответствующее давление
холодной воды

Неверная регулировка температуры 
воды

Несоответствующая вентиляция

Предупреждение системы безопа-
сности

Сели батарейки

Забита камера сгорания

Забит теплообменник

Не работает регулятор воды

Проблема с генератором зажигания

Отсоединились провода

Не работает микропереключатель

Неправильно вставлены батарейки

Неисправен газовый клапан

Нет ответной реакции от газового 
клапана

Решение

Откройте газовый вентиль до конца или замените 

газовый баллон

Откройте газовый вентиль

Открывайте и закрывайте горячую воду, пока не 
произойдет зажигание

Отрегулируйте клапан давления.(примечание: 
после выключения горячей воды подождите не 
менее 5 секунд перед повторным включением). 
Вызовите специалист, проверить клапан давления
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Откройте до конца кран подачи воды

Вызовите специалиста проверить давление воды

Обратитесь к рекомендациям по безопасной экс-
плуатации

Замените батарейки

Замените микропереключатель

Правильно установите батарейки в соответствии с 
маркировкой
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слишком 
высокое 
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Внимание

Гарантийный талон должен быть обязательно заполнен продавцом магазина! В случае 
отсутствия талона или неправильного его заполнения производитель вправе отказать 
Вам в осуществлении бесплатного гарантийного ремонта.

4.3 АДРЕС АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

г. Шымкент, мкр.Восток 46-76
Сервис-центр “Техносила”
тел./факс:  8 (7252) 20-10-76

                           8-701-754-57-95
                           8-700-754-57-95
                           8-777-130-01-04

почта:  manager@technosila.kz
сайт:     www.technosila.kz

Номинальное давление газа, мбар

Максимальный расход газа, м³ 

Максимальное давление воды, бар

Минимальное давление воды, бар 

Вытяжка 

Диаметр, мм 

Высота

Глубина

Ширина

JSD 16 JSD 20 JSD 24

8 10 12

16 20 24

87

13/28

1,6 2,0 2,4

7,0

0,2

Ручной

Закрытая

110

15

15

520 590 620

155 155 185

320 340 340

6,3 7,1 8,5

PH воды Ниже 7

Жесткость воды < 3.5 мг-экв/л

Водонагреватель соотвествует требованиям ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов 
работающих  на газовом топливе».

Природный, сжиженный

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Номинальный проток горячей воды, л/мин

Номинальная тепловая мощность, кВт

КПД

Тип газа

, %

Тип зажигания

Тип регулировки температуры

Камера сгорания

Дымоход

Водопровод

Газ

Габариты, мм

Вес, кг

Электрический

Естественная
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Датчик тяги

Датчик перегрева

Магнитный
клапан

Горелка

Ушко для крепления

6. Функциональная схема водонагревателя.
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Обязанности покупателя:
7.1.1 Приобретая изделие вы подтверждаете, что ознакомлены с гарантийными условиями.
7.1.2 При покупке проверить внешний вид изделия и его комплектность.
7.1.3 Перед монтажом тщательно изучить инструкцию по установке и эксплуатации изделия, следовать 
всем рекомендациям указанным в них.

Гарантийный срок составляет 24 месяца момента продажи изделия магазином.

7.2 Обязанности авторизованного сервисного центра в течении гарантийного 
срока:
7.2.1 Удовлетворить требования потребителя в случае обнаружения в течении гарантийного срока в дан-
ном изделии недостатков, возникших из-за заводского брака.
7.2.2 Предоставить запасные части на бесплатной основе в том случае, если запасная часть вышла из строя 
по причине своего заводского дефекта, то есть после определения причин поломки.  
 

7.3 Гарантия не распространяется:
7.3.1 Гарантийный талон утерян или заполнен неправильно.
7.3.2 Монтаж, постановка на гарантию или транспортные расходы не оплачены или оплачены частично.
7.3.3 Поломка вызвана транспортными повреждениями, небрежным обращением и уходом.
7.3.4 Монтаж произведен с не соблюдением прилагаемого руководства по установке и эксплуатации. 
7.3.5 Изделие подвергалось конструктивным изменениям, удалены, не разборчивы, изменен серийный 
номер изделия.
7.3.6 На недостатки, которые возникли вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или 
организациями, не являющимся нашими авторизованными сервисными центрами.
7.3.7 На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как 
перепады напряжения питания, стопор насосного узла и насоса, явления природы и стихийные бедствия,
 пожар. А так же попадание внутрь изделия посторонних предметов, таких как домашние или дикие 
животные, насекомые, жидкости, пыль, масла и т.д.
7.3.8 На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие 
механические внешние повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
7.3.9 На такие виды работ как регулировка, чистка, замена расходных материалов и прочий уход за 
изделием
7.3.10 Отложение солей либо иные осадки на внутренней поверхности стенок изделия, в том числе и 
связанные с повышенной жесткостью, не специализированного теплоносителя.
7.3.11 На повреждения, связанные с обмораживанием внутренних деталей изделия. 

