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Шановний Покупець!
Дякуємо за придбання 
електроінструмента торгової марки 
"DNIPRO M", який відрізняється 
прогресивним дизайном і високою 
якістю виконання. 
Придбаний Вами електроінструмент 
належить до лінійки, що поєднує 
сучасні конструктивні рішення і 
високу продуктивність із тривалим 
часом безперервної роботи. 
Ми сподіваємося, що наша 
продукція стане Вашим помічником 
на довгі роки.
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141.  ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

Попередження. Прочитай-
те всі попередження з техні-
ки безпеки і всі інструкції. 
Недотримання попереджень 
та інструкцій може призве-
сти до ураження електрич-
ним струмом, займання  
і/або серйозних травм.

Зберігайте всі попередження та ін-
струкції для використання в майбут-
ньому.
Термін «електроінструмент» в по-
передженнях відноситься до ва-
шого електричного інструменту, 
який працює від мережі (дротовий) 
або який працює від акумулятора 
(бездротовий).

1) Техніка безпеки на робочому 
місці
а) Тримайте робоче місце в чисто-
ті та з гарним освітленням. Захара-
щені або затемнені місця можуть 
стати причиною нещасних випад-
ків.
б) Не користуйтеся електроінстру-
ментом у вибухонебезпечному се-
редовищі, наприклад, в присутно-
сті легкозаймистих рідин, газів або 
пилу. Електроінструменти ство-
рюють іскріння, яке може запалити 
пил або газоподібні продукти.
в) Не допускайте дітей та сторонніх 
осіб у зону роботи з електроінстру-
ментом. Відволікаючі фактори мо-
жуть привести до втрати конт
ролю.

2) Техніка безпеки при експлуатації 
електричних систем
а) Вилки електроінструментів по-
винні підходити до розеток. Ні в 
якому разі не змінюйте конструк-
цію вилки. Не використовуйте пере-
хідники до вилок заземленого елек-
троінструменту. Оригінальні вилки і 
відповідні розетки знижують ризик 
ураження електричним струмом.
б) Уникайте контакту тіла із заземле-
ними поверхнями, такими як труби, 
радіатори, плити та холодильники. 
При заземленні тіла підвищується 
ризик ураження електричним стру-
мом.
в) Не піддавайте впливу вологи та 
бризок. Потрапляння води в елек-
троінструмент збільшує загрозу 
ураження електричним струмом.
г) Використовуйте електричні шну-
ри тільки за призначенням. Ні в яко-
му разі не використовуйте елек-
тричний шнур для перенесення, 
перетягування або відключення 
електроінструменту. Тримайте шнур 
подалі від джерел тепла, оливи, го-
стрих країв та рухомих частин. По-
шкоджений або сплутаний шнур 
збільшує ризик ураження електрич-
ним струмом.
ґ) При використанні електроінстру-
менту на відкритих майданчиках ви-
користовуйте такі подовжувачі, які 
підходять для використання поза 
приміщеннями. Використання на 
відкритих майданчиках відповідно-
го дроту знижує ризик ураження 
електричним струмом.
д) Якщо використання електроін-
струменту у вологому середовищі 
неминуче, використовуйте пристрій 
захисту від диференційного струму 
(ПЗДС). Використання ПЗДС знижує 
ризик ураження електричним стру-
мом.
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143) Особиста безпека

