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також допоможе урізноманітнити
дієту легкими смачними стравами.
І, на відміну від мікрохвильових пе-
чей, мультиварка Rotex не піддає
Вас і ваших близьких шкідливому
випромінюванню. 
Ви дбаєте про здоров’я, і у Вас мало
часу для приготування їжі? Мульти-
варка Rotex – Ваше найкраще ріше-
ння. 
5. ТРИ КРОКИ ДО УСПІХУ! За приго-
тування в мультиварці Rotex відпо-
відає мікропроцесор. Він створює і
контролює оптимальну для кожної
страви температуру. Просто покла-
діть необхідні продукти, закрийте
кришку і натисніть потрібні кнопки.
6. ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ! Вбудова-
ний мікропроцесор відповідає і за
розрахунок часу приготування.
Функція відкладеного старту дозво-
лить Вам отримати гарячу страву до
обраного Вами часу. Закладіть зве-
чора крупу, визначте час сніданку, і
отримаєте вранці смачну кашу. Му-
льтиварка Rotex ніколи не спізнює-
ться, але якщо затримуєтеся Ви – не
біда! Після закінчення приготування
автоматично включиться режим
дотримання страви в підігрітому
стані. 
7. ЧИСТЕ ЗАДОВОЛЕННЯ! Чистити
мультиварку Rotex дуже просто, то-
му Ви із задоволенням будете її
використовувати кожен день. Спе-
ціальний паровий клапан не дозво-
лить вашій страві «втекти», а анти-

Мультиварка Rotex – універсальний
прилад для приготування їжі. Техно-
логи нашої компанії подбали про те,
щоб мультиварка поєднувала в собі
найважливіші для Вас характерис-
тики – компактний розмір і багато-
функціональність. 

Очевидні причини ПОЯВИ
Мультиварки Rotex на вашій кухні: 

1. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ! Мультивар-
ка Rotex тушкує, смажить, варить,
запікає і готує на пару. М’ясні і рибні
страви, різні види рису, всілякі запі-
канки і каші, дієтичне, дитяче та ве-
гетаріанське меню, пироги та десер-
ти – ось лише мала частина тих
страв, які приготує для Вас мульти-
варка Rotex. 
2. ЧАС! Завдяки ретельно продума-
ним деталям і високій потужності
нагріву мультиварка Rotex еконо-
мить до 30% часу приготування!
Смачні корисні страви в мультивар-
ці Rotex будуть готові набагато швид-
ше, ніж на звичайній газовій або
електричній плиті, а значить, у Вас
з’явиться більше вільного часу. 
3. ПРОСТІР! Розмір мультиварки
Rotex ідеально підійде для великої
родини, і Ви з радістю позбудетеся
безлічі кухонних приладів і громізд-
кого посуду. 
4. ЗДОРОВ’Я! Мультиварка Rotex
зберігає максимум корисних речо-
вин і вітамінів в продуктах, чудово
підходить для дитячого раціону, а
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пригарне покриття внутрішньої ча-
ші – пригоріти. 
8. КОРИСНІ ДРІБНИЦІ! У комплект
мультиварки Rotex входить контей-
нер-пароварка, ложка, ополоник,
кришка для чаші з харчового плас-
тику і мірна склянка для максималь-
но зручного використання, інструк-
ція українською мовою з рекомен-
даціями з приготування та книга
рецептів. Мультиварки Rotex – ЦЕ
ВАШІ МУЛЬТИМОЖЛИВОСТІ.

Не піддавайте пристрій різким
перепадам температур. Різка зміна
температури (наприклад, внесення
пристрою з морозу в тепле примі-
щення) може викликати конденса-
цію вологи всередині пристрою та
порушити його працездатність при
вмиканні. Пристрій повинен відсто-
ятися в теплому приміщенні не
менше ніж 1,5 години.

Перед першим використанням
приладу уважно прочитайте інст-
рукцію з експлуатації. Залиште її для
подальших консультацій. 

Шановні покупці! Ви прийняли
блискуче рішення! Торгова марка
Rotex пропонує Вам колекцію висо-
коякісних приладів для безсумнів-
но розкішного та здорового спосо-
бу життя. 
КЕРІВНИЦТВО
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

1. Уважно прочитайте інструкцію
перед початком експлуатації і збе-
режіть її для використання в майбут-
ньому.
2. Не залишайте дітей без нагляду
біля включеного приладу. 
3. Перед підключенням в мережу
переконайтесь, що напруга, вказана
на маркуванні приладу, відповідає
напрузі у вашому будинку. Якщо
напруга не співпадає – не викорис-
товуйте мультиварку і зв’яжіться з
виробником. 
4. Відключайте прилад від мережі,
якщо ви ним не користуєтеся або
перед чищенням. 
5. Не наповнюйте мультиварку інг-
ридієнтами та водою не більше  4/5
і не менше 1/5 висоти внутрішнього
резервуару. 
6. Не встановлюйте прилад в безпо-
середній близькості від нагріваль-

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
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них приладів(наприклад газової
плити). 
7. Не допускайте, щоб електричний
шнур звішувався зі столу, а також
стежте, щоб він не торкався гарячих
поверхонь. 
8. Надлишок шнура повинен знахо-
дитися у горизонтальній площині. 
9. Не користуйтеся мультиваркою,
якщо пошкоджені шнур або вилка
або є інші пошкодження.
Для усунення несправності зверні-
ться в майстерню з ремонту побуто-
вої техніки. Не намагайтеся ремон-
тувати прилад самостійно.
10. Не торкайтесь гарячих поверхонь
мультиварки, беріться тільки за руч-
ку. 
11. Будьте обережні, щоб не обпекти-
ся парою від киплячої води. 
12. Ставте мультиварку на стійку,
плоску поверхню. Щоб зберегти де-
рев’яну поверхню меблів, викорис-
товуйте підставку.
13. Впевніться, що кришка мульти-
варки щільно закрита під час приго-
тування їжі.
14. Щоб запобігти розбризкуванню,
не відкривайте кришку мультивар-
ки під час приготування їжі.  
15. Акуратно відкривайте кришку
мультиварки після того як їжа при-
готувалась. 
16. Будьте обережні при перенесе-
нні мультиварки, наповненої гаря-
чою їжею. 
17. Не включайте мультиварку без