7.4 Прочие условия:
7.4.1 Транспортные расходы за чертой г. Шымкент должны оплачиваться покупателем согласно прейску-
ранту цен сервисного центра.   
7.4.2 Данная гарантия действительна только на территории Республики Казахстан на изделия, комплек-
тующие и составные части, приобретенные на территории Республики Казахстан.
7.4.3 Претензии по качеству изделия, его комплектующих и составных частей рассматриваются только 
после проверки качества изделия уполномоченной сервисной компанией и, при необходимости, выдачи 
последней соответствующего заключения.
7.4.4 В случае несвоевременного (спустя более чем один месяц) извещения о выявленных недостатках 
изделия, мы оставляем за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъяв-
ляемых требований (ст. 436 ГК РК).
7.4.5 В случае если вы обращаетесь во время гарантийного срока по  не гарантийным обязательствам, 
услуги консультации и устранение неполадок осуществляется платно, согласно прейскуранта цен 
авторизованного сервисного центра. К не гарантийным обязательствам относится в том числе: ложный 
вызов, низкое давление газа (менее 2 кПа) и воды (менее 1 бар), подача  электрического тока к оборудова-
нию (котлу, стабилизатору, реле напряжения) не соответствующее интервалу от 195 до 245 В, незнание 
правил эксплуатации, установки изделия и системы отопления.



Производитель 
China, Guangdong Qishun Silk Imp&Exp. CO. LTD



Пайдалану бойынша нұсқаулық

Royal
Ағынды газдық су қыздырғыштар

JSD16
JSD20
JSD24



Сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз! Пайдалану алдында сізден пайдалану жəне монтаж бойынша нұс-
қаулықпен мұқият танысуды сұраймыз. Аталған нұсқаулықты қызмет мерзімі соңына дейін сақтаңыз.

Мазмұны:

Қауіпсіздік жəне сенімділік.................................................................................2
Монтаж бойынша нұсқаулық..............................................................................3
Пайдалану.............................................................................................................6
Сервистік қызмет көрсету....................................................................................7
Техникалық сипаттамалар...................................................................................9
Су қыздырғыштың функционалдық схемасы...................................................10 
Кепілдік шарттар мен міндеттемелер................................................................11
Кепілдік талоны..................................................................................................12
Үзбелі талон........................................................................................................13

САТЫП АЛУШЫНЫҢ НАЗАРЫНА!!!

Ағынды газдық су қыздырғыш Royal Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін тарту датчигімен жабдықталған. Тарту 
əлсіз болғанда су қыздырғыш қысқа уақыт аралығында ажыратылады. Тарту датчигін өз бетінше 
ажырату улануға, иіс газының.  өмірге қаупіне алып келеді. Тарту датчигін өз бетінше ажырату кезінде 
сатушы су қыздырғыш үшін жауап бермейді.

Су қыздырғышты орнату алдында мұржадағы ТАРТУДЫ ТЕКСЕРІҢІЗ
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1.Қауіпсіздік жəне сенімділік:

Су қыздырғышта отқа төзімді қорғаныс, гидросфералық жалғаудың құрғақ қызуынан қорғаныс жəне ыстықтан 
қорғаныс, су көлемінің тұрақтандырғыш қорғанысы, су қыздырғыштың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін 
судың артық қысымынан қорғаныс пайдаланылады.

Су қыздырғышты басқару үш реттегіштің көмегімен жүргізіледі:
- жылу қуатын реттегіш;
- сумен жабдықтау қысымын реттегіш;
- газ шығынын реттегіш (қыс/жаз режимі).

 1.1. Қауіпсіздік шаралары ӨТІНЕМІЗ, БҰЛЖЫТПАЙ САҚТАҢЫЗ

Назар салыңыз: бұл символ жарақат алу немесе мүліктің бүліну мүмкіндігін білдіреді.