а) Будьте уважними, стежте за сво-
їми діями і керуйтеся здоровим 
глуздом при роботі з електроін-
струментом. Не користуйтеся елек-
троінструментом у втомленому 
стані, під дією наркотиків, алкого-
лю або ліків. Неуважність при ко-
ристуванні електроінструмен-
том може призвести до серйозних 
травм.
б) Використовуйте засоби індивіду-
ального захисту. Завжди користуй-
теся засобами захисту очей. Змен-
шити ризик отримання травм 
може захисне спорядження, таке 
як респіратор, взуття із захистом 
від ковзання, каска або засоби захи-
сту органів слуху, що використо-
вуються у відповідних умовах.
в) Запобігайте випадковому запуску 
обладнання. Перед підключенням 
до джерела живлення та/або аку-
муляторної батареї, при піднятті або 
перенесенні інструменту переко-
найтеся, що перемикач знаходить-
ся у вимкненому положенні. Якщо 
ви будете переносити електроін-
струмент з утриманням пальця на 
перемикачі, або вмикати живлен-
ня під час перенесення, то це може 
призвести до нещасного випадку.
г) Перед включенням електроін-
струменту вийміть регулювальний 
клин або інструментальний ключ. 
Залишений регулювальний клин або 
інструментальний ключ на працю-
ючому електроінструменті може 
призвести до травмування.
ґ) Не будьте занадто напруженим. 
Завжди твердо стійте на ногах і збе-
рігайте рівновагу. Таким чином ви 
зможете краще впоратися з елек-
троінструментом в несподіваних 
ситуаціях.
д) Одягайтеся правильно. Не носіть 
просторий одяг або прикраси. Три-

майте волосся, одяг і рукавички по-
далі від рухомих частин. Вільний 
одяг, прикраси або довге волосся 
можуть бути захоплені рухомими 
частинами.
е) Якщо у вас є пиловловлювачі і 
пристрої збору пилу, забезпечте їх 
підключення і використання належ-
ним чином. Знизити небезпеку мож-
на використанням пилозбірника.

4) Використання і обслуговування 
електроінструменту
а) Не застосовуйте силу до електро-
інструменту. Використовуйте відпо-
відний електроінструмент для сво-
їх цілей. З електроінструментом, 
що використовується відповідно 
до призначення, можна зробити ро-
боту краще і безпечніше та з тією 
швидкістю, на яку інструмент роз-
рахований.
б) Не використовуйте електроін-
струмент з несправним вимикачем 
живлення. Електроінструмент з 
несправним вимикачем є небезпеч-
ним і його треба негайно ремонту-
вати.
в) Перед виконанням регулювань, 
зміни приладдя або зберігання 
електроінструменту відключіть його 
від джерела живлення і/або акуму-
ляторної батареї. Такі превентивні 
заходи безпеки знижують ризик ви-
падкового запуску електроінстру-
мента.
г) Електроінструмент, який ви не ви-
користовуєте, зберігайте в недо-
ступному для дітей місці і не дозво-
ляйте працювати з ним особам, які 
не знайомі з ним і не прочитали цю 
інструкцію. Електроінструмент 
стає небезпечним в руках непідго-
товленого користувача.
ґ) Обслуговуйте свій електроінстру-
мент. Перевірте відсутність пере-
косу або заїдання рухомих частин, 
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ків, які можуть вплинути на роботу 
електроінструменту. У разі пошко-
дження відремонтуйте електроін-
струмент перед використанням. 
Більшість нещасних випадків ство-
рює електроінструмент, який по-
гано обслуговується.
д) Тримайте кріпильні вироби в чи-
стоті. Правильно обслужені крі-
пильні вироби з гострими ріжучими 
кромками менше заїдають і ними 
легше управляти.
е) Використовуйте електроінстру-
мент, приладдя, насадки і т. д. від-
повідно до цієї інструкції та з 
урахуванням робочих умов і осо-
бливостей роботи. Використання 
електроінструменту не за призна-
ченням може привести до небезпеч-
них ситуацій.

5) Обслуговування
а) Ремонт електроінструменту пови-
нен проводитися тільки кваліфіко-
ваним ремонтним персоналом з ви-
користанням ідентичних запасних 
частин. Таким чином ви забезпечите 
надійне обслуговування електроін-
струменту.