води або напівфабрикатів всереди-
ні. 
18. Щоб уникнути удару електрич-
ним струмом, не занурюйте прилад
у воду або іншу рідину. 
19. Використовуйте тільки ту підстав-
ку, яка входить в комплект. 
20. Не використовуйте цей прилад
поряд з вибухонебезпечними мате-
ріалами. 
21. Не занурюйте приладу в воду у
воду або іншу рідину.
22. Цей прилад не можна викорис-
товувати, для цілей не описаних у
цій інструкції. 
23. Цей прилад можуть використо-
вувати діти віком від 8 років і стар-
ше, якщо вони перебувають
під наглядом або їх проінструктова-
но про безпечне користування
приладом і розуміють можливі
небезпеки.
24. Чищення й обслуговування при-
ладів можливо для дітей старше ніж
8 років під наглядом.
25. Прилад та його шнур потрібно
тримати недосяжним для дітей мен-
ше ніж 8 років. 
26. Прилади можуть використовува-
ти особи з обмеженими фізичними,
сенсорними здібностями або розу-
мовими вадами або з нестачею дос
віду та знання, якщо вони перебу-
вають під наглядом або їх проінст-
руктовано про безпечне користува-
ння приладом і розуміють можливі
небезпеки.
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27. Цей прилад призначений тільки
для побутового використання, тако-
го як: 
- кухонні куточки в магазинах, офіси
й інші робочі приміщення;
- ферми;
- готелі, мотелі й інші житлові примі-
щення;
- побутові середовища типу «міні-
готель» (нічліг і сніданок).
28. Діти не повинні гратися з прила-
дами. 
Важливо! Корпус мультиварки,
внутрішня чаша і нагрівальна по-
верхня завжди повинні залишатися
сухими і чистими! 
• Не замінюйте чашу іншим контей-
нером або ємністю. 
• Не використовуйте металеві пред-
мети, які можуть подряпати чашу.
Покриття, нанесене на поверхню
чаші, може поступово стиратися, то-
му необхідно використовувати її
дбайливо. 
• При переміщенні чаші в мульти-
варку простежте, щоб вона була су-
хою і чистою.
• Не починайте приготування поки
не переконаєтеся, що внутрішня ча-
ша мультиварки вставлена в прилад
правильно до кінця. 
• Рівень води та інгредієнтів у чаші
не повинен перевищувати познач-
ку максимально допустимого рівня
шкали, розташованої на внутрішній
поверхні чаші. Не використовуйте
для приготування в мультиварки га- 

рячу воду. 
• Не лийте воду в саму мультиварку!
Це може привести до пошкодження
пристрою або ураження електрич-
ним струмом. 
• Перед приготуванням щільно
закрийте кришку приладу. Якщо
кришка буде закрито недостатньо
щільно, порушиться герметичність,
що може вплинути на смак і якість
приготованого блюда.
• Викладаючи інгредієнти, наливаю-
чи воду в знімну чашу мультиварки,
стежте за тим, щоб дно і зовнішні
стінки чаші залишалися сухими і
чистими. 
• Щоб уникнути пошкодження пок-
риття при роботі з чашею пристрою
використовуйте тільки ті аксесуари
що входять в комплект, або пласти-
кові / дерев'яні кухонні прилади. 
• Не наливайте в чашу оцет. Це мо-
же пошкодити спеціальне покриття. 
• Під час роботи не залишайте лож-
ки всередині чаші. 
• Через деякий час після експлуата-
ції чаша приладу може поміняти
колір – це нормальне явище, пов'я-
зане з тим, що поверхня чаші кон-
тактує з водою та миючими засоба-
ми. 
• Використовуйте і зберігайте при-
лад у недоступному для дітей місці. 
• Вимикайте пристрій з розетки піс-
ля використання, а також перед чи-
щенням. Перед переміщенням,
проведенням чищення або інших
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дій по догляду дайте пристрою охо-
лонути. 
• Якщо не використовуєте прилад,
вимкніть його з мережі. Вимикаючи
прилад, не тягніть за шнур живле-
ння, акуратно вийміть вилку з розет-
ки. 
• По закінченні приготування дайте
мультиварці охолонути протягом 15
хвилин перед наступним включен-
ням.
• Не вставляйте металеві або інші
предмети в випускний клапан або
будь-які інші деталі виробу. Бере-
жіть обличчя і руки від пара, що
виходить з клапана. 
• Увага! Під час роботи прилад наг-
рівається! У разі необхідності кон-
такту з мультиваркою під час її ро-
боти, використовуйте кухонні рука-
виці або прихватки. Не використо-
вуйте прилад вологими руками. 
• Прилад призначений тільки для
домашнього використання. 
• Збережіть дану інструкцію. 
 • При використанні подовжувача,
переконайтеся, що максимально
допустима потужність кабелю відпо-
відає потужності приладу. 
• Керуйтеся рецептами приготува-
ння. 
УВАГА! Ніколи не виймайте продук-
ти з мультиварки гострими предме-
тами, які можуть пошкодити покри-
ття. 
УВАГА! Під час першого включення
мультиварка може видавати непри-

Термін експлуатації не менше 3 ро-
ків з дати початку використання.
Термін зберігання необмежений.
Дата виробництва збігається з се-
рійним номером і номером партії,
які вказані на упаковці товару
 ххxx /хх/xx - рік, місяць та дата
відповідно.

