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Уважаемый покупатель!
Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны 
покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в 
Вашем доме. 

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно оз-
накомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии 
механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей 
организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номе-
ром, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
ЭЛЕКТРОПРИБОРА

1. Корпус
2. Ручка
3. Фиксатор
4. Индикатор сети
5. Индикатор нагрева
6. Форма для приготовления тостов и сэндвичей
7. Форма для приготовления венских вафель
8. Форма для гриля
9. Фиксаторы сменных форм
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только 
при соблюдении следующих условий: 
1. Запрещается погружать электроприбор в воду и другие жидкости.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убе-
диться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В ~ 50 Гц.
3. Не прикасайтесь к внутренней металлической части электроприбора во 
время работы руками и незащищенными частями тела. Также избегайте 
контакта с металлической частью электроприбора некоторое время после 
работы. Подождите, пока электроприбор остынет.
4. При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, 
а не за шнур.
5. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже 
если он выключен и отключен от сети.
6. Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не исполь-
зуется.
7. Также электроприбор нужно  отключить от сети в случае любых неполадок 
и после окончания работы.
8. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме 
указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за элек-
троприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим 
руководством по эксплуатации. 
9. Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электропри-
бора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
10. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен 
заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное 
лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном 
центре согласно действующему тарифу.
11. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим элек-
троприбором.
12. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, 
например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. 
13. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
14. При эксплуатации электроприбора используйте ровную устойчивую 
поверхность вдали от источника воды.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных услови-
ях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует 
доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть 
все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процес-
се эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно 
соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!



RUS

5

РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Внимательно прочтите инструкцию. 
Извлеките электроприбор из упаковки, удалите весь упаковочный мате-
риал (при наличии).  Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии 
механических повреждений. Протрите корпус и рабочую поверхность  сна-
чала влажной салфеткой, а затем сухой тканью. Электроприбор готов к 
использованию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
Установите электроприбор на ровную устойчивую поверхность. 
Проверьте соответствие параметров питающей сети данным, указанным на 
приборе, и подключите штекер шнура питания к сети. Загорится индика-
тор сети. Как только индикатор нагрева загорится, прибор готов к работе. 
Приподнимите фиксатор и раскройте прибор. Смажьте формы маслом. 

Приготовление тостов
Положите ломтики хлеба в формы в нижней части прибора и закройте 
прибор до щелчка. Вы можете использовать как целые ломтики, так и 
разрезанные по диагонали. Через 2-3 минуты откройте прибор и достаньте 
готовые тосты. 

Приготовление сэндвичей
Положите ломтики хлеба в формы в нижней части прибора. Выложите на 
хлеб начинку по Вашему вкусу. Накройте ломтиками хлеба и закройте 
прибор до щелчка. Через 4-6 минут откройте прибор. Время приготовления 
зависит от того, насколько поджаристыми Вы хотите получить сэндвичи.
В процессе работы индикатор нагрева будет периодически включаться и 
выключаться, поддерживая необходимую температуру.
 
Приготовление блюд на гриле
Выложите продукты на форму в нижней части прибора и закройте прибор 
до щелчка. Через 8-10 минут откройте прибор.

Приготовление Венских вафель
Поместите небольшое количество теста в центр каждой формы в нижней 
части прибора и закройте прибор до щелчка. Примерно через 3 минуты 
(время указано ориентировочно и зависит от рецепта и количества теста 
в устройстве) вафли будут готовы.

По окончании работы отсоедините прибор от сети. 

ВНИМАНИЕ! Время приготовления является ориентировочным и зависит 
от рецепта, качества и количества продуктов. 

ВНИМАНИЕ! Устройство предназначено только для бытового использо-
вания.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

РЕЦЕПТЫ ВЫПЕЧКИ

Черничные вафли
Ингредиенты:
100 г сливочного масла 
1 яйцо 
70 г сахара
125мл молока 
125 г сметаны 
200 г муки
сода, соль по вкусу
0,7 ч.ложки разрыхлителя теста 
1 стакан черники

Приготовление:
Сахар, яйцо и растопленное сливочное масло 
взбейте миксером. В тесто добавьте сметану, 
молоко и перемешайте. В отдельной тарелке 
соль, соду и разрыхлитель смешайте  с мукой и 
добавьте в тесто. Чернику вымойте и  добавьте 
в тесто. 
Испеките вафли, подайте  с ягодами и сливка-
ми.

