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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ! ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ 

ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ “ATLANTA”, 
КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОГРЕССИВНЫМ ДИЗАЙНОМ И ХОРОШИМ 

КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ СТАНЕТ 
ВАШИМ СПУТНИКОМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуа-
тации прибора. Перед первым использованием или после продолжительного 
перерыва в работе рекомендуется промыть насадки в теплой мыльной воде. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Прибор приспособлен для работы от источника тока, характеристики кото-
рого указаны на заводской маркировке устройства.
• Не оставляйте миксер во включенном состоянии. Отключите его, прежде 
чем положить.
• Если Вы хотите заменить насадки, обязательно отключите миксер от сети.
• Не перекрывайте доступ воздуха к двигателю. Воздух к нему поступает че-
рез специальные отверстия в корпусе.
• Не вынимайте насадки из смешиваемой жидкости, насадки вращаются на 
большой скорости и могут быть потенциально опасны.
• ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ 
ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, ЧУВСТВЕННЫМИ ИЛИ УМСТВЕН-
НЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА 
ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИН-
СТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА, КОГДА ОН ВКЛЮЧЕН ИЛИ КОГДА 
РЯДОМ С НИМ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ СЕТЕВОЙ ШНУР СВИ-
САЛ СО СТОЛА, ТАК КАК ДЕТИ МОГУТ ПОТЯНУТЬ ЗА НЕГО, УРОНИТЬ АППАРАТ И 
ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ.
• При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен за-
менить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
• При подключении прибора запрещается использовать электрический удлини-
тель.
• Для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током:
- не вскрывайте корпус изделия;
- не подвергайте электрическую часть аппарата воздействию дождя или влаги;
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- не погружайте аппарат в воду или иную жидкость;
- ХРАНИТЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИБОР ОТСОЕДИНЕННЫМ ОТ СЕТИ, УСТРОЙ-
СТВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДАЖЕ КОГДА ОНО ОТКЛЮЧЕНО;
- не используйте прибор во влажных местах;
- не включайте прибор в электрическую сеть, если на поверхности блока
двигателя есть вода;
- не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
- не допускайте перегрева вилки; следите за тем, чтобы она плотно и полно-
стью была вставлена в розетку;
- не пользуйтесь миксером, если сетевой провод поврежден или намочен;
- отключайте прибор от сети перед чисткой и дождитесь его полного остыва-
ния после работы;
- никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор: акку-
ратно выньте вилку из розетки;
- храните прибор в сухом прохладном месте.
• Прибор рассчитан на использование внутри помещения, исключительно для 
бытового применения. Запрещается использовать прибор в профессиональных 
целях.
• Если во время работы произошли какие-либо неполадки или механические 
повреждения, не используйте прибор. В этом случае обратитесь в ближайший 
сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не устраняйте неполадки са-
мостоятельно.
• Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы 
отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых 
солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных на-
грузок.
• После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте 
аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помеще-
нии. Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, 
различные растворители) для чистки прибора. 
• Любые ошибки хранения, транспортировки и использования прибора не 
покрываются гарантией.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

A - корпус миксера
B - кнопка извлечения насадок
C - переключатель скоростей
D - кнопка «TURBO»
E - ручка
F - электрический шнур
G - комплект насадок для густых продуктов
H - комплект венчиков

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МИКСЕРА

Напряжение:    230 В~ 50 Гц
Номинальная мощность:  300 Вт
Время непрерывной работы:  не более 5 мин
Срок службы:    5000 циклов

Дата производства представлена в серийном номере изделия: третья и чет-
вертая цифра месяц производства, пятая и шестая год производства.
Пример: хх1219хххххх – 12 месяц, 2019 год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОТА МИКСЕРА

1. Подсоедините к миксеру необходимый комплект насадок, предварительно 
убедившись, что переключатель миксера “С” установлен на “0”. Миксер 
должен быть отключен от сети.

2. Подключите миксер к электросети. Подключенный к электросети миксер 
держите только за ручку.

3. Погрузите венчики в заранее приготовленную смешиваемую жидкость. Из-
бегайте попадания смешиваемой жидкости на корпус миксера.

4. Установите переключатель скоростей на необходимую скорость. Вы так же 
можете нажать на кнопку «TURBO», чтобы кратковременно воспользоваться 
функцией максимальной мощности. Не допускайте перегрева миксера, де-
лайте перерывы в работе.

5. Время непрерывной работы должно быть не более пяти минут. После этого 
миксеру необходим «отдых» около трех минут.

