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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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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
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1. Корпус
2. Кнопка « »  (локальная уборка)
3. Кнопка включения/выключения « »
4. Кнопка « » (возвращение на базу) 
5. Крышка
6. Боковая щетка: L–левая.
7. Контакт для подключения к базе
8. Переднее колесо
9. Боковая щетка: R–правая
10. Крышка батарейного отсека
11. Отверстие для пыли и мусора
12. Левое колесо
13. Правое колесо
14. Нейлоновый фильтр 
15. Контейнер для сбора пыли 
16. «HEPA*» фильтр 
17. Рамка «HEPA*» фильтра
18. Резервуар для воды(контейнер для влажной уборки)
19. Разъем сетевого провода
20. Выключатель

* High Efficiency Particulate Absorbing (высокоэффективное удержание частиц)
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1. Контакт для зарядки 
2. Индикатор работы
3. Разъем сетевого провода 

1. Дисплей 
2. Кнопка включения\ выключения пылесоса
3. Кнопки направления движений и изменения 
времени на часах
4. Кнопка установки времени начала работы
5. Кнопка установки часов
6. Кнопка локальной уборки
7. Кнопка «Домой»  
(направление прибора к зарядной станции)
8. Уборка «Вдоль стен» 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
1. Робот-пылесос в сборе
2. Контейнер для сбора пыли и мусора
3. Резервуар для воды с тряпкой для влажной уборки
4. АКБ (аккумуляторная батарея -установлена) 
5. Зарядное устройство (база с сетевым адаптером для робота-пылесоса GL6240)  
6. Запасные боковые щетки 2 шт.
7. Запасной «HEPA» фильтр
8. Щетка для чистки 
9. Запасная тряпка для влажной уборки
10. Пульт дистанционного управления
11. Руководство по эксплуатации

База  для подзарядки

Назначение индикаторов и кнопок пульта дистанционного 
управления
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется 
только при соблюдении следующих условий: 
1. Устройство предназначено для уборки помещений. 
2. Запрещается погружать корпус прибора в воду или в любые другие 
жидкости. 
3. Перед подключением адаптера к сети питания необходимо убедиться, 
что параметры сети соответствуют значениям 100-240 В ~ 50/60 Гц. 
4. Прибор следует всегда отключать, если он не используется. 
5. Также прибор нужно отключить в случае любых неполадок и при чистке.
6. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме ука-
занных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором 
должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством 
по эксплуатации. 
7. Необходимо следить за целостностью сетевого провода адаптера. За-
прещается использовать прибор при наличии повреждений. 
8. Не используйте прибор, если есть риск возгорания или взрыва, напри-
мер, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. 
9. Не используйте пылесос вне помещений. 
10. Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся 
жидкостей, таких как бензин, растворители, запрещается использование 
пылесоса в местах хранения таких жидкостей. Запрещается использовать 
пылесос для сбора горящих или дымящихся сигарет, спичек, тлеющего 
пепла, а также тонкодисперсной пыли — например, от штукатурки, бетона 
или золы.
11. Используйте только те аксессуары и насадки, которые входят в ком-
плект поставки. 
12. Проводите регулярную чистку пылесоса. 
13.  Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устрой-
ство (адаптер) и зарядную базу, входящие в комплект пылесоса данной 
модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
14. Для обеспечения зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер 
адаптера в соответствующее гнездо зарядной базы и разместите базу у 
стены убираемой комнаты рядом с розеткой, а затем – вставьте вилку 
адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после за-
рядки аккумулятора. Не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор 
не используется.
15. ВНИМАНИЕ! Замыкать металлическими предметами между со-
бой контакты зарядной базы категорически запрещено!
16. При использовании зарядной базы необходимость зарядки АКБ опре-
деляется прибором автоматически. Если зарядная база не используется, 
не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.
17. Для зарядки аккумулятора без использования зарядной базы сначала 
вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем 
– вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть 
после зарядки аккумулятора.
18. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания.
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19. Данный прибор подходит для твердых напольных покрытий и ковров 
с низким ворсом. Прибор не может использоваться на неровном полу и 
на коврах с высоким ворсом, а также при наличии на полу препятствий в 
виде лежащих проводов. 
20. При чистке ковров с низким ворсом следует снять боковые щетки во 
избежание их поломки.
21. Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным 
устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних 
устройств для питания и зарядки может вызвать повреждение прибора. 
22. Перед использованием прибора уберите с пола все хрупкие и бьющиеся 
предметы, а также провода.
23. Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных. 
24. Очищайте прибор и контейнер для мусора и пыли после каждого ис-
пользования.
25. Не оставляйте прибор, зарядную базу и адаптер без присмотра. Хра-
ните прибор, зарядную базу и адаптер в недоступном для детей месте.
26. Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания.
27. При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты 
работающие нагревательные приборы и другие источники тепла.
28. Запрещается использование пылесоса без контейнера, а также без 
предусмотренных в контейнере фильтра и «HEPA»-фильтра.
29. Не закрывайте воздуховыпускные отверстия пылесоса.
30. Запрещено устанавливать работающий пылесос на края и боковые 
части корпуса. Пылесос во время работы всегда должен находиться в го-
ризонтальном положении, кнопкой включения/выключения «►II» вверх. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбо-
ром в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных 
условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не 
следует доверять прибор 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! 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Прибор предназначен для бытового использования. Пылесос предназначен 
для сухой уборки пола бытовых помещений с твердой ровной поверхностью 
путем всасывания пыли и мелкого мусора и последующей влажной уборки. 
Внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Извлеките прибор из 
упаковки, удалив весь упаковочный материал (при наличии). Проверьте 
комплектацию и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Про-
трите корпус сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью.
Установите боковые щетки. Для этого расположите пылесос нижней пане-
лью вверх, боковые щетки (2 шт.) шестигранным отверстием вниз. Откру-
тите винты крепления боковых щеток с валов щеток, используя отвертку с 
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крестообразным шлицем (не входит в комплект). Наденьте каждую щетку 
на свою ось (щетку с литерой L на левую ось, с литерой R на правую ось 
и закрутите винты.  Перед первым использованием необходимо зарядить 
аккумулятор в течение 4-6 часов. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
1. Установите в отсек на задней части прибора контейнер для мусора и 
пыли в сборе с фильтрами либо контейнер для влажной уборки . 