2. ІНСТРУКЦІЇ  ЩОДО 
БЕЗПЕКИ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Скобозабивний або цвяхозабивний 
електроінструмент - надалі за тек-
стом «степлер».
Завжди потрібно пам’ятати, що в 
електроінструменті містяться крі-
пильні вироби. Недбале поводження 
зі степлером може призвести до не-
сподіваного викиду кріпильних виро-
бів і тілесного ушкодження.
Не потрібно направляти електроін-
струмент на себе або людей, що пе-
ребувають поблизу. У разі несподі-
ваного спрацьовування відбудеться 

викид кріпильних виробів, що може 
призвести до тілесного ушкодження.
Не потрібно здійснювати пуск елек-
троінструмента, якщо він нещільно 
притиснутий до об’єкта обробки. 
Якщо електроінструмент не контак-
тує з об’єктом обробки, кріпильний 
виріб може відхилитися від цілі.
Якщо кріпильний виріб застряг в 
електроінструменті, від’єднайте 
його від джерела живлення. Під час 
видалення застряглого кріпильного 
виробу зі степлера електроінстру-
мент може випадково запуститися, 
якщо він увімкнений у розетку.
Не потрібно використовувати сте-
плер для закріплення електричних 
кабелів. Він не призначений для про-
кладання кабелів і може пошкодити 
їх ізоляцію, спричинивши ураження 
електричним струмом або пожежу.

Слідкуйте за справністю 
електроінструмента. У разі 
відмови в роботі, при появі 
запаху, характерного для го-
рілої ізоляції, сильного сту-
ку, шуму, іскор необхідно 
негайно припинити роботу 
і звернутися до сервісного 
центру ТОВ «ДНІПРО М».

Ця інструкція не може 
врахувати всі випадки, які 
можуть виникнути в реаль-
них умовах експлуатації 
електроінструмента. Тому 
під час роботи з електроін-
струментом необхідно бути 
вкрай уважним і обережним.
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143. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Знак загальної застороги 
(ризик для людей, пояснено 
додатковим знаком або 
текстом)

Дивитись інструкцію з 
експлуатації/брошуру

Одягнути засіб захисту 
органів слуху

Одягнути засіб захисту 
органів зору

Змінний струм

В (V) Вольти

Вт (W) Вати

Гц (Hz) Герци

мм (mm) Міліметри

A (A) Ампери

уд/хв 
(bpm)

Максимальна швидкість 
пострілів

I/O Увімкнено/вимкнено

IP Ступінь захисту від впливу 
пилу та води

Staple 
type Тип скоби

Nail type Тип цвяха

Клас захисту від ураження 
електричним струмом ІІ

Символ можливості 
вторинної переробки

Знак відповідності технічним 
регламентам (Україна)

Спеціальний знак, який 
засвідчує, що виріб 
відповідає основним 
вимогам директив ЄС і 
гармонізованим стандартам 
Європейського Союзу

Єдиний знак обігу продукції 
на ринку держав-членів 
Євразійського економічного 
союзу

Особлива утилізація (щоб 
запобігти можливій шкоді 
довкіллю, необхідно 
відокремити даний об'єкт 
від звичайних відходів та 
утилізувати його найбільш 
безпечним способом)

4. КОМПЛЕКТАЦІЯ

ES-16 EN-25

1 Степлер 1 шт. 1 шт.

2 Скоби 14 мм, 
400 шт. 

19 мм, 
300 шт.

3 Цвяхи 15 мм, 
100 шт. 

25 мм, 
100 шт.

4 Шестигранний 
ключ 

− 1 шт.

5 Оригінал 
інструкції з 
техніки безпеки 
та експлуатації

1 шт. 1 шт.