ємний запах гару. Це нормальне
явище і пов'язане з вигорянням за-
водського масла! 
Виробник залишає за собою право
без попереднього сповіщення вно-
сити незначні зміни в конструкцію
виробу, кардинально не впливають
на його безпеку, працездатність і
функціональність.   
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КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування Кількість,
шт

Мультиварка

Внутрішня чаша

Контейнер-пароварка

Половник

Ложка

Мірний стаканчик

Гарантійний талон

Керівництво по експлуатації

Пакувальна коробка

Опис приладу

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. Контейнер-пароварка. 
2. Внутрішня чаша. 
3. Корпус мультиварки. 
4. Корпус. 
5. Датчик контролю температури. 
6. Вісь.
7. Корпус кришки. 
8. Отвір виходу пари. 
9. Кришка. 

Модний вишуканий дизайн, легкість
і зручність у застосуванні. 
Завдяки герметичності приготува-
ння страви в мультиварки, продукти
зберігають всі свої корисні власти-
вості і натуральний смак. Кришка для чаші із харчового

пластику
1

ОПИС ПРИЛАДУ 

10. Пристрій для збору конденсату. 
11. Панель управління. 
12. Нагрівальний елемент. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Програма ШЕФ-КУХАР
2. Індикатор кнопки ПІДТРИМКА
ТЕПЛА
3. Дисковий манипулятор
4. Індикатор кнопки ЧАС
5. Дисплей температури
6. Дисплей часу
7. Індикатор кнопки ВІДСТРОЧКА
СТАРТУ
8. Кнопка УВІМК./ ВИМК.
9. Індикатор кнопки ТЕМПЕРАТУРА

УВАГА! Піктограми з назвами
програм на дисплеї не є кнопками
вибору програм.
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ДИСКОВИЙ МАНИПУЛЯТОР
• За допомогою даного маніпулятора
можна вибрати одну з 30-ти автома-
тичних програм приготування. Ко-
жен наступний поворот по / проти
годинникової стрілки на 15 ° пере-
микає програми в списку меню
вперед / назад на одну, при цьому
загоряється назва обраної програ-
ми.
• Даний маніпулятор дозволяє регу-
лювати час відстрочки старту, час
приготування в автоматичних прог-
рамах (окрім програми "Пиво"), а та-
кож температуру (окрім програм
"Йогурт", "Тісто"). При обертанні ма-
ніпулятора за годинниковою стріл-
кою значення часу або температу-
ри збільшується, при обертанні
проти - зменшується.

Ця кнопка активує дисплей, якщо
мультиварка знаходиться в режимі
очікування (на дисплеї висвічується
"----" )і переводить в режим вибору
однієї з 30 автоматичних програм
приготування.
• Для запуску попередньо обраної в
меню програми приготування на-
тисніть цю кнопку.
• Для скасування / активації перехо-
ду програми в режим ПІДІГРІВ, піс-
ля активації  програми приготуван-
ня,натисніть цю кнопку . Індикатор
кнопки "ПІДТРИМКА ТЕПЛА/ВІДМІ-

КНОПКА
УВІМК/ВИМК

Функція «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ» доз-
воляє приготувати їжу до необхід-
ного часу.
• Максимальний час, через яке має
настати готовність страви, може ста-
новити 24 години. Однак, будь ласка,
не відкладайте старт на тривалий
час, якщо в інгредієнтах страви є
швидкопсувні продукти.
• Функція «ВІДСТРОЧКА СТАРТУ»
доступна для всіх програм.
Для активації режиму «ВІДСТРОЧ-
КА СТАРТУ»:
• Виберіть програму приготування,
використовуючи Дисковий маніпу-
лятор.
• Задайте параметри програми (час
і температуру приготування).
• Натисніть на кнопку  "ВІДСТРОЧКА
СТАРТУ ".
• Загориться індикатор кнопки
«ВІДСТРОЧКА СТАРТУ» та на дисп-
леї ЧАС значення хвилин буде бли-
мати.
• За допомогою Дискового маніпу-
лятора встановіть час у хвилинах.
• Крок установки часу 30  хвилин.
• Натисніть кнопку «       » на дисково-
му маніпуляторі.

ФУНКЦІЯ
«ВІДСТРОЧКА СТАРТУ»

НА" згасне / загориться.
• Якщо Ви обрали програму, але не
активували її, то через деякий час
мультиварка перейде в режим очі-
кування на дисплеї висвітиться "----"
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• На дисплеї відобразиться час
відстрочки, після чтого мультиварка
почне зворотний відлік часу.
• Коли час відстрочки підійде до
кінця індикатор «ВІДСТРОЧКА
СТАРТУ» на панелії згасне і мульти-
варка почне виконання програми
з заданими параметрами

Функція підтримки температури
готових страв включається автома-
тично по закінченні програми
приготування, окрім програм, в
яких  функція «ПІДТРИМКА ТЕПЛА»
не передбачена (ЙОГУРТ, СТЕРИЛЬ-
НО, ДИТЯЧА СУМІШ, ХОЛОДЕЦЬ,
СМАЖЕННЯ, ВАРЕННЯ, ВИПІЧКА,
ФРИТЮР, ПИВО, ТІСТО).
Після включення функції «ПІДТРИМ-
КА ТЕПЛА» на дисплеї буде відоб-
ражатися час - 12:00, температура -
70С.
Для відключення функції підтримки
тепла натисніть на кнопку "ВІДМІ-
НА".  Індикатор кнопки "ПІДТРИМ-
КА ТЕПЛА/ВІДМІНА" згасне на екра-
ні висвітиться "00:00", через деякий
час мультиварки перейде в режим
очікування на дисплеї висвітиться
"----".
Мультиварка має безліч функцій! Ви
можете варити каші та супи, смажи-
ти, готувати на пару овочі, рибу,
м’ясо, тушкувати, варити пиво, випі-
кати і готувати йогурт. 