ВНИМАНИЕ: перед влажной уборкой следует выполнить очистку пола 
от пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае использования контейнера для воды залейте воду 
в контейнер через отверстие до необходимого уровня и закройте клапан. 
Тряпку для влажной уборки поместите на низ прибора.

ВНИМАНИЕ: Эксплуатация прибора без контейнера для пыли либо без 
контейнера для влажной уборки категорически запрещена!

2. Установите пылесос на пол кнопкой включения/выключения « » вверх.
3. Включите прибор с помощью выключателя (поз. 20) на корпусе прибора 
(расположен рядом с гнездом для подключения адаптера), переведя его 
в положение «I».
4. Для активации прибора однократно без удержания нажмите кнопку 
«CLEAN ( )» на корпусе прибора или кнопку на пульте дистанционного 
управления.
Звучит однократный сигнал приветствия, прибор переходит в режим ожи-
дания. При этом индикатор кнопки « » на корпусе прибора мерцает 
зеленым цветом. 
5. Чтобы прибор приступил к уборке помещения нажмите кнопку «CLEAN  
( )» на корпусе прибора или кнопку на пульте дистанционного управ-
ления, пылесос начнет очистку помещения. Повторное нажатие кнопки  
позволяет останавливать прибор.
6. Используя кнопку на пульте управления, Вы можете установить на 
таймере время начала уборки.  При этом текущее время также должно 
быть установлено.
При установленном таймере пылесос будет автоматически включаться и 
начинать уборку каждый день в заданное время. Выключатель «I/O» на 
корпусе прибора должен быть включен, зарядная база установлена на 
полу и подключена к сети питания.
7. Для того, чтобы перевести прибор из режима ожидания в спящий ре-
жим, нажмите кнопку « » на корпусе прибора и удерживайте более 3-х 
секунд. При этом индикатор кнопки « » на корпусе прибора погаснет. 
Кроме того, прибор автоматически перейдет в спящий режим из режима 
ожидания, если не нажимать кнопки в течении 15 секунд. Вывести прибор 
из спящего режима можно, нажав на кнопку « ». 
8. С помощью кнопки на пульте управления «PLAN» вы можете войти в 
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режим установки времени начала работы прибора. Установка осущест-
вляется кнопками выбора направления движений и изменения времени 
на часах на пульте. Нажмите на нее еще раз, чтобы сохранить настройку. 
Для удаления настройки, установите время 00:00.
Нажав на кнопку «CLOCK» вы можете войти в режим установки текущего 
времени, установка осуществляется кнопками пульта. Нажмите на нее еще 
раз, чтобы сохранить настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливаемое время на часах или на таймере должно 
сопровождаться звуковым сигналом со стороны прибора. Если звукового 
сигнала не последовало, ваши настройки не сохранены. 
При замене элементов питания настройки сбрасывваются. Не забудьте 
заново настроить время после замены батарей.

