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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь до-
вольны покупкой. Продукция GALAXY разработана для того, чтобы создать 
атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме. 
Перед использованием изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внима-
тельно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по экс-
плуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при 
соблюдении следующих условий: 
1. Используйте  чайник только по прямому назначению.
2. Не допускайте падения чайника, при использовании держите его за ручку.
3. Не ставьте пустой чайник на включенную плиту. Это приведет к обесц-
вечиванию поверхности или к повреждению чайника.
4. Не следует позволять детям контактировать с изделием.
5. Не оставляйте чайник на включенной плите без присмотра.
6. При длительном нагревании чайника ручка и свисток могут сильно на-
греться. Во избежание ожогов настоятельно рекомендуем пользоваться при-
хватками.
7. Остерегайтесь пара, выходящего из закипевшего чайника. 
8. Соблюдайте осторожность при переносе чайника, заполненного горячей 
водой, и крепко держите его за ручку.
9. Не прикасайтесь к поверхностям чайника во время его нагрева, кипения.
10. Не погружайте нагретый чайник в воду и не заполняйте его холодной 
водой сразу после кипения. Резкое изменение температуры может вызвать 
деформацию чайника. Также может произойти остаточный выброс пара, что 
может вызвать ожоги.
11. Не используйте для чистки чайника абразивные средства и губки на 
металлической основе. Это может привести к повреждению поверхности 
или к ее обесцвечиванию.
12. Во избежание травм и ожогов регулярно проверяйте надежность и це-
лостность крепления ручки и свистка.
13. При использовании электрической или керамической плиты выбирайте 
диск с диаметром, соответствующим диаметру дна чайника. Это позволит 
Вам не только дольше сохранять внешнюю привлекательность чайника, но  
и сэкономит электроэнергию. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться изделием в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условия, 
мешающих объективному восприятию действительности, и не следует до-
верять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!
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ВНИМАНИЕ! Перед покупкой изделия для использования на индукционной 
плите, удостоверьтесь в том, что диаметр индукционного дна изделия со-
вместим с Вашей конфоркой.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед использованием чайника, удалите упаковочный материал, если он 
имеется. Наполните его горячей водой с небольшим количеством моющего 
средства. Тщательно промойте чайник в течение 2-3 минут. Вылейте воду, 
залейте в чайник чистую воду и снова тщательно вымойте чайник губкой 
или тканью. Слейте воду и хорошо высушите чайник. После этого чайник 
готов к использованию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Чайник пригоден для всех типов плит.
Наполните чайник водой и поставьте на плиту. Во избежание выброса воды 
во время кипячения и предотвращения риска получения ожогов не наполняй-
те чайник водой более, чем на ¾ от общего объёма. О том, что вода закипе-
ла, Вас оповестит сигнал свистка. Крышка и свисток должны быть закрыты. 
Капли воды, попавшие в свисток, могут повлиять на его функционирование. 
Несколько раз откройте и закройте крышку свистка для удаления воды.

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено только для кипячения воды.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ    
• Хранить изделие нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
• Регулярно очищайте свисток от капель воды. 
• Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами. При-

меняя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока посуда 
будет принята на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт 
при соблюдении следующих условий: 
Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно за-
полненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печа-
ти (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 не-
доразумений 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. 
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RUSРУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее 
законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция 
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 на: 
1) Неисправности изделия, возникшие в результате: 
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации; 
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воз-
действием в том числе ударом, падением  или по причине профессионального 
использования; 
- применения изделия не по назначению; 
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких 
как дождь, снег, повышенная влажность, перегрев, агрессивные среды; 
-использования принадлежностей, не рекомендованных или не одобренных 
производителем.
2)  Повреждения, возникающие в результате естественного износа, такие как 
царапины, углубления, пятна, изменение окраски поверхности или другие 
повреждения, которые не влияют на функциональность кухонной посуды.
3)  Незначительные недостатки или дефекты, связанные с вариациями окра-
ски, эмали, металла, пластика, силикона, керамики или стекла.
4)  Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздей-
ствия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные 
чистящие средства или автоматические посудомоечные машины.
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ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!
Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған 
техникаңызға көңіліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY техникасы Сіздің 
үйіңізде жайлылық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.  
Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 
1. Бұйымды тек тағайындалуы бойынша қолданыңыз. 
2. Бұйымның құлап қалуын болдырмаңыз. Қолдану кезінде тұтқасынан берік 
ұстаңыз.
3. Бос бұйымды іске қосылып тұрған плиткаға қоймаңыз. Бұл олардың 
бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін. 
4. Бұйымды шағын толқынды пеште және ашық отта қолдануға үзілді-кесілді 
тыйым салынады. 
5. Бұйымды газ плитасында қолдану кезінде жалынды оның бұйымның 
қабырғаларына жанаспайтындай етіп реттеңіз. 
6. Балаларды бұйымдарға жақындатпау керек.
7. Бұйымды іске қосылған плитада қараусыз қалдырмаңыз. 
8. Қыздыру кезінде, сонымен қатар осыдан кейін біраз уақыт бойы бұйым 
ыстық болады. Күйіп қалуды болдырмау үшін металл бөліктеріне жанаспаңыз. 
9. Қызып тұрған бұйымды суға батырмаңыз және оларды тағам 
дайындағаннан кейін бірден суық сумен толтырмаңыз. Температураның күрт 
өзгеруі бұйымның сиықсыздануын шақыруы мүмкін. Сонымен қатар ыстық 
бұйымның сумен түйісуі кезінде пайда болатын бу шығарылуы мүмкін бола-
ды, бұл күйіп қалуға жол береді. 
10. Бұйымды тазалау үшін түрпілі құралды және металдық негіздегі 
ысқыштарды қолданбаңыз. Бұл жабынның бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.
11. Жарақаттар мен күйіп қалуларды болдырмау үшін бұйымның сенімділігі 
мен бүтіндігін тұрақты тексеріп отырыңыз.
12. Бос ыдысты қыздырмаңыз. Бірқалыпты температурада дайындаңыз.