ФУНКЦІЯ
«ПІДТРИМКА ТЕПЛА» 

1. Уважно прочитайте інструкцію та
дотримуйтеся описаних в ній вказі-
вок. 
2. Відкрийте упаковку. Дістаньте всі
аксесуари та керівництво з експлу-
атації.
3. Відкрийте кришку мультиварки,
натиснувши на кнопку відкриття. 
4. Внутрішня чаша (каструля) муль-
тиварки має антипригарне чи кера-
мичне покриття, що допоможе
уникнути пригорання ваших страв.
Для очищення внутрішньої поверх-
ні чаші з антипригарним покриттям
використовуйте м’яку губку для по-
суду. Після миття ретельно витріть
прилад. 
5. Встановіть всі необхідні комплек-
туючі. 
6. Перед приготуванням внутрішня
і зовнішня частини мультиварки
повинні бути чистими.
Переконайтеся також, що між внут-
рішньою каструлею і нагрівальною
поверхнею немає сторонніх пред-
метів. 
7. Переконайтеся, що кришка муль-
тиварки щільно закрита. 
8. Увімкніть мультиварку в розетку. 
УВАГА!
Не приєднуйте прилад до розетки,
якщо не виконані  вищевказані
рекомендації. Перед першим при-
готуванням страв у мультиварці

ПЕРЕД ПЕРШИМ
ВКЛЮЧЕННЯМ 
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рекомендуємо налити в зйомну ча-
шу невелику кількість води, встано-
вити програму ТУШКУВАННЯ та
нажміть на кнопку «       ».  Дочекай-
теся її завершення, а потім злийте
воду з чаші.
ПРИМІТКА: При першому включе-

нні мультиварки може з’явитися
легкий запах диму або пластику, що
супроводжує вигорання заводсько-
го мастила. Це тимчасове явище і
не є поломкою або дефектом. Через
деякий час запах зникне. 

№ 
Назва

програми

Діапазон зміни
температури
приготування
°C, з кроком 

в 1 °C

Температура
приготування
за замовчува-

нням, С

Час приготува-
ння за замов-

чуванням,
(хвилин)

Діапазон часу
приготування,

(хвилин)

Крок зміни
діапазону часу
приготування,

(хвилин)

Підтримка
тепла

Відстрочка
старту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЙОГУРТ

ТЕПЛЕ МОЛОКО

МОЛОЧНА КАША

КАША

СТЕРИЛЬНО

ДИТЯЧА СУМІШ

ОВОЧІ

ВІВСЯНКА

КВАСОЛЯ

РИС

СУП

НА ПАРІ

не можливо

60-80

90-105

90-105

90-170

40-70

90-105

90-105

90-105

90-105

90-105

90-120

38

70

95

100

110

60

100

98

100

98

100

120

480

15

25

50

30

45

30

20

60

60

60

30

60-600

5-60

5-90

5-90

5-90

5-90

5-90

5-60

60-240

20-120

5-90

5-120

30

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

13

14

15

16

17

18

РОЗМОРОЗКА

ХОЛОДЕЦЬ

СМАЖЕННЯ

ТУШКУВАННЯ

ПІЦА

БАРБЕКЮ

60-150

90-110

110-170

95-110

100-125

110-170

70

95

150

95

120

150

60

300

25

60

35

50

5-60

120-480

5-120

30-480

20-60

5-90

5

60

5

30

5

5

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так
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№ 
Назва

програми

Діапазон зміни
температури
приготування
°C, з кроком 

в 1 °C

Температура
приготування
за замовчува-

нням, С

Час приготува-
ння за замов-

чуванням,
(хвилин)

Діапазон часу
приготування,

(хвилин)

Крок зміни
діапазону часу
приготування,

(хвилин)

Підтримка
тепла

Відстрочка
старту

19

20

21

22

23

24

ЗАПІКАННЯ

ВАРЕННЯ

ПИРІГ

ВИПІЧКА

ГЛІНТВЕЙН

ПЛОВ

90-150

90-110

90-150

90-150

70-90

100-125

120

100

125

135

80

98

50

60

45

60

30

60

10-150

30-240

5-90

30-210

20-40

20-120

5

5

5

10

5

5

так

ні

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

25

26

27

28

29

ФРИТЮР

БОРЩ

ШЕФ КУХАР

ПІДТРИМКА ТЕПЛА

ПИВО

110-170

95-120

35-170

не можливо

150

96

100

70

55

25

60

30

720

80

10-90

10-480

10-180

10-1440

не можливо

5

10

5

10

не можливо

ні

так

так

ні

так

так

так

так

так

30 ТІСТО не можливо 38 60 60-600 30 ні так

Загальний порядок дій при викори-
станні автоматичних програм: 
1. Підготуйте інгредієнти відповідно
до рецепту, викладіть у чашу. Стежте
за тим, щоб усі інгредієнти (вклю-
чаючи рідину) знаходилися нижче
максимальної оцінки шкали на внут-
рішній поверхні чаші. 
2. Вставте чашу в корпус приладу,
трохи поверніть  її, переконайтеся,
що вона щільно стикається з нагрі-
вальним елементом. Закрийте
кришку до клацання. Підключіть
прилад до електромережі. 
3. Виберіть програму приготування,
поки на панелі мультиварки не

відобразиться необхідна програма.
Піктограма обраної Вами програм
(на дисплеї) буде мигати. 
4. Натисніть кнопку  «       ». Почне-
ться процес приготування і зворот-
ний відлік часу роботи програми. 
5. Після завершення програми при-
готування згасне її індикатор. В за-
лежності від налаштувань прилад
перейде в режим підігріву (засвіти-
ться індикатор кнопки «ПІДТРИМКА
ТЕПЛА», на дисплеї буде відобража-
тися час - 12:00, температура -70С.
6. Для переривання процесу приго-
тування на будь-якому етапі, скасу-
вання введеної програми
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або відключення автопідігрівання
натисніть кнопку «ВІДМІНА».  