9. Функции кнопок пульта управления:
- «CLEAN» 
Данная кнопка предназначена для включения пылесоса, остановки пыле-
соса во время работы, перевода пылесоса из режима ожидания в рабочий 
режим.
Кнопки направления:
Функции «А» доступны при настройках времени работы прибора или те-
кущего времени.
Функции «Б» доступны при работе прибора в режиме очистки.
- «▲»
А. Увеличение времени на часах и на таймере.
Б. Выбор направления движения прибора «прямо» или остановка пылесоса 
во время движения прямо.
- «▼»
А. Уменьшение времени на часах и на таймере. 
Б. Выбор направления движения прибора «назад».
- «◄»
А. Переход из регистра минут в регистр часов.
Б. Выбор направления движения прибора «налево»
- «►»
А. Переход из регистра часов в регистр минут.
Б. Выбор направления движения прибора «направо».

-Кнопка «PLAN»
Предназначена для входа в меню установки начала времени работы и 
подтверждения выбранного параметра.

« » 
-Кнопка « »
Предназначена для направления пылесоса к базе для подзарядки.

« » 
-Кнопка « »
Предназначена для выбора уборки вдоль стен.
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« »
-Кнопка « »
Предназначена для выбора локальной уборки.

-Показывает время таймера.

 
-Показывает текущее время.

10. Для выключения прибора нажмите и удерживайте более 3 секунд 
кнопку «►II» на корпусе прибора.

Обозначение индикаторов 
(Состояние прибора)

Цвет индикатора

Заряжается/ Низкий заряд батареи Оранжевый, мерцает
Заряжен/ В режиме уборки Зеленый, постоянно светится
Выдает ошибку Красный, мерцает

ЗАРЯДКА АКБ

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ
При использовании зарядной базы необходимость зарядки АКБ 
и местоположение зарядной базы определяется прибором   ав-
томатически. Выключатель «I/O» на корпусе пылесоса должен 
находиться в положении «I».
Разместите зарядную базу у стены убираемой комнаты рядом с розеткой, 
а затем – вставьте вилку адаптера в розетку. Сигнальный индикатор на 
базе засветится. 
Удалите препятствия на расстоянии 1 метра с двух боковых сторон и на 
расстоянии 2 метров с передней стороны от зарядной базы.

В нормальных условиях эксплуатации всегда используйте базу для за-
рядки АКБ.
Перед длительным хранением полностью зарядите АКБ.

2. ЗАРЯДКА АКБ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ
1. Перед зарядкой АКБ пылесос должен быть выключен. Отключите 
прибор выключателем «I/O» на корпусе прибора, переведя его в поло-
жение «O».
2. Воткните штекер адаптера в гнездо для зарядки на корпусе пылесоса. 
3. Включите адаптер в сеть. Индикатор кнопки « » будет мерцать оран-
жевым цветом.
4. Зарядка окончена, когда индикатор кнопки « » загорится зеленым 
цветом. Отключите адаптер от сети и от пылесоса. Не отключайте зарядное 
устройство, пока АКБ не зарядится полностью.
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Если прибор долго не используется, рекомендуется про-
изводить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью раз-
рядив, для чего необходимо дать прибору проработать максимально воз-
можное время.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует 
о ее скорой разрядке или когда она уже полностью разряжена. Включать 
прибор лучше, когда АКБ полностью зарядится. Полное время автономной 
работы прибора с новым АКБ может составлять до 110 минут. Со временем 
это значение может уменьшаться.
Пришедшую в негодность АКБ необходимо отсоединить и утилизировать. 