Вафли сливочные
Ингредиенты:
4 ст. ложки сливок
1 ч. ложка ванильного сахара
4 яйца
½ стакана  муки
1 ст. ложка сахара 
125 г сливочного масла

Приготовление:
Отделите желтки от белков и взбейте их. В от-
дельной посуде перемешайте размягченное 
масло с сахаром, добавьте соль и взбитые жел-
тки. В отдельной миске смешайте муку с частью 
воды и содой и влейте ее в яичную смесь. Пе-
ремешайте. В последнюю очередь добавьте в 
тесто сливки и оставшуюся воду. 

Карамельные вафли
Ингредиенты:
1 яичный желток
2 яичных белка
½ стакана сливок
2 ст. ложки сливочного масла
3 ст. ложки сахара 
1  стакан муки
Для прослойки: 
1 ч. ложка  муки
½ стакана молока
1  яйцо
½ стакана сахара 
100 г сливочного масла

Приготовление:
Взбейте с помощью миксера желток, сливки, 
сахар и размягченное сливочное масло. В от-
дельной посуде взбейте белки и добавьте их к 
остальным ингредиентам. Перемешайте. Испе-
ките вафли и приготовьте прослойку. Для этого 
нагрейте в металлической посуде 2 столовые 
ложки сахара пока он не приобретет корич-
невый цвет. Затем влейте молоко и добавьте 
оставшийся сахар. 
Вымешивайте смесь до полного растворения 
сахара. Затем добавьте яйцо, муку и подогрейте 
все на водяной бане до загустения. Когда смесь 
остынет до комнатной температуры, добавьте 
размягченное сливочное масло и взбейте. 
Промажьте кремом остывшие вафли и сложите 
их по две штуки.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Хранить электроприбор нужно в сухом месте, недоступном для детей и 
животных.
- Для чистки электроприбора не используйте чистящие средства, которые 
могут повредить поверхность электроприбора.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать 
его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизо-
ванный сервисный центр.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской 
упаковке. После транспортировки или хранения устройства при понижен-
ной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре 
не менее двух часов.

УТИЛИЗАЦИЯ
Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окру-
жающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с быто-
выми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт ути-
лизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов 
на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока элек-
троприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или 
ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно запол-
ненного гарантийного талона с  указанием в нем даты продажи, серийного 
номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При 
отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем 
вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во 
избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы 
с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. 
Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.  
Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслу-
живание на дому у владельца.
Правовой основой настоящих гарантийных условий является  действующее 
законодательство Российской Федерации, в частности,  последняя редак-
ция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский 
кодекс Российской Федерации.    
Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12  месяцев. Этот 
срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.   
Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправ-
ности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные про-
изводственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. 
допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются: 

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим 
воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких 
как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, не-
соответствие параметров питающей электросети требованиям руководства 
по эксплуатации;
- использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или 
не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не-
уполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения 
или хранения изделия, такие как  обрывы и надрезы питающего электрош-
нура, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (напри-
мер, при несоответствии параметров питания).
5. На изделия без читаемого серийного номера.



RUS

9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр 
и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или 
за его счет.

К безусловным признакам перегрузки относятся:
- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления 
гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном 
центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте 
www.galaxy-tecs.ru. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии авто-
матически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплу-
атации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, 
приведенных в данном руководстве по эксплуатации,  срок службы изде-
лия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики 
прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектно-
сти и исправности, а также правильного заполнения гарантийного 
талона.

Импортер : ООО «Омега» 
Адрес: 432006, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Сикси Аеон Илектрик Эплайэнс Кампэни Лимитид
Адрес :  №419 , Юан Рэуд, Тянюан Таун, Сикси Сити, Чжецзян, Китай  

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение питания 220-240 В ~ 50 Гц
Мощность 800 Вт
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ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ 
ЭЛЕМЕНТТЕРІ