ПРОГРАМА «ШЕФ КУХАР» 
Програма «ШЕФ КУХАР» призначе-
на для приготування практично
будь-яких страв по заданим корис-
тувачем параметрам температури і
часу приготування. Можлива ручна
установка часу приготування в діа-
пазоні від 10 хвилин до 3 годин із
кроком зміни в 5 хвилин. За за мов-
чуванням у програмі «ШЕФ КУХАР»
час приготування складає 30 хви-
лин. Діапазон установки температу-
ри в програмі складає 35-170°С з
кроком зміни в 1°С. 

ПРОГРАМА «СМАЖЕННЯ»
 Рекомендується для смаження м’я-
са, овочів, птиці, морепродуктів.
Можлива ручна установка часу
приготування в діапазоні від 5 хви-
лин до 2 годин із кроком установки
в 5 хвилин. За замовчуванням у
програмі «СМАЖЕННЯ» час приго-
тування складає 25 хвилин. Допус-
кається смажити продукти з відкри-
тою кришкою приладу. Перед пов-
торним використанням програми
«СМАЖЕННЯ» дайте приладові ціл-
ком охолонути. 

ПРОГРАМА «КАША» 
Призначена для варіння круп і каш
на воді. Можлива ручна установка
часу приготування в діапазоні від
10 хвилин до 1 години 30 хвилин із 

кроком установки в 5 хвилин. За
замовчуванням у програмі «КАША»
час приготування складає 50 хв.

ПРОГРАМА «ПЛОВ» 
Рекомендується для приготування
різних видів плову. Можлива ручна
установка часу приготування в діа-
пазоні від 20 хвилин до до 2 годин
із кроком установки в 5 хвилин. За
замовчуванням у програмі «ПЛОВ»
час приготування складає 1 годину.

ПРОГРАМА «НА ПАРІ»  
Рекомендується для приготування
на парі овочів, риби, м’яса, дієтич-
них і вегетаріанських страв, дитячо-
го меню, а також для варіння овочів
для гарнірів і салатів. Можлива руч-
на установка часу приготування в
діапазоні від 5 хвилин до до 2 годин
із кроком установки в 5 хвилин. За
замовчуванням у програмі «НА ПА-
РІ» час приготування складає 30 хв. 
При готуванні овочів та інших про-
дуктів на парі: 
1. Налийте в чашу 500-600 мл води.
Встановіть контейнер для приготу-
вання на парі в чашу.
2. Відміряйте і підготуйте продукти
відповідно до рецепту, рівномірно
розкладіть їх у контейнері для при-
готування на парі. 

ПРОГРАМА «ВИПІЧКА» 

Програма рекомендується для випі-
кання бісквітів, запіканок, пирогів із
дріжджового і листкового тіста, а та-
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кож для випікання різних сортів хлі-
ба.
Можлива ручна установка часу
приготування в діапазоні від 30 хви-
лин до 3 годин 30 хвилиніз кроком
установки в 10 хвилин. За замовчу-
ванням у програмі «ВИПІЧКА» час
приготування складає 1 годину.

Рекомендується для тушкування
овочів, м’яса, птиці, морепродуктів,
приготування захолоду і холодцю.
Можлива ручна установка часу
приготування в діапазоні від 30 хви-
лин до 8 годин із кроком установки
в 30 хвилин. За замовчуванням у
програмі «ТУШКУВАННЯ» час приго-
тування складає 1 годину. 

ПРОГРАМА «ТУШКУВАННЯ» 

Рекомендується для приготування
різних перших страв, компотів і ма-
ринадів.

ПРОГРАМИ «БОРЩ» ТА «СУП»

Рекомендується для приготування
молочних каш, варення, джемів,
фруктових желе і різних десертів.
Можлива ручна установка часу при-
готування в діапазоні від 5 хвилин
до 1 години 30 хвилин із кроком
установки в 5 хвилин. За замовчува-
нням у програмі «МОЛОЧНА КА-
ША» час приготування складає 25
хвилин. Рекомендації з приготува-
ння молочних каш у мультиварці 

ПРОГРАМА
«МОЛОЧНА КАША»

За допомогою програми «ЙОГУРТ»
ви можете приготувати різні смачні
і корисні йогурти у себе вдома. Мож-
лива ручна установка часу приготу-
вання в діапазоні від 60 хвилин до
10 годин із кроком установки в 30
хвилин.  За замовчуванням у прог-
рамі «ЙОГУРТ» час приготування
складає 8 годин.

ПРОГРАМА «ЙОГУРТ» 

Програма «ТІСТО» дозволяє розс-
тояти тісто. Можлива ручна установ-
ка часу приготування в діапазоні
від 60 хвилин до 10 годин із кроком

ПРОГРАМА «ТІСТО» 

Програма призначена для приготу-
вання каші з пастеризованого моло-
ка малої жирності. Щоб уникнути
википання молока та одержати
необхідний результат, рекомендує-
ться:
 • ретельно промивати всі цільно-
зернові крупи (рис, крупи, пшоно і
т. п.), поки вода не стане чистою;
 • змазувати чашу мультиварки вер-
шковим маслом перед приготува-
нням; 
• строго дотримуватися пропорції,
відміряючи інгредієнти відповідно
до рекомендацій книги рецептів,
зменшувати або збільшувати кіль-
кість інгредієнтів тільки пропорцій-
но;
 • при використанні незбираного
молока розбавляти його питною
водою в пропорції 1:1.
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ки в 30 хвилин.  За замовчуванням
у програмі «ТІСТО» час приготуван-
ня складає 1 годину.

Рекомендується для приготування
різних видів піц. Можлива ручна
установка часу приготування в діа-
пазоні від 20 хвилин до до 1 години
із кроком установки в 5 хвилин. За
замовчуванням у програмі «ПІЦА»
час приготування складає 35 хв.

ПРОГРАМА «ПІЦА» 

Рекомендується для приготування
холодцю. Можлива ручна установка
часу приготування в діапазоні від
2  до 8 годин із кроком установки в
60 хвилин. За замовчуванням у
програмі «ХОЛОДЕЦЬ» час приготу-
вання складає 5 годин. 