ЗАМЕНА АКБ
1. Отключите прибор.
2. Расположите его нижней панелью вверх.
3. С помощью отвертки с крестообразным шлицем (в комплект не входит) 
выкрутите шурупы крышки батарейного отсека и снимите крышку, под-
цепив ее со стороны расположения шурупов. 
4. Извлеките старую АКБ из отсека и отсоедините ее разъем. Чтобы под-
ключить новую АКБ, вставьте разъем АКБ в разъем питания пылесоса. Ак-
куратно разместите АКБ в отсеке, не пережимая соединительные провода.
5. Установите на место крышку батарейного отсека, вставив пластиковые 
выступы в отверстия. Закрутите шурупы.
 
ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ УБОРКИ
«Обычная уборка»
Прибор производит уборку помещения в режиме свободного движения.
Нажмите на кнопку «CLEAN ( )» для начала уборки.

«Локальная уборка»
Прибор производит уборку небольшого участка. Поместите прибор рядом 
с грязным участком и нажмите на кнопку « ».

«Вдоль стен»
Прибор производит уборку помещения вдоль стен. Поместите прибор рядом 
со стеной и нажмите на кнопку « ».
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ
В зависимости от причины неисправности вы услышите звуковые сигналы 
от 1 до 3-х.

Звуковой 
сигнал Причина Решение 

1. Не вращается колесо/
колеса / боковые щетки

Проверьте колеса/боковые 
щетки. Если необходимо, произ-
ведите чистку. 

2. Проблема с инфракрас-
ными датчиками или с 
датчиками бампера 

Произведите очистку инфра-
красных датчиков, слегка поше-
велите бампер и проверьте, не 
попал ли посторонний предмет 

3. Корпус прибора застрял 
между предметами 

Освободите корпус прибора и 
запустите его вновь 

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

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА
- Извлеките контейнер, потянув за ручку.
- Переверните контейнер.
- Откройте крышку контейнера.
- Вытряхните мусор из контейнера, предварительно извлеките для про-
чистки или замены фильтр и «HEPA»–фильтр.
- Почистите щеткой «НЕРА»-фильтр. Нейлоновый фильтр можно промыть. 
Используйте «HEPA»–фильтр не более 6 месяцев, после чего замените.
- Просушите фильтр перед установкой.
- Установите фильтрующие элементы.
- Закройте контейнер и установите его на место.

ЧИСТКА И ВНЕШНИЙ УХОД ЗА ПРИБОРОМ 
Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от зарядного устройства, 
а зарядное устройство – от сети.
Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
Не используйте бензин, спирт и химические растворители для очистки 
прибора.
Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфет-
кой.
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Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой сал-
феткой. Капель воды быть не должно.

ЧИСТКА ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ
Аккуратно протирайте датчики с помощью мягкой ткани, без механиче-
ского воздействия.

Проверьте, нет ли в щетках каких-либо повреждений и/или инородных тел.
Протрите щетки тканью, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой.
В случае повреждения боковых щеток производите их замену своевре-
менно. 

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отре-
монтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется об-
ратиться в авторизованный 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.

Рекомендуется использовать прибор при температуре от +5˚ С  до +40˚ С.
При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует ру-
ководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, 
следующими требованиями:
- запрещается подвергать продукцию существенным механическим на-
грузкам, которые могут привести к повреждению продукции и /или на-
рушению ее упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других 
жидкостей.
Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной темпе-
ратуре, бывшей в эксплуатации, продукции необходимо убедиться в том, 
что в продукции отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть 
сухими.  
Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия 
прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ
Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред 
окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе 
с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализирован-
ный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых 
электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных 
службах Вашего города. 
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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 электро-
шнура, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4) На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.
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5) На изделия без читаемого серийного номера.
6) На аксессуары, поставляемые в комплекте с электроприбором.