6. По окончании использования установите переключатель “С” в положение 
“0”, а затем отключите миксер от сети.

7. Для того чтобы извлечь насадки нажмите на специальную кнопку “B”. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧИСТКА И УХОД

• Миксер нуждается в чистке после каждого использования.
• Отключите аппарат от источника тока.
• Промойте все насадки в теплой мыльной воде и ополосните в чистой воде. 

Основной блок протрите влажной тряпочкой. 
• Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для 

чистки миксера, так как это может повредить его поверхность.
• Не чистите миксер при помощи инструментов. 
• Никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Старые приборы представляют собой совокупность 
технических материалов и поэтому не могут быть 
утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому мы хотели 
бы попросить Вас активно поддержать нас в деле экономии 
ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в 
приемный пункт утилизации (если таковой имеется).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Миксер предназначен для смешивания жидкостей, не используйте его для 
смешивания твердых ингредиентов и слишком густого теста.

2. Миксер должен работать с чередованием циклов работы и отдыха в сред-
нем по 5 минут, для того чтобы избежать перегрева двигателя.

3. Время непрерывной работы в большой степени зависит от вязкости смеши-
ваемой жидкости.

4. Не погружайте насадки глубже рабочей поверхности, не вынимайте насадки 
из жидкости, не отключив миксер, дождитесь полной остановки миксера.

5. Миксер должен использоваться только с составными элементами, постав-
ляемыми в комплекте.

6. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию миксера не-
значительные изменения без дополнительного объявления.
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ПАЙДАЛАНУҒА НҰСҚАУ

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!
БІЗ СІЗДІ СӘТТІ ЖАСАҒАН ТАҢДАУЫҢЫЗБЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! СІЗ 

ІЛГЕРІЛЕУШІЛІК ДИЗАЙНМЕН ЖӘНЕ ЖАҚСЫ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ САПАСЫМЕН 
ЕРЕКШЕЛЕНЕТІН “ATLANTA” САУДА МАРКАСЫНЫҢ ИЕГЕРІ БОЛДЫҢЫЗ. 

БІЗДІҢ ӨНІМІМІЗ ҰЗАҚ ЖЫЛДАРҒА СІЗГЕ СЕРІК БОЛАДЫ ДЕП ҮМІТТЕНЕМІЗ.

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқуыңызды 
өтінеміз. Алғаш пайдалану алдында немесе ұзақ пайдаланбағанда 
қондырғыларды сабынды жылы суда жуған жөн.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