ПРОГРАМА «ХОЛОДЕЦЬ»  

Повністю очищайте чашу після кож-
ного використання. Використовуй-
те при цьому засіб для миття посу-
ду і м’яку тканину, не використовуй-
те абразивні миючі засоби. По закін-
ченні очищення протріть зовнішню
поверхню чаші насухо.

ОЧИЩЕННЯ ЧАШІ 

ОЧИЩЕННЯ КОНДЕНСАТОРА 
Конденсатор призначе-
ний для збору крапель
конденсату при відкри-
ванні кришки, знімайте
і промивайте його після
кожного використання. 

ОЧИЩЕННЯ КЛАПАНА
ВИПУСКУ ПАРИ 

Очищення випускного клапана
необхідно проводити кожного
разу після використання приладу. 

1. Акуратно зніміть ви-
пускний клапан, як
показано на малюнку.
Не застосовуйте знач-
ного зусилля! 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З
ВИКОРИСТАННЯ ЗЙОМНОЇ
ЧАШІ
• Щоб уникнути пошкодження внут-
рішнього антипригарного покриття
чаші, використовуйте для помішу-
вання і вилучення продуктів тільки
дерев’яне, силіконове або пласти-
кове кухонне приладдя. 
• Ні в якому разі не розрізайте стра-
ву всередині зйомної чаші! 
• Уникайте перепадів температур
при користуванні чашею (не кла-
діть гарячу чашу в холодну воду, не
наливайте холодну воду в порож-
ню нагріту чашу). 
• Не наливайте в зйомну чашу оцет,
оскільки це може пошкодити анти-
пригарне покриття. 
• Зйомна чаша може поміняти колір

2. Повністю розберіть клапан і рете-
льно промийте його під проточною
водою, після чого ретельно просу-
шіть, зберіть в зворотній послідов-
ності і встановіть на місце.
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експлуатації внаслідок контакту з
водою та миючими засобами – це
нормальне явище, що не позначає-
ться на функціональності і безпеці
подальшої експлуатації чаші.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потужність: 900 Вт
Обсяг зйомної чаші: 5 л
Параметри живлення:
220-240 В ~ 50/60 Гц
УВАГА! Всі матеріали даного керів-
ництва були ретельно перевірені.
При виявленні помилок, опущень і
невідповідностей компанія зали-
шає за собою право остаточного
трактування. Дизайн і характерис-
тики приладу можуть бути змінені
без попереднього повідомлення.
Перед придбанням ознайомтеся з
фактичними характеристиками
виробу.

По закінченні терміну експ-
луатації електроприладу не
викидайте його разом із
звичайними побутовими
відходами, а передайте в
офіційний пункт збору на
утилізацію. Таким чином Ви
допоможете зберегти нав-
колишнє середовище.
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КОДИ ПОМИЛОК

КОД ПОМИЛКИ ОПИС ПОМИЛКИ УСУНЕННЯ ПОМИЛКИ

Е1-Е4
Системна помилка, можливий вихід
з ладу електронної плати або нагрі-
вального елемента, або нещільно
закрита кришка.

Щільно закрийте кришку. Якщо проб-
лема не усувається, зверніться до авто-
ризованого сервісного центру.

Е5

Спрацював автоматичний захист від
перегріву, вся рідина в чаші википіла
або прилад був включений з порож-
ньою чашею.

Не вмикайте прилад з порожньою ча-
шею! Відключіть прилад від мережі,
дайте охолонути протягом 10-15 хвилин,
після чого долийте в чашу воду/буль-
йон і продовжуйте приготування.

ЗАГАЛЬНІ МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМА МОЖЛИВА ПРИЧИНА УСУНЕННЯ НЕПОЛАДКИ

Мультиварка не
включається

Немає напруги в мережі Перевірте наявність напруги в мережі

Страва
готується
дуже довго

Немає напруги в мережі Перевірте наявність напруги в мережі

Між чашею і нагрівальним елемен-
том потрапив сторонній предмет

Видаліть сторонній предмет

Чаша в корпусі мультиварки встанов-
лена з перекосом

Встановлюйте чашу в корпус рівно,
без перекосів

Нагрівальний елемент забруднений Відключіть прилад від мережі, дайте
йому охолонути. Очистіть нагрівальний
елемент від забруднень

ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ
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УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ  

Компанія Rotex висловлює подяку
за Ваш вибір і гарантує високу якість
та бездоганне функціонування прид-
баного Вами виробу при дотриманні
правил його експлуатації. Термін га-
рантії на всі вироби – 24 місяці з дня
придбання. Даним гарантійним та-
лоном Rotex підтверджує справність
даного виробу і бере на себе зобо-
в'язання щодо безкоштовного усуне-
ння всіх несправностей, що виникли
з вини виробника. Гарантійний ре-
монт може бути проведений у авто-
ризованому сервісному центрі на
території України. 

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! 

1. Справжня гарантія має силу при
дотриманні наступних умов: 
– правильне і чітке заповнення га-
рантійного талона із зазначенням
найменування моделі, її серійного
номера, дати продажу і печатки фір-
ми-продавця у гарантійному талоні
і відривних купонах; 
– наявність оригіналу квитанції (че-
ка), що містить дату покупки. 
2. Rotex залишає за собою право на
відмову в гарантійному обслугову-
ванні у випадку ненадання вищез-
гаданих документів або якщо інфор-
мація в них буде неповною, нероз-

УМОВИ ГАРАНТІЇ: 