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

К безусловным признакам перегрузки относится:
- потемнение или обугливание изоляции проводов;
- деформация и оплавление пластмассовых деталей.
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 ав-
томатически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

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 из-
делия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить 
изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики 
прибора, не ухудшающие его эксплуатационного качества.

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

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможен-
ного союза:
Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер: ООО «Союз»
Адрес: 432006, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14
Изготовитель: Нингбо Оксен Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД
Адрес: №157, комната 2313, Ченмао Вест Рэуд, Чжунгонгмиао Стрит, Инь-
чжоу Дистрикт, Нингбо, Китай

Сделано в КНР 
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Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии 
со стандартом изготовителя серийный номер содержит  - номер 
заказа/месяц год изготовления/ порядковый номер изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность 20 Вт
Тип аккумулятора Li-Ion, емкость 2600 мА·ч
Напряжение батареи 14,4 B-14,8 B
Объём контейнера 0,3 л
Уровень шума < 68 дБ
Сетевой адаптер:
Входное напряжение 100-240 В ~ 50/60 Гц
Выходное напряжение 19 В
Максимальный выходной ток 1,5 A
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ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ 
ЭЛЕМЕНТТЕРІ

1. Корпус 
2. « » батырмасы (жергілікті тазалау) 
3. Іске қосу/сөндіру батырмасы « » 
4. « » батырмасы (базаға қайту) 
5. Қақпақ 
6. Бүйірлік шөтке: L–сол жақ. 
7. Базаға қосуға арналған түйіспе 
8. Алдыңғы доңғалақ 
9. Бүйірлік шөтке: R–оң жақ
10. Батареялық бөліктің қақпағы
11. Шаң және қоқысқа арналған саңылау 
12.Сол жақ доңғалақ 
13. Оң жақ доңғалақ 
14. Нейлонды сүзгі 
15. Шаң жинауға арналған контейнер 
16. «HEPA*» сүзгісі 
17. «HEPA*» сүзгісінің жақтауы 
18. Суға арналған резервуар (ылғалды тазалауға арналған контейнер) 
19. Желілік сымның жалғағышы
20. Ажыратқыш

* High Efficiency Particulate Absorbing

КІРІСПЕ
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Зарядтауға арналған база

1. Зарядтауға арналған түйіспе 
2. Жұмыс индикаторы 
3. Желілік сымның жалғағышы 

1. Дисплей
2. Шаңсорғышты іске қосу/сөндіру батырмасы
3. Қозғалыстарды бағыттау және сағатта 
уақытты өзгерту батырмалары
4. Жұмыстың басталуын уақытын орнату 
батырмасы
5. Сағатты орнату батырмасы 
6. Жергілікті тазалау батырмасы 
7. «Үйге» батырмасы (құралды зарядтау 
станциясына бағыттау) 
8. «Қабырғаны бойлай» тазалау 

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
1. Жинақтағы робот-шаңсорғыш 
2. Шаң және қоқыс жинауға арналған контейнер
3. Шүберекпен ылғалды тазалауға үшін суға арналған резервуар 
4. АКБ (аккумуляторлық батарея орнатылды) 
5. Зарядтау құрылғысы (GL6240 робот-шаңсорғышының жұмысы үшін желілік 
адаптермен база)
6. Қосалқы бүйірлік шөткелер 2 дана 
7. Қосалқы НЕРА сүзгі 
8. Тазалауға арналған шөтке 
9. Ылғалды тазалауға арналған қосалқы шүберек 
10. Қашықтықтан басқару тетігі 
11. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Индикаторлардың және қашықтықтан басқару тетігі 
батырмаларының тағайындалуы