тыйым салынады

берілген əрекет тəртібін сақтаңыз

ұстауға болмайды

оттан сақтаңыз

Қауіптілік

Егер сіз газдың иісін немесе газдың шығуын анықтасаңыз, электр құралдарын қоспаңыз. Дереу газ вен-
тилін жабыңыз, желдету үшін терезе мен есіктерді ашыңыз. Газдың шығу себебін анықтаңыз жəне  ав-
торлы сервис орталығымен жəне газ қызметімен хабарласыңыз. Өйтпеген жағдайда, өрт пен жарылыс
қаупі төнеді.

Газ вентилін жабыңыз

Газ вентилі

Терезені ашыңыз    Сервис орталығымен жəне
 газ қызметімен хабарласыңыз

Адамдар мен мүлікке зиян келтіруді болдырмау үшін келесі сақтық шараларын сақтауыңызды өтінеміз.
 Сақтық шараларының мазмұны келесі символдарға сəйкес бөлінген:
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 ӨТІНЕМІЗ,  БҰЛЖЫТПАЙ  ОРЫНДАҢЫЗ2. Монтаж бойынша нұсқаулық 
Су қыздырғыштың корпусын болат бұрандалармен бекітіңіз. Корпустың тік қалыпта 

екеніне көз жеткізіңіз.
1. Жалынның қарау терезесі көз деңгейінде болуы тиіс.
2.  Су қыздырғыштың корпусын болат бұрандалармен бекітіңіз. Корпустың тік қалыпта 

екеніне көз жеткізіңіз.
3. Егер бекітілетін қабырға жанғыш материалдан жасалса Сіз құралды қабырғадан бөлек-

теу үшін  отқа төзімді панель орнатуыңыз керек. Панельдің қалыңдығы 10 мм артық болуы 
тиіс.

4. Су қыздырғыш төбеден 60 см артық қашықтықта орнатылуы тиіс, ауа ағыны үшін оң 
жəне сол жағынан 40 см артық бос кеңістік болуы керек.

2Су қыздырғыш орнатылған бөлмеде өлшемі 130 см  кем емес желдету терезесі болуы тиіс. 
Терезеге иіс газының келуін болдырмау үшін желдету терезесі газ шығаратын түтіктен неғұр-
лым алыс орналасуы қажет.

    Су қыздырғыш
                                1) коннектор
                              
                               2) резеңке төсем
                              
                               3) астауша
                               
                               4) коннектор
                               5) шлангке арналған
                                  қысқыш
                               
                               6) шланг
                                  
                                

1. Су қыздырғыштың жұмыс жағдайында бөлмеден ауаны тартатын барлық механикалық 
құралдарды ажырату қажет, себебі аталған құрылғылар түтін құбыры арқылы түтінді шығаруға 
кедергі келтіреді.

2. Электр сымдары, электр құралдары, газ құбырлары су жылтқыштын үстінде орналаспауы 
тиіс, оның астында ешбір газ құралдары болмауы керек.

3. Су қыздырғыш жатын бөлмеде, дəлізде, жертөледе, тұрғын бөлмеде, ванна бөлмесінде, 
баспалдақта немесе өрт кезіндегі есікке 5 м дейін орында орнатылмауы тиіс.
   Суық жəне ыстық су құбырларын қосу.
   Суық жəне ыстық судың ойығы 15 мм порттарының жалғау диаметрлері.
   Схемаға сəйкес орнатылуы тиіс.

Ескерту

2.1 Газды су қыздырғышқа қосу
Газ ойық диаметрі кемінде 15 мм металл құбырмен немесе гофраланған металл отқа төзімді 
құбырмен (3 м аспайтын) немесе оттегі шлагпен (1,5 м аспайтын) газдың келте құбырына 
(газдың кіруі) қосылады.
Газдың атаулы қысымы артық жағдайда техникалық сипаттамаларға сəйкес су қыздырғыш үшін 
диаметрі кемінде 9,5мм газ вентилін орнату қажет.

  Су қыздырғышты сұйылтылған газда пайдалану кезінде су қыздырғышты сұйылтыл-
ған газға ауыстыру үшін авторланған сервистік орталыққа жүгіну қажет.

2.2 Жану өнімдерін шығару үшін мұржа орнату
Су қыздырғыштың қауіпсіз жұмысының маңызды шарты жану өнімдерін шығару болып 
табылады. Мұржа герметикалық жəне жану өнімдерінің əсеріне төзімді болуы тиіс. Мұржадағы 
тарту 2Па -дан 30 Па-ға дейін болуы қажет.
Мұржа ыстыққа жəне тоттануға төзімді материалдардан: қабырғасының қалыңдығы кемінде 
0,5 мм тот баспайтын болаттан, цинктелген болаттан, эмальданған болаттан, алюминийден 
жасалуы тиіс. 
Мұржаның тартымы жақсы екеніне көз жеткізу керек.