• Құрылғы сипаттамасы зауыттық маркерінде көрсетілген ток көзінен 
жұмыс істеуге бейімделген.
• Миксерді қосулы күйінде қалдырмаңыз. Оны қоймас бұрын ажыратыңыз.
• Егер де Сіз қондырғыларды ауыстырғыңыз келсе, миксерді міндетті 
түрде желіден ажыратыңыз.
• Ауаның қозғалтқышқа өтуіне тосқауыл қоймаңыз. Ауа корпустағы арнайы 
саңылау арқылы өтеді.
• Араластырылып жатқан сұйықтықтан қондырғыларды алмаңыз: 
қондырғылар үлкен жылдамдықта айналады және олар өте қауіпті болуы 
мүмкін.
• ҚҰРЫЛҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ, СЕЗІМТАЛДЫЛЫҚ НЕМЕСЕ АҚЫЛ ЕСІ ТӨМЕН 
ТҰЛҒАЛАРДЫҢ (БАЛАЛАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА) НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ 
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ БІЛІМІ БАР, ОЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ 
ЖАУАПТЫ ТҰЛҒАНЫҢ БАҚЫЛАУЫНСЫЗ ПАЙДАЛАНУЫНА АРНАЛМАҒАН.
• ҚҰРЫЛҒЫ ҚОСУЛЫ КЕЗДЕ НЕМЕСЕ ОНЫҢ ЖАНЫНДА БАЛАЛАР 
ЖҮРГЕН КЕЗДЕ ОНЫ ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРМАҢЫЗ. ЖЕЛІЛІК СЫМНЫҢ 
ҮСТЕЛ ҮСТІНЕН САЛБЫРАП ТҰРУЫНА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ, СЕБЕБІ БАЛАЛАР 
ОНЫ ТАРТЫП ҚАЛЫП ЗАҚЫМДАЛУЛАРЫ МҮМКІН.
• Сымның зақымдалуында қауіпті жағдайды болдырмас үшін оны өндіруші 
немесе агент, немесе білікті тұлға алмастыруы керек.
• Құрылғыны қосу кезінде электрлік ұзартқышты пайдалануға тыйым салы-
нады.
• Өрттің болу немесе электр тогымен соққы алу қауіптілігін азайту үшін:
- өнім денесін ашпаңыз;
- құрылғының электрлік бөлігіне жаңбыр немесе ылғалдың тиюіне жол 
бермеңіз;
- құрылғыны су қолыңызбен ұстамаңыз;
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- құрылғыны суға немесе басқа да сұйықтыққа салмаңыз;
- ПАЙДАЛАНЫЛМАЙТЫН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЕЛІДЕН АЖЫРАТУЛЫ КҮЙІНДЕ 
САҚТАҢЫЗ, ҚҰРЫЛҒЫ ОЛ   СӨНДІРУЛІ ТҰРСА ДА ҚАУІП ТӨНДІРЕДІ;
- құрылғыны ылғал жерлерде пайдаланбаңыз;
- құрылғыны электрлік желіге қоспаңыз, егер де қозғалтқыш блогының үсті 
су болса;
- ашаны розеткаға ылғал қолыңызбен қоспаңыз немесе ажыратпаңыз;
- ашаның қызып кетуіне жол бермеңіз; оның розеткаға толығымен нық 
енгенін қадағалаңыз;
- егер де желілік сым зақымдалған немесе суланған болса, миксерді 
пайдаланбаңыз;
- құрылғыны тазалау алдында өшіріңіз және оның жұмыстан кейін толық 
сууын күтіңіз;
- құрылғыны ажыратқыңыз келсе, желілік сымынан тартпаңыз; ашаны 
розеткадан ақырындап суырыңыз;
- құрылғыны ылғал салқын жерде сақтаңыз.
• Құрылғы бөлме ішінде, тек тұрмыстық жағдайда пайдалануға есептелген. 
Құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалануға тыйым салынады.
• Егер де жұмыс барысында қандай да бір келеңсіздіктер немесе 
механикалық ақаулар туса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Бұл жағдайда 
кепілдік талонымен қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Келеңсіздіктерді өз 
бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз.
• Аппаратты жылу радиаторлары, газ плиталары секілді жылу көздерінің 
жанында немесе тікелей күн сәулесіне, шамадан тыс шаңға, механикалық 
вибрацияға немесе соққы күштері әсерлеріне шалдыққыш жерлерге 
қоймаңыз. 
• Төменгі температурадағы жағдайларда транспорттаудан кейін аппаратты 
жылы бөлменің ішінде екі сағаттан бұрын қоспаңыз. Қысқыштарды тазалау 
үшін химиялық белсенді сұйықтықтарды пайдаланбаңыз (бензин, керосин, 
спирт, әр түрлі еріткіштер).
• Құрылғыны сақтау, транспорттау және пайдаланудың кез-келген 
қателіктері кепілдемемен өтелмейді.
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МИКСЕРДІҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

A - миксердің корпус 
B - қондырғыларын алу батырмасы
C - жылдамдықты ауыстырушы 
D - «TURBO» батырмасы
E - тұтқасы
F - электрлік сым
G - қою өнімдер үшін арналған қондырғылар жиыны түпқойма
H - венчиктар жиыны 

ТЕХНИКАЛЫҚ МIНЕЗДЕМЕ
Кернеуі:    230 В~ 50 Гц  
Көрсетілген қуаттылығы:  300 Вт
Үздіксіз жұмыс істеу уақыты:  5 минуттан көп емес.
Қызмет өтілі:    5000 цикл 

Өнімнің өндіріс күні сериялық нөмірде көрсетілген: үшінші және төртінші сан 
өндіріс айы, бесінші және алтыншы сан өндіріс жылы. 
Мысал: хх1219хххххх – 12 ай, 2019 жыл.