1. Корпус 
2. Тұтқа
3. Фиксатор
4. Желі индикаторы 
5. Қызу индикаторы
6. Тосттар мен сэндвичтерді дайындауға арналған қалып 
7. Вена вафельдерін дайындауға арналған қалып
8. Қақтамаға арналған қалып 
9. Алынбалы қалыптардың бекіткіштері
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ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!
Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып 
алған техникаңызға көңіліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY техни-
касы Сіздің үйіңізде жайлылық атмосферасы мен қолайлылықты орнату 
үшін жасалған.  
Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқау-
лықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз.  
Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық 
бүлінулердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы ұйым мөр-
табанының бар екендігін, сатылған күнін және сатушының қолтаңбасын, 
құралдың корпусындағы сериялық нөмірге дәл сәйкес келетін үлгінің нөмірі 
мен сериялық нөмірін және жиынтығын тексеру қажет.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарт-
тарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:  
1. Құралдың корпусын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым 
салынады.   
2. Құралды қуат беру көзіне қосудың алдында желі параметрлерінің 220-
240 В ~ 50 Гц мәндеріне сәйкес келетіндіктеріне көз жеткізу қажет. 
3. Құралды желіден ажырату кезінде сымнан емес, істікшеден ұстау керек 
болады. 
4. Балаларға құралға тіпті ол егер сөндірілген және желіден ажыратылған 
болса да жанасуға болмайды. 
5. Өнімдер тиелген электр құралын тасымалдауға тыйысм салынады. Бос 
қалпында тасымалдаңыз, суыған электр құралын егер мұндай құрылым 
қарастырылған болса, арнайы тұтқадан ұстаңыз.  
6. Құралды егер ол қолданылмаса әрдайым желіден ажыратып отыру керек. 
7. Сонымен қатар құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда 
және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату керек. 
8. Құралды аталған нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа кез келген мақ-
саттар үшін қолданбау керек. Жұмыс, сақтау және құралды күту аталған 
пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.  
9. Сым мен құралдың бүтіндігін қадағалау керек. Құралды бүлінулер бар 
болған жағдайда қолдануға тыйым салынады.  
10. Желілік кабель бүлінген жағдайда қауіп-қатерге жол бермеу үшін оны 
өндіруші немесе оның агенті, немесе аналогтік білікті тұлға ауыстыруы 
керек. Желілік кабельді ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторлан-
дырылған сервистік орталықта жүзеге асырылуы керек.  
11. Жұмыс істеп тұрған электр құралының жанында балалар мен жануар-
лардың болуларын болдырмаңыз. 
12. Электр құралын егер жану немесе жарылу қаупі бар болған жағдайда 
қолданбаңыз, мәселен, тез жанғыш сұйықтықтар мен газдың жанында. 
13. Іске қосулы құралды қараусыз қалдырмаңыз. 
14. Құралды пайдалану кезінде су көзі мен ашық оттан алыста тегіс ор-
нықты бетті қолданыңыз.  
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүм-
кін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр 
құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен 
сақтауы керек болады!  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе 
есірткілік масайған күйде немесе шындықты объективті қабылдауға кедер-
гі жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осын-
дай жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек 
болады! Қолданушы электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік 
техникасы шараларын өздігінен сақтауға тиісті болады! 

БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА
Электр құралын қаптамадан шығарыңыз, барлық қаптаушы материалды 
(бар болған жағдайда) алып тастаңыз. Жиынтықты тексеріңіз және меха-
никалық бүлінулердің жоқтығына көз жеткізіңіз. Корпусты және жұмыс 
бетін алдымен дымқыл майлықпен, сосын құрғақ матамен сүртіңіз. Электр 
құралы қолдануға дайын. 

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ 
Вена вафлиін дайындау
Электр құралын тегіс орнықты бетке орнатыңыз және, қуат беруші желі 
параметрлерінің құралда көрсетілген деректерге сәйкестігін тексере оты-
рып, қуат беру баусымының істікшесін желіге қосыңыз. Желі индикаторы 
жанады. Құралдың қызуын тосыңыз. 
Қызу индикаторы жанғаннан кейін құрал жұмысқа дайын болады. Құрал-
ды ашыңыз және аспаздық жаққышты қолдана отырып, жұмыс бетіне 
май жағыңыз. Аздаған мөлшердегі қамырды құралдың орталық бөлігіне 
салыңыз. Шамамен 3 минуттан кейін (уақыт шамалап көрсетілген және 
құрылғыдағы қамырдың мөлшеріне байланысты болады) вафли дайын бо-
лады. Жұмыс процесі кезінде қыздырғыш элемент қажетті температураны 
сақтай отырып, қайта-қайта қосылып және сөніп отырады. Бұл жайында 
қызу индикаторы ескертіп отырады.
 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тұтқаға күш салмаңыз, әйтпесе пісірілетін бұйым 
пішінін жоғалтуы мүмкін. 
Дайындау уақыты аяқталғаннан кейін, құралды ашыңыз және, ағаш немесе 
арнайы қызуға шыдамды пластик қалақты қолдана отырып, екі жағынан 
қуырылғани вафлиді жұмыс бетінен алыңыз.
 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс бетінің бүлінуін болдырмау үшін, вафлиді 
электр құралынан алу кезінде өткір және металл заттарды қолданбаңыз. 
Қолданғаннан кейін құралды желіден ажыратыңыз және оны тазалауға 
кіріспестен бұрын оның суынуын тосу керек болады. 
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал тек вафли өнімдерін пісіруге ғана арналған!
 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы тек тұрмыстық қолдануға ғана арналған.
 