6 Упаковка 1 шт. 1 шт

5. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА

Степлер призначений для скріплен-
ня різних матеріалів шляхом приби-
вання скобами або цвяхами до осно-
ви. Залежно від кріпильних виробів, 
електричний степлер можна вико-
ристовувати як для прикріплення 
тонких матеріалів (шкіра, тканина, 
пароізоляція та інших) до основи, так 
і для скріплення дерева та матеріалів 
із дерева (фанера, ДСП, ДВП, ОСП та 
інших) між собою.
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EN-25ES-16

5

4
8

8

1 10
9

2 79

1 7

3
3
2

6

6

5
4

10

Мал. 1

1 Кнопка увімкнення 6 Важіль відкриття обойми

2 Регулятор потужності пострілу 7 Мережевий кабель

3 Мережевий вимикач 8 Блокувальний пристрій

4 Обойма для скоб/цвяхів 9 Вентиляційні отвори

5 Вихідний отвір 10 Рукоятка

ТОВ «ДНІПРО М» постійно працює над удосконаленням своєї 
продукції й у зв’язку з цим залишає за собою право на внесення 
змін, як у зовнішній вигляд, конструкцію та комплектацію елек-
тричного інструмента, так і в зміст оригіналу інструкції з техніки 
безпеки та експлуатації, без повідомлення споживачів. Усі мож-
ливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення та модерні-
зацію електричного інструмента.
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146. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри Позначення ES-16 EN-25

Номінальна потужність Вт (W) 1000 1200 

Номінальна напруга В (V) 230 230

Номінальна частота струму Гц (Hz) 50 50

Максимальна швидкість пострілів уд/хв (bpm) 20 20

Тип скоби 53 90

Довжина скоби мм (mm) 8-16 15-25

Ширина скоби мм (mm) 11,3 5,7

Тип цвяха 300(E/J/F), 
18Ga

300 (E/J/F), 
18Ga

Довжина цвяха мм (mm) 15-16 15-32

Діаметр цвяха мм (mm) 1,4-2 2 

Маса електроінструмента кг (kg) 1 1,8 

Ступінь захисту від впливу  
пилу та води ІР 20 20

Номінальна сила струму А (А) 4,3 5,2

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 60745-1

Lpa - Рівень звукового тиску дБ(А) (dB(A)) 80,3 82 

Кpa - Невизначеність рівня  
звукового тиску дБ(А) (dB(A)) 3 3 

Lwa - Рівень звукової потужності дБ(А) (dB(A)) 91,3 93 

Kwa - Невизначеність рівня  
звукової потужності дБ(А) (dB(A)) 3 3 

Середньоарифметична загальна 
величина вібрації ah

м/с2 (m/s2) 4,5 4,7 

К - Невизначеність ah м/с2 (m/s2) 1,5 1,5 

Параметри вказані для номінальної напруги 230 В та частоти 
50 Гц. При інших значеннях напруги або частоти можливі інші па-
раметри.
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Задекларована загальна величина 
шуму та вібрації була виміряна від-
повідно до стандартного методу ви-
пробування, визначеного в ДСТУ EN 
60745-1, і може бути застосована для 
порівняння одного електроінстру-
мента з іншим.
Задекларований загальний рівень 
шуму та вібрації може бути викорис-
таний в оцінках піддавання впливу 
шуму та вібрації.

Передача шуму та вібрації 
під час реального викори-
стання електроінструмента 
може відрізнятися від заде-
кларованого загального по-
казника залежно від умов, 
у яких використовується 
електроінструмент. 

Користуйтеся засобами 
індивідуального захисту за-
лежно від умов роботи.

Одягнути засіб захисту 
органів слуху

Одягнути засіб захисту 
органів зору

Задекларований рівень шуму та ві-
брації стосується робіт, для яких 
електроінструмент призначений.

7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перед підготовкою або 
завершенням роботи з елек-
троінструментом від'єднай-
те штепсельну вилку від ме-
режі живлення. 