МИКСЕРДІҢ ЖҰМЫСЫ

1. Миксердің «C» ауыстырып қосқышы «0» орнатылғанына көз жетікізіп 
барып оған қажетті қондырғылар жиынын жалғаңыз. Миксер желіден 
ажыратулы болуы тиіс.
2. Миксерді электр желісіне қосыңыз. Электр желісіне қосулы тұрған 
миксерді тек тұтқасынан ғана ұстаңыз.
3. Венчиктарды алдын ала дайындалып қойған араластырылатын 
сұйықтыққа батырыңыз. Араластырылатын сұйықтықтың миксер корпусына 
тиюін болдырмаңыз.
4. Жылдамдықтарды ауыстырғыштарды қажетті жылдамдыққа орнатыңыз. 
Сондай-ақ максимальды қуаттылық функциясын қысқа уақытта пайдалана 
алу үшін «TURBO» батырмасына басуыңызға болады. Миксердің қызып 
кетуіне жол бермеңіз, жұмыс арасында үзіліс беріп тұрыңыз.
5. Үздіксіз жұмыс уақыты бес минуттан аспауы керек. Осыдан кейін 
миксерге үш минуттай демалыс қажет.
6. Пайдаланып болғаннан кейін «C» ауыстырғышын  «0» күйіне қойыңыз, 
содан соң миксерді желіден ажыратыңыз.
7. Қондырғыларды алу үшін арнайы «B» батырмасына басыңыз.
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ПАЙДАЛАНУҒА НҰСҚАУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Ескі құрылғылар техникалық материалдар жиыны болып та-
былады және сондықтан да тұрмыстық қалдықтармен жойы-
луы мүмкін! Сондықтан да біз Сізді қоршаған ортаны қорғау 
мен қорларды үнемдеу ісінде бізді қолдауыңызды және осы 
құрылғыны жою үшін қабылдау пунктіне тапсыруыңызды 
сұраймыз.

ЕСКЕРТУ

• Миксер сұйықтықтарды араластыруға арналған, оны қатты 
ингредиенттерді немесе қою қамырды араластыру мақсатында 
пайдаланбаңыз.
• Қозғалтқыштың ысып кетуін болдырмас үшін миксер жұмыс істеу мен 
үзіліс циклдерін шамамен 5 минуттай кезектестіріп жұмыс істеуі қажет. 
• Үздіксіз жұмыс істеу уақыты негізінен араластырылатын сұйықтықтың 
тұтқырлығына байланысты.
• Қондырғыларды жұмыс істеу үстінен тереңірек салмаңыз, 
қондырғыларды миксерді өшірмей сұйықтықтан шығармаңыз, миксердің 
толық тоқтауын күтіңіз.
• Миксер жиында қойылатын құрама элементтермен бірге пайдаланылуы 
тиіс.
• Өндіруші миксер құрылысына қосымша өзгертулерді 
хабарландыруларсыз-ақ енгізуге құқылы. 

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

• Миксерді әр пайдаланған сайын тазалау қажет.
• Аппаратты ток көзінен ажыратыңыз.
• Барлық қондырғыларды жылы сабынды суда жуып, таза сумен шайыңыз. 
Негізгі блокты ылғал шүберекпен сүртіңіз.
• Миксерді тазалау үшін химиялық белсенді заттарды пайдаланбаңыз, 
себебі олар оның бетін зақымдауы мүмкін.  
• Миксерді саймандардың көмегімен тазаламаңыз.
• Ешқашан миксерді суға немесе басқа да сұйықтыққа салмаңыз.
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     Продукция Atlanta имеет срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня 
продажи или со дня производства, если дату продажи невозможно установить. 
В случае возникновения вопросов, пожеланий, предложений, пожалуйста, 
свяжитесь с нами по электронной почте: vopros@my-atlanta.ru или позвоните нам 
по телефону: +7 499 504-4855. Вы также можете обратиться непосредственно 
в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном на изделие. 
     Список сервисных центров постоянно обновляется, просим Вас посетить наш 
сайт www.my-atlanta.ru, чтобы получить последнюю информацию.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ  ATLANTA:

Город Название СЦ Адрес Телефон

Аксай ООО «ВиА-Сервис» ул. Чапаева, д. 175 +7 (988) 585-64-20 
+7 (900) 127-94-20

Барнаул ООО «Таймаут» ул. Северо-Западная, д. 54 +7 (3852) 35-74-75 
+7 (913) 360-69-11

Волгоград АСЦ «ДТВ-Сервис» ул. Землячки, д. 58 +7 (905) 433-18-58

Воронеж СЦ «Техно» ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 46 +7 (4732) 60-09-08

Екатеринбург ИП Фоминых В.И. ул. Рассветная д. 7, оф. 4П +7 (343) 286-13-69

Екатеринбург СЦ «Мастерсевис Е» ул. Д. Зверева, д. 31 литер S 
(цоколь) +7 (343) 385-12-89

Ижевск ООО «Аргус-Сервис» ул. Горького, д. 76 +7 (3412) 78-06-64
Иркутск СЦ «ТД КИТ-Иркутск» ул. Челябинская, д. 26 +7 (3952) 70-96-29
Иркутск СЦ «Универсал» ул. Донская, д. 7 +7 (3952) 23-57-66
Йошкар-Ола СЦ «Мидас» ул. Советская, д. 173 +7 (8362) 45-73-68
Казань ООО «Техника» ул. Амирхама, д. 30 +7 (843) 521-49-88