1 2
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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 
нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз. 
Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық 
бүлінулердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы ұйым 
мөртабанының 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 
шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:
1. Құрылғы бөлмелерді тазалауға арналған.
2. Құралдың корпусын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым 
салынады.
3. Адаптерді желіге қосудың алдында желі параметрлерінің 100-240 В ~ 
50/60 Гц мәніне сәйкес екендіктеріне көз жеткізіп алу керек.
4. Құралды егер ол қолданылмаса әрдайым желіден ажыратып отыру керек.
5. Сонымен қатар құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда 
және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату керек.
6. Құралды аталған нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа кез келген 
мақсаттар үшін қолданбаукерек. Жұмыс, сақтау және құралды күту аталған 
пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
7. Адаптердің желілік сымының бүтіндігін қадағалау қажет. Құралды 
бүлінулер болған кезде қолдануға тыйым салынады.
8. Электр құралын егер жану немесе жарылу қаупі бар болған жағдайда 
қолданбаңыз, мәселен, тез жанғыш сұйықтықтар мен газдың жанында.
9. Шаңсорғышты бөлмелерден тыс қолданбаңыз.
10. Шаңсорғыштың көмегімен суды немесе басқа да сұйықтықтарды, жа-
нып немесе түтіндеп жатқан темекіні, жалынсыз күлді, сонымен қатар, 
сылақтан, бетоннан немесе күлден болған жұқадисперстік шаңды жинауға 
тыйым салынады.
11. Жеткізілім жиынтығына кіретін керек-жарақтарды және саптамаларды 
ғана қолданыңыз. 
12. Шаңсорғышты тазалауды тұрақты жүргізіп отырыңыз. 
13. Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін тек шаңсорғыштың аталған 
үлгісінің жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) және за-
рядтау базасын қолданыңыз. Аталған адаптерді басқ а мақсаттар үшін 
қолданбаңыз. 
14. Аккумуляторды зарядтаумен қамтамасыз ету үшін алдымен адаптердің 
істікшесін зарядтау базасының тиісті жалғағышына қойыңыз және базаны 
жиналушы бөлменің қабырғасындағы розеткінің жанына орналастырыңыз,
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сосын – адаптердің ашасын розеткіге қосыңыз. Адаптерді аккумуляторды 
зарядтаудан кейін желіге қосылған күйде қалдырмаңыз. Зарядтау базасын 
егер құрал қолданылмаса еденде қалдырмаңыз. 
15. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Зарядтау базасының түйіспелерін өз араларын-
да металл заттармен тұйықтауға тыйым салынады! 
16. Зарядтау базасын қолдану кезінде АКБ зарядтау қажеттілігі құралмен 
автоматты анықалады. Егер зарядтау базасы қолданылмаса, аккумулятор-
ды зарядтауды оның толық разрядына дейін жүргізбеңіз. 
17. Аккумуляторды зарядтау базасын қолданусыз зарядтау үшін алдымен 
адаптерді шаңсорғыштың тиісті ұясына, сосын адаптердің ашасын розеткіге 
қойыңыз. Адаптерді аккумуляторды зарядтаудан кейін желіге қосылған 
күйде қалдырмаңыз. 
18. Стандартты емес қуат көздерін қолданбаңыз. 
19. Аталған құрал қатты едендік жабындарға және түктері төмен кілемдерге 
қолдануға жарайды. Құрал тегіс емес еденде және түктері биік кілемдерде, 
сонымен бірге еденде жатқан сымдар түріндегі кедергілер болған кезде 
қолданыла алмайды. 
20. Түктері төмен кілемдерді тазалау кезінде олардың сынуларын болдыр-
мау үшін бүйірлік шөткелерді шешу керек. 
21. Құрал тек жиынтықта жеткізілетін түпнұсқалық АКБ және зарядтау 
құрылғысымен жұмыс істеуге есептелген. Қуат беру және зарядтау үшін 
бөгде заттарды қолдану құралдың бүлінуін шақыруы мүмкін. 
22. Құралды қолданудың алдында еденнен барлық нәзік және соғушы 
заттарды, сонымен қатар сымды алып тастаңыз. 
23. Құралға отырмаңыз және оған заттар мен жануарларды қоймаңыз. 
24. Әрбір қолданудан кейін құралды және қоқыс пен шаңға арналған 
контейнерді тазалаңыз. 
25. Құралды, зарядтау базасын және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. 
Құралды, зарядтау базасын және адаптерді балаларға қолжетімді емес 
жерлерде сақтаңыз. 
26. Адаптерді оның қуат беру баусымынан ұстап жылжытуға болмайды. 
27. Шаңсорғышпен жұмыс істеу кезінде тазаланушы бөлменің еденіне 
жұмыс істеп тұрған қыздырғыш құралдарды және басқа да жылу көздерін 
орналастырмаңыз. 
28. Шаңсорғышты контейнерсіз, сонымен қатар контейнерде қарастырылған 
сүзгісіз және НЕРА сүзгісіз қолдануға тыйым салынады. 
29. Шаңсорғыштың ауа шығаратын саңылауын жаппаңыз. 
30. Жұмыс істеп тұрған шаңсорғышты корпустың жиектеріне және бүйірлік 
бөліктеріне орнатуға тыйым салынады. Шаңсорғыш жұмыс кезінде әрдайым 
іске қосу/сөндіру батырмасымен « » жоғары, көлденең күйде болуы 
керек .