бірливою, суперечливою. 
3. Гарантія не включає періодичне
обслуговування, встановлення, на-
лаштування виробу вдома у влас-
ника. 
4. Не підлягають гарантійному ре-
монту вироби з дефектами, що ви-
никли унаслідок: 
– механічних пошкоджень; 
– недотримання умов експлуатації
або помилкових дій власника; 
– неправильного встановлення,
транспортування; 
– стихійних лих (блискавка, пожежа,
повінь і т п.), а також інших причин,
що знаходяться поза контролем
продавця і виробника; 
– попадання всередину виробу сто-
ронніх предметів, рідин, комах; 
– ремонту або внесення конструк-
тивних змін неуповноваженими
особами; 
– використання приладу в профе-
сійних цілях; 
– відхилень від Державних техніч-
них стандартів електричних мереж,
телекомунікаційних і кабельних
мереж; 
– при виході з ладу деталей, що
мають обмежений термін служби. 
5. Справжня гарантія не обмежує
законних прав споживача, наданих
йому чинним законодавством.
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ГАРАНТІЙНІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І
ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ
ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:  

1) На виріб – 24 місяці з дня його
продажу (підтверджується товар-
ним чеком); 
2) На замінені після закінчення га-
рантійного терміну вузли, агрегати
і запасні частини – 30 днів з дня їх
установки у виріб (підтверджується
в гарантійному талоні відповідною
відміткою з круглою печаткою сер-
вісного підприємства). 
3) При обміні товару на аналогічну
модель у гарантійному талоні впи-
суєтся дата продажу товару та дата
ремонту товару шляхом обміну. 

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ. 

З метою посилення відповідальнос-
ті експертів за висновок, претензії
щодо якості виробу і його технічно-
го стану приймаються тільки в упов-
новауповноважених сервісних під-
приємствах, а також у сервісних
відділах роздрібної торгівельної ме-
режі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ
ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ: 

1) Гарантійний ремонт виробу здій-
снюється уповноваженим сервіс-
ним підприємством.

 2) У разі проведення гарантійного
ремонту гарантійний термін на сам
виріб і його комплектуючі частини,
які не були замінені при ремонті,
продовжується на термін перебува-
ння виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА
ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ,
КОЛИ:  

1) Виріб не має цього гарантійного
талона. 
2) Гарантійний талон заповнений
частково або неправильно і/або з
виправленнями без їх підтвердже-
ння Продавцем; 
3) Серійний номер на виробі вида-
лений або пошкоджений, якщо він
там був передбачений і раніше був
записаний до гарантійного талону. 
4) Ремонтні роботи проведені сер-
вісним підприємством, не уповно-
важеним на даний вид діяльності
(підтверджується Договором або
одноразовою угодою). 
5) Без узгодження з Продавцем до
виробу внесені конструктивні змі-
ни (підтверджується експертним
висновком). 

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ
ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА
ВИПАДКИ, КОЛИ
НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ
ВИКЛИКАНІ: 
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- недбалим поводженням з ним і
неправильною його експлуатацією
(наприклад – експлуатація в умовах
«не побутового характеру», де вико-
ристання виробу непридатне через
зміну його статусу як «прилад побу-
тового призначення»; експлуатація
з порушенням вимог загально прий-
нятих правил безпеки при експлуа-
тації електричних приладів, недот-
риманням інструкції по монтажу і
експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або
пусконалагоджувальними робота-
ми;
- транспортними та механічними
пошкодженнями; 
- використанням неякісних або
невідповідних витратних матеріа-
лів; 
- підключенням виробу до комуні-
кацій і систем (електроживлення),
не відповідним вимогам національ-
них Державних стандартів; 
- природними явищами, стихійни-
ми лихами, пожежею і т.д.; 
- попаданням у виріб сторонніх
предметів, речовин, рідин, тварин,
комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ
ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу
повинні здійснюватися тільки фахів-
цями сервісних центрів, навченими
і атестованими на проведення поді-
бних робіт. Будь ласка, запитуйте у
Продавця iнформацiю про найбли-
жчий сервісний центр, уповнова-
жений на проведення монтажних
і/або пусконалагоджувальних робіт. 
Адреси і телефони додаткових
уповноважених Дистриб'ютором
сервісних центрів ви зможете дізна-
тися у вашого Продавця. 
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного
обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу. 
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1
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СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

вул. Ломоносова, 96ж

вул. Житомирська, 57  

вул. Порика,1

вул. Енергетична, 3-а

вул. Шевченка, 18-в

вул.Олеся Гончара, 6

вул. Коротка, 41А

пр-т. Олександра Поля, 59

вул. Жмури, 1

бул. Шевченка, 52 

вул. Університетська, 75

вул. Енгельса, 120

вул. Львівська,11

вул. Бульвар новий, 7

вул. Грязнова, 67

вул. Гоголя, 175

вул. Незалежності, 179Б

вул. Вовчинецька, 223

вул. Бориспільска,9, корп.57

вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус,
2 й поверх (Троєщина)

пр-т. Леся Курбаса, 10а

пр-т. П. Григоренка, 22/20

пр-т. Леся Курбаса, 10а

пр-т. Леся Курбаса, 10а

вул. Короленка, 2

вул. Бандери, 73/2

вул. Білоусова, 2а

вул. Шевченка, 28

бул. Краматорський, 3

вул. Поштова, 5а

вул. Пушкіна, 4а

вул. Академіка Маслова, 44, оф.2

вул. Соборності, 64/7

вул. Монастирська, 50

СЦ «Східний»

АСЦ «ЄвроCервіс»

СЦ «Спеціаліст»

ВФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Електросвіт»

УСЦ «ДИНЕК»

СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»

ТОВ «Лотос»

СЦ «Схід-Сервіс»

СЦ «Еліпс»

СЦ «IQService»

СЦ «Елма-сервіс»

АСЦ «ЄвроCервіс»

Техносервіс «СФЕРА»

СЦ «Альфатехноцентр»

ЗФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Мегастайл»

ИФ ТОВ «Лотос»

«АМАТІ-СЕРВІС»

«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко

СЦ «МТІ-сервіс»

СЦ «Skeleton»

СЦ «МТІ-сервіс»

СЦ «Оптрон»

КФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Погляд»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «Авторітет»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «Сатурн-Донбас»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «ЕкоСан»

КРФ ТОВ «Лотос»

ФОП Копотун О. П.