Казань СЦ «Элнет» пр. Ибрагимова, д. 32/20, оф. 
2Н +7 (843) 240-64-94

Казань ООО КЦ «Профи» ул. Декабристов, д. 81В +7 (843) 562-47-24
Кемерово ИП Кукченко Н.В. пр. Ленина, д. 21А, каб. 213 +7 (960) 900-09-28
Кинешма ООО «Ирина» ул. Фрунзе, д. 1 +7 (49331) 5-69-85

Киров СЦ «Рембыттехника» ул. Красина, д. 7 +7 (8332) 54-30-31 
+7 (8332) 46-92-50

Краснодар АСЦ «М-сервис-Юг» ул. Акад. Лукьяненко, д. 103, 
оф. 55

+7 (861) 222-64-13 
+7 (861) 270-97-36

Краснодар ИП Бабаков А.А. ул. Белозерная, д. 1/1 +7 (918) 102-00-10 
+7 (961) 501-92-22
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Красноярск ИП Высоцкий В.А. ул. Спандаряна, д. 7 +7 (391) 293-54-33 
+7 (391) 294-52-82

Махачкала АСЦ «Техник-ISE» пр. Акушинского, 14 лин. д. 21 +7 (8722) 64-71-33 
+7 (8722) 64-28-95

Москва ООО «ТехноСпейс 
Сервис»

ул. Бориса Галушкина, д. 19 
корп. 2 +7 (495) 683-52-41

Новоалтайск ИП Голубина О.Ю. ул. Прудская, д. 1А +7 (38532) 5-68-99                                           
+7 (923) 507-97-31

Новосибирск ООО «Техносервис» Бердское шоссе, д. 61/2 +7 (383) 212-01-84

Новосибирск ООО «РЦБО» ул. Северный проезд, д. 7 +7 (383) 230-31-35

Омск ИП Выдашенко Е.Ю. ул. Б. Хмельницкого, д. 130 +7 (3812) 36-42-02
Орск ИП Бердников В.В. ул. Батумская, д. 25 +7 (3537) 37-23-83

Пермь ООО «Медицинская 
Электронная Компания»

ул. Овчинникова, д. 10, оф. 
209, 210 +7 (342) 276-75-74

Пермь СЦ «СК-Сервис» ул. Деревообделочная, д. 3Б +7 (342) 221-40-99
Пермь ИП Силаков С.А. Космонавтов шоссе, д. 316/2 +7 (342) 200-94-63
Петрозаводск СТЦ «Электрон» ул. Ленинградская, д. 20 +7 (8142) 59-50-15

Ростов-на-Дону Компьютерная клиника 
№613 ул. Филимоновская, д. 128 +7 (863) 297-27-80

Самара ООО «Спец-Мастер» ул. Ленинградская, д. 100 +7 (846) 240-98-17
Санкт-Петербург СЦ «Эксперт Мастер» ул. Парашютная, д. 23 +7 (911) 970-20-63
Ставрополь ЗАО «Бытсервис» ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1 +7 (8652) 74-01-91
Тамбов ООО «БВС 2000» ул. Мичуринская, д. 137А +7 (4752) 75-17-18
Тула ООО «Растр ТВ» ул. Куркова, д. 9 +7 (4872) 49-31-31

Тюмень ООО «Быттехсервис» ул. Мельникайте, 
д. 116 +7 (3452) 75-52-26

Тюмень ООО «Пульсар» ул. Первомайская, д. 6 +7 (345) 220-19-05
Улан-Удэ ИП Смолин В. С. ул. Ермаковская д., 43 +7 (3012) 22-60-87
Улан-Удэ СЦ «Мастер» ул. Краснофлотская, д. 40 +7 (983) 431-63-29

Ульяновск АСЦ «Современный 
сервис» ул. Металлистов, д. 16/7 +7 (8422) 73-29-19 

+7 (8422) 70-00-00
Уфа ООО «Бирюса сервис» ул. Королева, д. 6 корп. 1 +7 (347) 236-57-07
Уфа АСЦ «Дженерал» ул. Менделеева, д. 153 +7 (347) 279-90-70

Алматы ТОО «Moneytor» ул. Жанибека Тархана, д. 9 
ВП 45 +7 (707) 340-09-67 

Петропавловск ТОО «Мир Электроники» ул. Абая, д. 52 +7 (7152) 46-03-79

Караганда АСЦ «Lanita маркет» ул. Ермекова, д. 33 +7 (7212) 50-54-18
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