Розпакуйте електроінструмент та 
перевірте його на наявність пошко-
джень. Якщо Ви зберігали чи тран-
спортували електроінструмент при 
температурі, нижчій за ту, при якій 
його планується використовувати, 
необхідно впевнитися в тому, що на 
електроінструменті немає конденса-
ту. У разі утворення конденсату на 
вузлах і деталях електроінструмента 
його подальша підготовка до роботи 
або експлуатація заборонена до пов-
ного висихання конденсату. 

Встановлення кріпильних виробів 
Для встановлення скоб (степлер  
ES-16) в обойму (Мал. 2) відкрийте її, 
натиснувши на важіль відкриття обо-
йми (1). Потім встановіть необхідну 
кількість скоб у направляючу плас-
тину та закрийте обойму до фіксації 
(Мал. 3). 

Для встановлення цвяхів (степлер  
ES-16) в обойму відкрийте її, встано-
віть необхідну кількість цвяхів у ліву 
частину направляючої пластини та 
закрийте обойму до фіксації (Мал. 4).

1

Мал. 2
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Мал. 3

Мал. 4

Для встановлення скоб/цвяхів (сте-
плер EN-25) в обойму відкрийте її, 
натиснувши на важіль відкриття обо-
йми (1) (Мал. 5). Потім встановіть не-
обхідну кількість скоб/цвяхів (2) у 
направляючу пластину та закрийте 
обойму до фіксації.

При встановлені цвяхів 
слідкуйте щоб вони були 
розташовані впритул до 
стінки (3) (Мал. 5).

Не рекомендується встановлювати 
кріпильні вироби в обойму для скоб/
цвяхів до тих пір, поки раніше вста-
новлені повністю не витратяться.
Рекомендується використовува-
ти тільки відповідні та оригіналь-
ні кріпильні вироби (скоби, цвяхи)  
ТОВ «ДНІПРО М». Це забезпечить 
максимальну надійність та якість ви-
конуваної роботи.

1

2

1

3 3

Мал. 5



10

U
A
-E
S
E
N
0
6
2
1-
0
14

1 1

2
2

Мал. 6

1

Мал. 7

1

Мал. 8

8.  РОБОТА З 
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

З метою безпеки електроінструмент 
має блокувальний пристрій (автома-
тичний запобіжник мимовільного по-
стрілу) (1), який розблоковується при 
упорі степлера в заготовку, та мере-
жевий вимикач (2). Переведіть ме-
режевий вимикач у положення «І» 
для увімкнення або в положення «0» 
для вимкнення електроінструмента 
(Мал. 6).

При відсутності достатнього контак-
ту між електроінструментом і заго-
товкою степлер не буде працювати.

Перед початком роботи прове-
діть пробні постріли в аналогічний 
матеріал, який не буде призначе-

ний для подальшого використання, 
з метою підбору необхідного роз-
міру кріпильних виробів та регулю-
вання потужності пострілу за допо-
могою регулятора (1) (Мал. 7, мод.  
ES-16) (Мал. 8, мод. EN-25).

Слід уникати потрапляння сторонніх 
предметів у робочу зону. Якщо крі-
пильний виріб застряг у вихідному 
отворі, необхідно негайно відклю-
чити степлер від мережі та видали-
ти застряглу скобу (цвях), після чого 
можна продовжити роботу. 

Під час роботи рекомендується ро-
бити періодичні паузи для відпочин-
ку оператора. При номінальній по-
тужності дозволяється працювати з 
електроінструментом безперервно.



11

U
A
-E
S
E
N
0
6
2
1-
0
149. ОБСЛУГОВУВАННЯ

Після кожного використання проти-
райте корпус електроінструмента 
м’якою тканиною. Слідкуйте, щоб у 
вентиляційних отворах не було бру-
ду і пилу. При сильних забруднен-
нях вентиляційних отворів продуйте 
їх стисненим повітрям. Забороняєть-
ся використовувати такі розчинники, 
як бензин, водно-аміачний розчин 
тощо, оскільки вони можуть пошко-
дити пластмасові деталі електроін-
струмента. 
Слідкуйте, щоб волога не потрапила 
в отвори на корпусі електроінстру-
мента. 
Використовуйте комплектуючі ТОВ 
«ДНІПРО М». Деталі, заміна яких не 
описується, замінюйте у фірмовому 
сервісному центрі ТОВ «ДНІПРО М».
Мереживий кабель, у разі потреби, 
потрібно замінювати у фірмовому 
сервісному центрі ТОВ «ДНІПРО М».