Үсті: 60 см артық
Бұранда

Үстіңгі орнату 
панелі

Сол жағы: 
60 см артық

Оң жағы: 
60 см артық

Көз деңгейі

Алдыңғы жағы: 
60 см артық

Төменгі 
орнату панелі

Сіздің есіңізге 
арнайы саламыз

Ыстық су вентилі
Жылумен жабдық-
     тау вентилі

Судың қосу
    вентилі
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Су қыздырғышты жарты сағат пайдалану кезінде ажыратқаннан кейін түтін шығару құбырын ұстамаңыз.
Түтін шығару құбырын ұстау қатты күюге себеп болуы мүмкін

Су қыздырғыштағы ыстық суды ішуге жəне тамақ дайындауға пайдалануға болмайды. Су қыздырғышты 
жылыту жүйесінде пайдалануға болмайды. Су қыздырғышты басқа мақсатта  пайдалану денсаулыққа 
зиян келтіруі немесе су қыздырғышты бүлдіруі мүмкін.

Су қыздырғыштағы асүй плитасының үстінде, машинада жəне қайықта орнатуға болмайды.

Су қыздырғыштағы ашық жерде орнатуға болмайды. Бұл су қыздырғыштың өртенуіне, жарылысына, 
мұздауы мен бұзылуына алып келуі мүмкін.

Мұржаны тексеру кезінде:
Егер мұржа бітелсе немесе иіс газы шықса су қыздырғышты пайдаланбаңыз. Мұржасы жоқ  су қыздыр-
ғышты пайдалануға қатаң тыйым салынады. Бұл иіс газымен улануға алып келуі мүмкін (СО).

Ескерту 

Су қыздырғышты жанғыш заттар мен материалдардан 0,5 м радиуста ұстамаңыз. 

Денеге бағыттамас бұрын судың температурасын қолмен тексеріңіз. Судың қажетті температурасын 
температура реттегіштің көмегімен қоюға болады. Жылу алмасқышта қақтың пайда болуының алдын 
алу үшін  араластырғышты пайдалана отырып, ыстық жəне суық суды араластыруға кеңес берілмейді.

Желдетуге назар аударыңыз . Бөлмеге су қыздырғыш тұтынатын газдың жануы үшін қажетті ауа келіп
2тұруы тиіс. Сондықтан ауаның кедергісіз келуі үшін кемінде 100 м  қуыстар болуы керек. Газ беруші порт. 
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Жану өнімдерін шығару үшін желдету арналарын пайдаланбаңыз

Мұржаның көлденең телімі екі метрден аспауы тиіс. Мұржа жоғарыға 2 градус бұрышпен орнатылуы қажет. Мұр-
жаның ішкі диаметрі кемінде 110 мм болуы керек. Жану өнімдерін сенімді шығару үшін мұржаның тік телімінің тө-
менгі ұзындығы кемінде 500 мм болуы қажет. Су қыздырғыш түтын құбырының келте құбырын мұржамен жалғау 
герметикалық болуы тиіс.

2.3 Мұржаға негізгі талаптар:

Газдық су қыздырғышқа арналған мұржа тік, кертпешсіз болуы тиіс. Мұржаның тік қалыптан көлбеу телімдердің 
қима алаңы сақталған жағдайда 1 м дейін ауытқулық көлбеуіне жол беріледі. Мұржадан төбеге немесе жанбайтын 
материалдардан қабырғаға дей-ін арақашықтығы кемінде 5 см, ал жанатын жəне қиын жанатын материалдар  
кемінде 25 см. Жанатын жəне қиын жанатын құры-лымдарды қалыңдығы кемінде 3 мм асбест табақты жабын болат-
пен қорғалған жағдайда арақашықтықты 25-тен 10 см-ге қысқартуға болады. Мұржаны ілу жəне бекітуде оның иілу 
мүмкіндігі болмауы тиіс. Мұржаның буындары саңылаусыз,тығыз бекітілуі тиіс.

Мұржаны су қыздырғышқа жалғау нұсқалары

М
ұр

ж
а 

ш
ах

т
ас

ы

Дұрыс Дұрыс емес 

Мұржа қандай да бір себептермен бұғатталған

Мұржа көлбеулігі жоғарыға емес төменге бағытталған

Мұржаның ұзындығы 500 мм тік телімі жоқ

Мұржаның көлденең телімінің ұзындығы 2 метрден артық 

Мұржаның ұшы мұржа шахтасының қарсы қабырғасына тым жақын 

Жалғау нүктесіне қарсы мұржа шахтасының сыртқы жағында қуыс бар 

Иілгіш жалғау құбыры тік қалыпта емес төменге еңкейген 

Мұржа шахтасына басқа құрылғы жалғанған 

Екі құрылғы мұржаға бір жалғаумен қосылған 

Су қыздырғышты қосу алдында мұржа шахтасында тартудың жақсы екеніне көз жеткізу қажет!