Луганськ

Бердичів

Вінниця

Вінниця

Гуляйполе

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Дружківка

Житомир

Житомир

Запоріжжя

Запоріжжя

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Кропивницький

Кропивницький

Коломия

Костянтинівка

Коростень

Краматорськ

Краматорськ

Лиман

Кременчук

Кривий Ріг

Лубни

(0642) 33-11-86, 33-02-42

(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34

(0432) 57-91-91, 50-91-91

(067) 622-56-62

(06145) 4-14-21, (095) 3511442,
(098) 5580348

(056) 735-63-28, (056) 735-63-25

(056) 790-04-60

(056) 34-67-05

(066) 508-26-52, (095) 761-70-00

(062) 385-99-10, (050) 77-55-800

(050) 94-000-61, (063) 94-000-61,
(062) 213 00 61

(06267) 3-48-41

(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96

(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95 

(095) 272-03-03, (097) 292-29-03

(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90

(0342) 77-33-22, 72-27-22

(0342) 71-28-13

(044) 369-50-01, 369-50-30

(099) 950-67-29, (073) 044-01-80,
(098) 603-79-93

(044) 590-28-02

(044)337-77-12, (050)205-12-12,
(098)205-12-12, (063)205-12-12

(044) 590-28-02

(0522) 24-96-47, факс 24-45-22

(0522) 27-80-02, 27-33-00

(034) 33-728-17

(06272) 4-13-02

(04142) 9-23-11, факс 5-06-27

(06264) 5-93-89, 5-90-07

(050) 973-20-14, (097) 077-48-92

(06261) 4-17-52

(05366) 3-91-92, (066)230-44-71,
(096)446-71-06

(056) 440-07-79, (067) 998-05-20

(050) 107-77-17, (067) 787-23-23,
(063) 579-59-69, (068) 641-66-86,
(05361) 74-335 
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вул. Горького 48 - дрібна техніка
вул. Соборна, 33-А - велика техніка 

вул. Проскурівського підпілля, 117

пр-т. Перемоги, 22

вул. Шараневича, 28

вул. Зелена, 153 

пр-т. Миру, 96

бул. 50-річчя Жовтня, 32/18

вул. Пушкіна 24/1-А

вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326

вул. Океанівська, 1 

Внутрішньоквартальний проїзд, 2

вул. Паризької комуни, 2-Л,
ТЦ «Партнер»

вул. Сучкова, 54

пр-т. Маршала Жукова, 4/7

вул. Дальницька, 46

вул. Дніпровська, 172б

вул. Зіньківська, 21

вул. Степового Фронту, 29

вул. Київська, 371-А

вул. Шевченка, 7,
ТЦ «Моріон» відділ №37

вул. Курчатова, 19-Б

вул. Свободи, 5

вул. Мічуріна, 32

вул. Петропавлівська, 86/1

вул.Київська, 2,
буд. побуту "Сонячний" 2 пов.

вул. Легоцького, 3/2

вул. Успенська, 1/24

вул.Тобольска, 69

вул. Робітнича, 66

вул. Ярослава Мудрого, 23

вул. Карбишева, 28-а

вул. Добровольского, 1 оф.210

вул. Лук`яна Кобилиці, 76

вул. Робоча,5

вул. Шевченка, 4

СЦ «Ваш мастер»

СЦ «РОСімпекс»

ФОП «Хавтур Р.Б.»

СЦ «Майстер та Маргарита»

МарФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Сигнал»

СЦ «Закон Ома»

АСЦ «Телесервіс ЛТД»

НФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Електрон»

«Сервіс Плюс»

ТОВ «Лотос»

СЦ «Профі»

СЦ «Аврора»

ПФ ТОВ «Лотос»

«АМАТІ-СЕРВІС»

ПФ ТОВ «Лотос»

«АМАТІ-СЕРВІС»

СЦ «ДП Адамант-Рівне»

ПП «СДРТ»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «Ласк-Сервіс»

СЦ «Ельф»

СЦ «Радіо-сервіс»

СЦ «Ремонт домашньої техніки»

«ЦСО Электрон-Сервіс»

СЦ «Діса-сервіс»

СЦ «Дисплей-плюс»

СЦ «Радіо»

ХФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Юс-Сервіс»

ПП «РТСЦ «Весь світ Черкащини»

СЦ «Електросервіс»

КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»

СЦ "Наш Сервіс»

Луцьк

Львів

Львів

Маріуполь

Маріуполь

Мукачево

Миколаїв

Миколаїв

Миколаїв

Нова Каховка

Нова Каховка

Новомосковськ

Одеса

Одеса

Павлоград

Полтава

Полтава

Прилуки

Рівне

Сєвєродонецьк

Слов'янськ

Сміла

Суми

Тернопіль

Ужгород

Умань

Харьків

Херсон

Херсон

Херсон

Хмельницький

Черкаси

Чернівці

Шостка

Чернігів

(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21

(03322) 3-01-03, факс 78-54-65

(032) 239-55-77, 239-51-52

(032) 270-74-79, (067)729-33-93

(0629) 49-36-06, (098)370-78-08

(0629) 49-30-05, 49-30-06

(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96

(051) 272-52-32, (063) 156-59-18

(0512) 63-33-40

(0512) 58-06-47

(05549) 7-83-98 

(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86,
(096) 883-97-53

(05693) 7-57-96

(048) 784-08-37, 798-82-60

(0482) 32-63-03

(05632) 6-15-54

(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25,
(093) 562-81-54

(067) 630-60-23

(04637) 5-39-82

(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22

(06452) 2-38-28

(06262) 2-86-20

(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35

(542) 210-679, 650-340, 655-510

(0352) 26-76-26

(031) 2-654-266

(04744) 4-66-14, 4-61-34

(057) 343-96-06

(0552) 48-57-77, факс 49-01-52

(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33

(382) 70-03-32

(0472) 38-37-90, 38-36-90

(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29

(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77,
(05449) 4-10-30, (67) 847-41-02,
(66) 530-62-91

(0462) 675 858
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