10. ЗБЕРІГАННЯ ТА 
ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати електроінструмент реко-
мендується в недоступному для ді-
тей сухому приміщенні, захистив-
ши його від впливу прямих сонячних 
променів, при температурі від -15 °С 
до +40 °С та відносній вологості по-
вітря не більше 80%.
Якщо електроінструмент зберігав-
ся чи транспортувався при темпера-
турі, нижчій за ту, при якій його пла-
нується використовувати, необхідно 
впевнитися в тому, що на електроін-
струменті немає конденсату. У разі 
утворення конденсату на вузлах і де-
талях електроінструмента його по-
дальша підготовка до роботи або 
експлуатація заборонена до повного 
висихання конденсату. 

Зберігайте електроінструмент, ін-
струкцію з техніки безпеки та експлу-
атації та комплектуючі в оригіналь-
ній упаковці. Для транспортування 
електроінструмента використовуйте 
оригінальну або іншу упаковку, яка 
виключає його пошкодження.

11.  УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте електроінстру-
менти разом із побутовими 
відходами! 
Електроінструменти, які були 
виведені з експлуатації, під-
лягають окремому зберіган-
ню та утилізації відповідно до 
природоохоронного законо-
давства.
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ТОВ «ДНІПРО М»

Балта, вул. Любомирського, 222
Біла Церква:
• вул. Першотравнева, 75А
• провулок Гоголя, 19/29
• бул. Олександрійський, 78
Бердянськ, вул. Центральна, 51
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 127
Бровари, вул. Київська, 1Д
Броди, вул. 22 Січня, 2
Вінниця:
• Хмельницьке шосе, 107
• вул. Батозька, 9Б
Віта-Поштова, 18 + 200 км праворуч 
автодороги Київ-Одеса в адмінмежах 
Віто-Поштової сільської ради
Вишневе, вул. Молодіжна, 32А
Вознесенськ, вул. Чубчика, 1А
Гостомель,  
вул. Свято-Покровська, 30А
Дніпро:
• пр. Слобожанський  

(Газети «Правда»), 12
• пр. Слобожанський  

(Газети «Правда»), 125
• вул. Святослава Хороброго, 12
Дніпро, просп. Олександра Поля, 110
Жашків, вул. Одеська, 2
Житомир:
• вул. Домбровського, 34
• вул. Київська, 106
Запоріжжя:
• Осипенківський житломасив,  

вул. Хакаська, 1
• пр. Соборний, 146
• пр. Соборний, 22
• вул. Лермонтова, 18
Золотоноша, вул. Шевченка, 189
Івано-Франківськ:
• вул. Гаркуші, 29
• вул. Коновальця, 149
Ізмаїл, вул. Шевченка, 46А
Ірпінь:
• вул. Соборна, 2В
• вул. Університетська, 3/1

Кам'янець-Подільський,  
вул. Першотравнева, 1
Кам'янське,  
просп. Тараса Шевченка, 18
Канів, вул. Енергетиків, 1  
(біля центрального ринку)
Київ:
• Площа Деміївська, 8-21  

(ринок Деміївський, зі сторони 
Голосіївського проспекту)

• ринок Шпалерний, вул. Зодчих, 72А
• вул. Бориспільська, 9
• вул. Інженерна, 1  

(ст. метро «Видубичі»)
• вул. Кільцева дорога, 22Б
• вул. Лятошинського, 14  

(ст. м. Теремки)
• вул. Миропільська, 2, ринок 

Юність, Торговий Центр, 2 поверх
• вул. Новокостянтинівська, 9А
• вул. 135-а Садова, 3-4  