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

KAZПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ
Бұйымды қораптан шығарыңыз және егер бар болса қаптаушы материалды 
алып тастаңыз. Бұйымды 2-3 минут мұқият жуыңыз. Бұйымды орамалмен 
әбден құрғатып сүртіңіз. Осыдан кейін бұйым қолдануға дайын болады. 
Бұйым индукциялық, газ, электр, шыныкерамикалық плиталарда қолдануға 
жарамды.
Шәйнекті сумен толтырыңыз және плитаға қойыңыз. Қайнау кезінде судың 
шығарылуына жол бермеу үшін және күйіп қалу қаупін болдырмау үшін 
шәйнекті жалпы көлемінен ¾ асырып толтырмаңыз. Судың қайнағаны 
жөнінде Сізге ысқырық сигналы хабарлайды. Қақпақ пен ысқырық жабылған 
болуы керек. Ысқырыққа келіп түскен су тамшылары оның жұмыс істеуіне 
әсер етуі мүмкін. Суды кетіру үшін ысқырық қақпағын бірнеше рет ашыңыз 
және жабыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйым тек су қайнатуға ғана арналған.

САҚТАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
1.  Бұйымды Құрғақ, балалар мен жануарлар үшін қолжетімді емес орында 
сақтау керек. 
2. Сұйық жуғыш құралдарды және жұмсақ ысқыштарды қолданумен қолмен 
жуу ұсынылады, бұл бұйымның атқарымдық және эстетикалық қасиеттерінің 
сақталуына мүмкіндік береді.
3. Тазартқыш ұнтақтарды және/немесе металл жөкелерді қолданбаңыз. 
4. Бұйымды қақтардан арнайы құралдармен тұрақты тазалап отырыңыз. 
Тазартқыш құралды қолдана отырып, олардың қаптамасындағы нұсқауларды 
қадағалаңыз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАР
Сіздің назарыңызды келесі шарттарды сақтау кезінде кепілдікті 
мерзімнің ішінде ыдыстың тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе 
жөндеуге қабылданатын болатындығына аудартамыз: 
Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сатушы ұйымның мөрі 
(мөртаңбасы), сатушының қолтаңбасы көрсетілген және дұрыс толтырылған 
кепілдікті талон болған кезде жүзеге асырылады. 
Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің 
аталған ұйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр 
боламыз.Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды 
бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият таны-
сып шығуды өтінеміз. 
Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана 
арналғандығына аударамыз. 
Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді 
қарастырмайды. 
Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік 
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шарттардың құқықтың негіздемесі болып табылады, атап айтқанда, 
«Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редак-
циясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі. Бұйымға кепілдік 
пайдалану мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы 
сатылғаннан күнінен бастап есептеледі. Біздің кепілдік міндеттемелер тек 
кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы-
кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және 
құрылымдық ақауларға ғана таралады. 

Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды: 
1) Төмендегілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға: 
- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы ұйғарымдардың 
сақталмауы; 
- сыртқы немесе кез келген басқа да әсер етулердің шақырылған 
механикалық бүлінулер, соның ішінде соққыдан, құлаудан немесе кәсіби 
қолданудың нәтижесі бойынша; 
- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау; 
- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызып кету, агрессивтік орталар секілді 
жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсер етулер; 
- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды 
қолдану. 
2) Сызаттар, ойықтар, дақтар, беттегі бояудың өзгеруі секілді табиғи тозудың 
нәтижесінде орын алған бүлінулерге немесе ас үйлік ыдыстың қызметінеәсер 
етпейтін басқа да бүлінулерге; 
3) Бояудың, эмалдың, металдың, пластиктің, силиконның, керамиканың не-
месе шынының түрлі нұсқаларына байланысты болатын аздаған кемшіліктер 
немесе ақауларға; 
4) Химиялық реакциялардың немесе соның ішінде, жууға арналған ысқышты, 
қажақты тазартқыш құралды немесе автоматты ыдыс жуғыш машинаны қоса 
алғанда, тазартқыш құралдардың нәтижесінде беттердің бүлінуіне. 

Дайындалған күні қаптамада көрсетілген

KAZПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
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ҚХР жасалған
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