Тарту жоқ
құралды пайдаланбаңыз

Тарту əлсіз
құралды пайдаланбаңыз

Тарту жеткіліксіз
құралды пайдаланбаңыз

Тарту жақсы
құралды пайдалануға болады
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2.4 Мұржа шахтасының немесе шатырға қатысты мұржаның биіктігіне 

Түтін құбырларының биіктігі шатырға қатысты төмендегідей болуы тиіс:
-құбырлар шатыр немесе парапеттен 1,5 м дейін қа-

шықтықта орналасқан кезде шатырдан немес парапет-
тен кемінде 500 мм;

-мұржа құбырлары шатыр немесе парапеттен 1,5 м 
бастап 3 м дейін қашықтықта орналасқан кезде шатыр 
немесе парапеттің деңгейінен төмен емес;

-мұржа құбырлары шатыр немесе парапеттен 3 м 
артық қашықтықта орналасқан кезде шатырдан төмен-

0ге 10  бұрышпен көлденеңге жүргізілген сызықтан тө-
мен емес;

- жазық шатырдан кемінде 1200 мм биік.

Барлық жағдайларда құбырдың биіктігі шатыр-
дың бетінен кемінде 0,5 м биік, ал жазық шатыр-
лы үйлерде кемінде 0,2 м биік болуы тиіс.

Нөлден төмен температурада мұржаны тікелей 
далаға шығарған жағдайда жылу  алмастырғыш-
та судың қатып қалмауы, істен шықпауы үшін 
төмендегі кеңестер беріледі.
.

Су жылытқыштағы суды төгіңіз:

1) Газ вентилін жабыңыз (1)
2) Су жылытқышқа су беру шүмегін жабыңыз (4)
3) Ыстық суға қоспалаушыны ашыңыз (2)
4) Су жылытқыштағы су реттегішті барынша оңға бұраңыз (5)
5) Суды төгу үшін ағызып жіберетін қақпақты бұрап алыңыз (3). Қайта қосу үшін 
түсіру ағызып жіберетін ққпақты қайта бұрап салыңыз.

3. ПАЙДАЛАНУ

АЛҒАШҚЫ РЕТ ҚОСУ АЛДЫНДА МҰҚИЯТ ОҚУЫҢЫЗДЫ ӨТІНЕМІЗ

Алғашқы  рет қосу алдында Сіздің су жылытқыш берілген нұсқаулыққа сəйкес 
орнатылғанына көз жеткізіңіз. Барлық жалғауларды мұқият тексеріңіз, қандай 
да бір газдың шығу мүмкіндігін тексеріңіз. Тексергеннен кейін аспапты келесі 
тəртіпте қосуыңызға болады.
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Судың ағуын тексеру  үшін 
ыстық суға қоспалаушыны 

ашыңыз

Су беру шүмегін толық 
ашыңыз 

Газ вентилін толық ашыңыз 

Тұтату алдындағы дайындық

Тұтату жəне су беру

Ыстық суға ысырғышты ашыңыз, су қыздырғышты тұтату автоматты түрде жүзеге асады.  

Ыстық суға қоспалаушыны жапқанда су жылытқыш автоматты түрде ажыратылады.        

Ескерту:
050  С артық су берілген жағдайда жəне су жылытқышта жалынның өшіп қалуы келесі себептерден туындауы 

мүмкін:
-ыстық судың қоспалаушысытолық ашылмаған;
-қомпалаушы  бітелген;
-судың қысымы əлсіз;
-жалын реттегіші жоғары қойылған;
-температураны реттегіш төменгі шамаға қойылған.

Температураны реттегіштің айналуы судың көлемі мен температурасын өзгертеді. Егер жылу көлемі тез 
жылынып, су ыстық болса, көлемнің ұлғаюы температураның төмендеуіне алып келеді. Температураны 
реттегіштің айналуы судың температурасын өзгертеді.

Ескерту: жазда су тым ыстық болса, қажетті температураны белгілеу үшін  «Жаз» тəртібін таңдаңыз.