(ст. метро «Славутич»)
• вул. Лютнева, 23  

(дорога на Конча-Заспу)
• просп. Степана Бандери, 10Б
• вул. В'ячеслава Чорновола, 30
• просп. Палладіна Академіка, 24
Ковель, бульвар Лесі Українки, 12
Коростень, Базарна площа, 13
Костопіль, вул. Рівненська, 56А
Кременчук, вул. Соборна, 38/2
Кривий Ріг:
• просп. Металургів, 37
• вул. Колачевського, 107
• вул. Серафимовича, 93
Кропивницький:
• вул. Вокзальна, 66А
• вул. Полтавська, 24
Луцьк:
• просп. Волі, 14
• просп. Соборності, 38
• вул. Яровиця, 17
Львів:
• просп. В‘ячеслава Чорновола, 1
• вул. Богдана Хмельницького, 223
• вул. Липинського, 36
• вул. Наукова, 51
• вул. Стрийська, 108
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14Лозова, вул. Благовіщенська, 44

Маріуполь:
• пр. Металургів, 94
• вул. Пашковського, 16
• просп. Миру, 10
Мелітополь, вул. Олександра 
Невського, 21
Мукачево, вул. Матросова,  
ринок «Гід», контейнер №9068
Миколаїв:
• просп. Центральний, 68
• вул. Погранична, 248А
Нікополь, вул. Електрометалургів, 4А
Новоград-Волинський,  
вул. Миколаєва, 2
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Новояворівськ,  
вул. Степана Бандери, 17
Одеса:
• просп. Старокінний, 6
• вул. Лейтенанта Шмідта, 25
• вул. Фонтанська дорога, 2
Охтирка, вул. Батюка, 55Б
Павлоград, вул. Полтавська, 142
Полтава:
• вул. Панянка, 73
• вул. Шевченка, 54
Рівне:
• вул. Костромська, 49
• вул. Макарова, 18
Самбір, вул. Валова, 14Г  
(магазин «Комфорт»)
Світловодськ, вул. Героїв України, 86
Софіївська Борщагівка,  
вул. Київська, 82
Стрий, вул. Львівська, 105
Суми, вул. Харківська, 4
Слов’янськ, вул. Шовковична, 29, 
Центральний ринок
Сміла, вул. Незалежності, 71
Тернопіль:
• просп. Степана Бандери, 63
• вул. Анатолія Живова, 9М
• вул. Гетьмана Мазепи, 26
Ужгород:
• вул. Фединця, 37
• вул. Швабська, 61
Умань, вул. Тищика, 13

Харків:
• Московський проспект, 276Е
• пров. Расторгуївський, 2
• вул. Героїв Праці, 13
• вул. Нетеченська, 25
• пров. Пискунівський, 1
Херсон:
• вул. Івана Богуна, 68
• вул. Олеся Гончара, 19
Хмельницький:
• вул. Трудова, 1/3
• вул. Проскурівського Підпілля, 113, 

приміщення 2
Хуст, вул. Львівська, 23
Червоноград, вул. Стуса, 17А
Черкаси:
• бул. Шевченка Тараса, 411
• вул. Надпільна, 419
• вул. Небесної Сотні, 105
Чернігів:
• вул. Ринкова, 10
• вул. Рокосовського, 70
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Южноукраїнськ,  
просп. Незалежності, 26Б

Перелік сервісних цен-
трів може бути змінений. 
Більш детальну інформа-
цію про контактні дані сер-
вісних центрів на території 
України Ви можете дізнатися 
за телефоном гарячої лінії 
0  800  200  500 (всі дзвінки 
в межах України безкош-
товні), на офіційному сайті 
dnipro-m.ua або проскану-
вавши QR-код:
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