Тостерлерді дайындау 
Нан тілімдерін құралдың төменгі бөлігіне салыңыз және құралды жабыңыз. 
Сіз бүтін тілімдерді де, қиғашынан кесілген тілімдерді де қолдана аласыз. 
Жұмыс процесі кезінде қыздырғыш элемент қажетті температураны сақтай 
отырып, қайта-қайта қосылып және сөніп отырады. Бұл жайында қызу 
индикаторы ескертіп отырады. 
2-3 минуттан кейін құралды ашыңыз және дайын тостерлерді алып 
шығыңыз. 

Сэндвичтерді дайындау 
Нан тілімдерін құралдың төменгі бөліктеріндегі қалыптарға салыңыз. Нанға 
Сіздің талғамыңыз бойынша салындыны қосыңыз. Нан тілімдерін бүркеңіз 
және құралды жабыңыз. 4-6 минуттан кейін құралды ашыңыз. Дайындалу 
уақыты Сіздің сэндвичтерді қаншалықты қызартып алғыларыңыз келетін-
дігіне байланысты болады. 

Тағамды қақтамада дайындау
Өнімдерді құралдың төменгі жағындағы қалыпқа салыңыз және құралды 
шертпекке дейін жабыңыз. 8-10 минуттан кейін құралды ашыңыз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ 
- Құралды құрғақ, балалар мен жануарларға қолжетімді емес орында сақтау 
керек.  
- Құралды тазалау үшін құралдың бетін бүлдіруі мүмкін тазартқыш құралды 
қолданбаңыз.   
Егер электр құралы істен шықса, оны  өздігіңізден жөндеуге ты-
рыспаңыз. Міндетті түрде авторландырылған сервистік орталыққа 
баруды ұсынамыз.  
Бүлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана та-
сымалдау керек болады. Тасымалдаудан немесе құрылғыны төмендетілген 
температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурсында кем дегенде 
екі сағаттай ұстау қажет.   

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Құралдарды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға түзелмейтін зиян кел-
тіреді. Ақаулы құралдарды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған 
элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар 
үшін мамандандырылған құралдарды кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. 
Тұрмыстық құралдар мен пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта 
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өңдеу үшін қабылдау бекеттерінің мекен-жайларын Сіз өз қалаңыздың 
муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.     

КЕПІЛДІК ШАРТТАР
Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келісідей шарттардың 
сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге 
немесе жөндеуге қабылданатындығына аударамыз: 
Кепілдік міндеттемелер сатып алынған күні, сериялық нөмірі, сауда ұй-
ымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік 
талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс 
толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған ұй-
ымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз.
Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан 
бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды 
өтінеміз.
Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана ар-
налғандығына аударамыз.
Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді 
қарастырмайды. 
Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарт-
тардың құқықтың негіздемесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушы-
лардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және 
Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.
Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек-
тік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.
Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақа-
улықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген 
өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

Кепілдік міндеттемелер келесілерге таралмайды:
1) Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақау-
лықтарға:
- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың 
сақталмауы;
- сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механи-
калық бүлінулер;
- бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;
- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат бе-
руші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың 
талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы 
әсерлер;
- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, 
шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану.
2) Уәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген 
бұйымға.
3)Желілік кабельдің үзілуі мен тілінуі, сызаттар, корпустың күшті ескіруі 
және т.б. секілді бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың сал-
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дарынан пайда болған ақаулықтарға.
4) Бұйымның қызып кетуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға.
5) Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.
6) Электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтарға.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жет-
кізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының 
есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:
- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе күюі;
- пластмассалы бөлшектердің және бұйым тораптарының деформацияла-
нуы немесе балқуы. 

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек 
авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе www.galaxy-tecs.ru 
сайтынан білуге болады. Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімінің бұйымды 
жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатындығына аударамыз.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды. 

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын құралды жеке 
мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік 
мерзімі осы нұсқаулы қта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып ке-
туі мүмкін екендігіне аудартады.Дайындаушы-компания өзіне тауардың 
сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу 
құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен 
дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толты-
рылуын талап етіңіз.

Импорттаушы: «Омега» ЖШҚ
Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14 

Дайындаушы: Сикси Аеон Илектрик Эплайэнс Кампэни Лимитид 
Мекен-жай: №419, Юан Рэуд, Тянюан Таун, Сикси Сити, Чжецзян, Қытай
ҚХР жасалған.

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. 
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Қуаттылық                  800 Вт
Қуат беру кернеуі      220-240 В ~ 50 Гц