Ыстық судың температурасын реттеу

4. СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Егер Сіздің су жылытқыш дұрыс жұмыс істемесе Мəселелердің түрлері жəне оларды шешу бөлімін қараңыз. 
Мəселелер  шешілмесе немесе Сіз сенімсіз болсаңыз,өзбетіңізше шешуге тырыспаңыз. Авторланған сервистік 
орталыққа жүгінуіңізді өтінеміз (төменде Жөндеу т. қараңыз) 

Сіз сонымен қатар, бізге қоңырау соғып немесе біздің клиенттермен жұмыс бөліміне хат жаза аласыз. Міндетті 
түрде төмендегіні көрсетіңіз:

1.Бұйымның атауы мен үлгісі

2.Мəселенің түрі

3.Əрекеттер тəртібі

4.1 Жөндеу

Су қыздырғыштың қызмет мерзімі 5 жыл  

Кепілдік шарттары мен міндеттемелер бөлімін оқуыңызды сұраймыз. Кепілдік аяқталғаннан кейін жөндеу ақылы 

түрде жүргізіледі.
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4.2 ƏДЕТТЕГІ ПРОБЛЕМАЛАР ЖƏНЕ ОЛАРДЫ 

Келесі құбылыстарды тексергеннен кейін Сіз ақаудың себебін 
түсіне алмасаңыз сервистік орталыққа жүгінуіңізді сұраймыз 

(10 беттегі Жөндеу т. қараңыз)

 Б
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ен
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Ж
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ақ

 с
у 

су
ы

қ

Т
еп

ер
ат

ур
а 

ре
тт

ег
іш

 т
өм

ен
гі

 

Су қыздырғышты жөндеу қажет 

Ыстық су температурасын реттеу бөлімімен танысыңыз 

Мұржа орнату нұсқаулығын сақтаңыз 

Авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз 

Авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз 

Авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз 

Авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз немесе 
импульстер генераторын ауыстырыңыз

Су жылытқыштағы сымдарды дұрыс жалғаңыз 

Авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз 

Авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз 

Газ вентилі ашылмаған

Газ вентилі толық ашылмаған

Газ құбырында ауа бар

Газдық қысымы 
дұрыс емес

тым төмен

Су беру вентилі жабық

Мұздау

Суық судың қысымы сəйкес емес

Су температурасы дұрыс реттелмеген

Желдету сəйкес емес

Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі

Батареялар отырған

Жану камерасы бітелген

Жылу алмасқыш бітелген

Су реттегіш жұмыс істемейді

Тұтандыру генераторы жұмыс істемейді

Сымдар ажыраған

Микроажыратқыш жұмыс істемейді

Батареялар дұрыс салынбаған

Газ клапаны ақаулы

Газ клапанынан жауап реакция жоқ

Газ вентилін толық ашыңыз немесе газ баллонын ауысты-
рыңыз

Газ вентилін толық ашыңыз 

Тұтанғанға дейін ыстық суды ашыңыз жəне жабыңыз 

Қысым клапанын реттеңіз (ескерту: ыстық суды қайта қо-
су алдында кемінде 5 секунд күтіңіз). Қысым клапанын 
тексеру үшін маманды шақырыңыз 
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Су беру клапанын толық ашыңыз 

Су қысымын тексеру үшін маманды шақырыңыз 

Қауіпсіз пайдалану кеңетерін ұстаныңыз 

Батареяларды ауыстырыңыз 

 Микроажыратқышты ауыстырыңыз 

Батареяларды таңбалануына сəйкес дұрыс орнатыңыз 

 П
ай

д
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ан
у 
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өн
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і

тым жоғары

Мəселелер

Себептері
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і

Шешім
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                                       Назар салыңыз

Кепілдік талонын дүкеннің сатушысы міндетті түрде толтыруы тиіс! талон жоқ болғанда немесе дұрыс 
толтырылмаса, өндіруші Сізге ақысыз кепілдік жөндеу жүргізуден бас тартуға құқылы.

4.3 АВТОРЛАНҒАН СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ 
Шымкент Қ., Восток ықшам ауданы, 46-76
Сервис-орталық “Техносила”
тел./факс: 8 (7252) 20-10-76
                  8-701-754-57-95
                  8-700-754-57-95
                  8-777-130-01-04
пошта: manager@technosila.kz
сайт: www.technosila.kz

5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Су қыздырғыш "Газ отынымен жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі туралы" ТР ТС 016/2011 талап-
тарына сəйкес келеді.

Модель 

Ыстық  судың  атаулы ағыны, л/мин

Атаулы жылу қуаты, кВт

КПД,%

Газдың үлгісі

Газдың атаулы қысымы, мбар
3Газдың ең жоғарғы шығыны, м

Судың ең жоғарғы қысымы, бар

Судың ең төменгі қысымы, бар

Судың РН

Судың кермектігі

Оталу үлгісі

Температураны реттеу үлгісі

Жану камерасы

Тарту

Диаметрі, мм

Мұржа

Су құбыры

Газ

Биіктігі

Тереңдігі

Ені

Салмағы, кг

Габариттері, мм

JSD 16 JSD 20 JSD 24

8 10 12

16 20 24

Табиғи, сұйылтылған

87

13/28

1,6 2,0 2,4

7,0

0,2

7 төмен

< 3.5 мг-экв/л

Электрлі

Қолмен

Жабық

Табиғи

110

15

15

520

155

320

6,3

590

155

340

7,1

185

340

8,5
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6. Су қыздырғыштың функционалдық схемасы 

Артық қызу датчигі

Жану 

Түтін мұржасының құбыры

Тарту датчигі

Түтін газдары 
  коллекторы

Бақылау электроды 

Білтелі электрод

Газды реттегіш

Магнитті клапан

Импульс генераторы

Газ келте құбыры

Ыстық судың шығу 
    келте құбыры

Батарея бөлігі

Су құбыры

Түсіргіш клапан

Микроажыратқыш

Суды реттегіш

Жылу алмасқыш

Негіз

Бекіту құлақшасы
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7. КЕПІЛДІК ШАРТТАР ЖƏНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

7.1. Сатып алушының міндеттемелері:
7.1.1 Бұйымды сатып ала отырып сіз кепілдік шарттармен танысқаныңызды растайсыз.
7.1.2 Сатып алғанда бұйымның сыртқы түрін жəне оның жиынтығын тексеру.
7.1.3 Монтаждың алдында бұйымды орнату жəне пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқу, онда көрсетіл-

ген кеңестерді сақтаңыз.

Кепілдік мерзімі дүкеннен бұйым сатылған сəттен бастап 24 айды құрайды.

7.2. Кепілдік мерзімі ішінде авторланған сервис орталығының міндеттері:
7.2.1 Кепілдік мерзімі ішінде аталған бұйымда зауыттық ақаудың салдарынан  туындаған кемшіліктер анықтал-

ған жағдайда тұтынушының талаптарын қанағаттандыру.
7.2.2 Егер қосалқы бөлшек зауыттық ақау салдарынан, яғни сыну себебі анықталғаннан кейін істен шықса қо-

салқы бөлшектерді ақысыз негізде ұсыну.

7.3 Кепілдік келесі жағдайда жүрмейді:
7.3.1 Кепілдік талоны жоғалса немесе дұрыс толтырылмаса.
7.3.2 Монтаж, кепілдікке қою немесе көлік шығындары төленбесе немесе ішінара төленсе.
7.3.3 Ақау көлікте зақымдану, салақ қарау жəне күтім жасамау салдарынан болса.
7.3.4  Монтаж орнату мен пайдалану жөніндегі нұсқаулық сақталмай жүргізілсе.
7.3.5 Бұйым құрылымдық өзгеріске ұшыраса, бұйымның сериялық нөмірі жойылса, анық болмаса, өзгертілсе.
7.3.6 Біздің авторланған сервис орталықтары болып табылмайтын ұйымдар немесе адамдардың техникалық қыз-

мет көрсетуі немесе жөндеуі салдарынан болған кемшіліктер үшін.
7.3.7 Өндірушіге байланысты емес, Қорек кернеуінің ауытқуы, сорғы торабы мен сорғының бөгелісі, табиғи жə-

не стихиялы апат, өрт салдарынан туындаған ақаулар үшін. Сонымен қатар, бұйымның ішіне үй немесе жабайы хай-
уандар, жəндіктер, сұйықтық, шаң, май жəне т.б. сияқты бөгде заттар түскені үшін.

7.3.8 Сыртқы жəне ішкі ластанулар, сырылу, жарылу, майысу, үйкелу жəне пайдаланубарысындағы басқа меха-
никалық зақымданулар үшін.

7.3.9 Реттеу, тазалау, шығыс материалдарды ауыстыру жəне басқа да бұйымды күту жұмыстарына.
7.3.10 Бұйымның ішкі бетіне тұздар жиналуы, оның ішінде жоғары кермектікке, мамандандырылмаған жылу та-

сығышқа байланысты шөгінділер жиналуы.
7.3.11 Бұйымның ішкі бөлшектерінің мұздауына байланысты зақымданулар.

7.4 Басқа да шарттар:
7.4.1 Шымкент қаласынан тыс жердегі көлік шығындарын сатып алушы сервистік орталықтың бағалар прейску-

рантына сəйкес төлеуі тиіс.
7.4.2 Берілген кепілдік Қазақстан Республикасында сатып алынған бұйымдарға, жиынтық жəне құрамдас бөл-

шектеріне Қазақстан Республикасының аумағында ғана жарамды.
7.4.3 Бұйымның, жиынтық жəне құрамдас бөлшектерінің сапасына наразылықтар бұйым сапасын уəкілетті сер-

вистік компания тексергеннен кейін, қажет болғанда соңғысы тиісті қорытынды бергеннен кейін қаралады.
7.4.4 Бұйымның анықталған кемшіліктері туралы уақытында хабарланбаған жағдайда (бір айдан артық уақыттан

 кейін) біз ұсынылған талаптарды толықтай немесе ішінара қанағаттандырудан бас тартуға құқылымыз (ҚР АК 436-
бабы).

7.4.5 Егер сіз кепілдік мерзімі кезінде кепілдік емес міндеттемелер бойынша жүгінсеңіз кеңес беру жəне ақауды 
жөндеу қызметтері сервистік орталықтың бағалар прейскурантына сəйкес ақылы түрде жүргізіледі. Кепілдік емес 
міндеттемелерге жататындар: жалған шақыру, газ (2 кПа төмен) бен судың (1 бар төмен) төмен қысымы, 195-245В 
интервалына сəйкес емес электр тогінің жабдыққа берілуі, пайдалану, орнату, жылыту жүйесі қағидаларын білмеу.
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                                    2 жылға арналған кепілдік 
                                   талоны

Назар салыңыз: Өтінеміз, сатушыдан кепілдік талонды жəне үзбелі талондарды толық тол-
тыруын талап етіңіз, толтыру ережесі талонның артқы бетінде келтірілген.

Сатушы фирма толтырады

A

B

C

D

Сатушы фирманың мекенжайы

Сатушы фирманың телефоны

Ақаусыз бұйым толық жиынтығымен, пайдалану бойынша нұсқау-
лықты алдым; шарттармен таныстым жəне келісемін

Сатып алушының қолы

Орнатушы фирма

Іске қосылған күні

Орнатылған күні

Іске қосуды жүргізген

Шебер толтырады

Сатушы фирманың 
мөртаңбасы

Сервистік орталық толтырады

Қабылдау күні

Қабылдау күні

Қабылдау күні

Қабылдау күні

Берілген күні

Берілген күні

Берілген күні

Берілген күні

Ерекше белгілер

Ерекше белгілер

Ерекше белгілер

Ерекше белгілер

Шебердің қолы

Шебердің қолы

Шебердің қолы

Шебердің қолы
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Моделі

Сериялық нөмірі

Сатылған күні

Сатушы фирма 



үзбелі талон "А"

үзбелі талон "В"

үзбелі талон "С"

үзбелі талон "D"

Сатушы фирманың 
мөртаңбасы

Сатушы фирманың 
мөртаңбасы

Сатушы фирманың 
мөртаңбасы

Сатушы фирманың 
мөртаңбасы

Бұйым

Бұйым

Бұйым

Бұйым

Моделі

Моделі

Моделі

Моделі

Сериялық нөмірі

Сериялық нөмірі

Сериялық нөмірі

Сериялық нөмірі

Сатылған күні

Сатылған күні

Сатылған күні

Сатылған күні

Іске қосылған күні

Іске қосылған күні

Іске қосылған күні

Іске қосылған күні
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Қабылданған күні

Берілген күні

Тапсырыс-нарядтың нөмірі

Ақаудың көрінісі

Шебер

Қосалқы бөлшектер

                                                                 Шебер толтырады

Сервис-орталықтың 

мөрі

Шебер толтырады

Қабылданған күні

Берілген күні

Тапсырыс-нарядтың нөмірі

Ақаудың көрінісі

Шебер

Қосалқы бөлшектер

Сервис-орталықтың 

мөрі

Сервис-орталықтың 

мөрі

Сервис-орталықтың 

мөрі

Қабылданған күні

Қабылданған күні

Берілген күні

Берілген күні

Тапсырыс-нарядтың нөмірі

Тапсырыс-нарядтың нөмірі

Ақаудың көрінісі

Ақаудың көрінісі

Шебер

Шебер

Қосалқы бөлшектер

Қосалқы бөлшектер

Шебер толтырады

Шебер толтырады
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