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық 
мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға 
электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын 
өздігінен сақтауы керек болады! 



KAZ

2020

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

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

БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА
Құрал тұрмыстық қолдануға арналған. Шаңсорғыш беттері қатты тегіс 
тұрмыстық бөлмелердің едендерін шаңды және
шағын қоқысты сору және одан кейінгі ылғалды тазалау жолымен құрғақ 
тазалауға арналған. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып 
шығыңыз. Құралды қаптамадан шығарыңыз, барлық қаптаушы мате-
риалдарды (бар болған жағдайда) алып тастаңыз. Жиынтықтылықты 
тексеріңіз және механикалық бүлінулердің жоқтығына көз жеткізіңіз. 
Корпусты алдымен дымқыл майлықпен, сосын құрғақ матамен сүртіңіз. 
Бүйірлік шөткелерді орнатыңыз. Ол үшін шаңсорғышты төменгі панелімен 
жоғары, бүйірлік шөткелерді (2 дана) алты қырлы саңылауымен төмен 
орналастырыңыз. Бүйірлік шөткелерді бекітуші бұрандаларды айқара 
тәрізді оймакілтекпен бұрағышты (жиынтыққа кірмейді) қолданумен 
шөткелердің біліктерінен бұрап босатыңыз. Әрбір шөткені өз өзегіне 
кигізіңіз (L литерімен шөткені сол жақ өзекке, R литерімен оң жақ өзекке) 
және бұрандаларды бұрап бекітіңіз. Бірінші рет қолданудың алдында ак-
кумуляторды 4-6 сағаттай зарядтап алу қажет.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ 
1. Құралдың артқы бөлігіне сүзгілермен жиындағы шаң және қоқыс жинауға 
арналған контейнерді немесе ылғалды тазалауға арналған контейнерді 
орнатыңыз. 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ылғалды тазалаудың алдында еденді шаңнан та-
залауды орындау керек. 

ЕСКЕРТУ: Суға арналған контейнерді қолдану кезінде контейнерге саңылау 
арқылы қажетті деңгейде дейін су құйыңыз және клапанды жабыңыз. 
Ылғалды тазалауға арналған шүберекті құралдың астына орналастырыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құралды шаңға арналған контейнерсіз немесе 
ылғалды тазалауға арналған контейнерсіз пайдалануға үзілді-кесілді тый-
ым салынады! 

2. Шаңсорғышты еденге іске қосу/сөндіру батырмасымен « » жоғары 
орнатыңыз. 
3. Құралдың корпусындағы ажыратқыштың (адаптерді қосуға арналған 
ұяның жанында орналасқан) көмегімен (20 айқ.), оны «І» күйіне ауысты-
румен құралды іске қосыңыз. 
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4. Құралды белсендіру үшін құралдың корпусындағы «CLEAN ( )» батыр-
масын немесе қашықтықтан басқару тетігіндегі батырманы ұстаусыз бір 
рет басыңыз. Бір реттік сәлемдесу сигналы дыбысталады және құрал күту 
режиміне ауысады. Бұл ретте құралдың корпусындағы « » батырмасының 
индикаторы жасыл түспен жылтылдайтын болады. 
5. Құрал бөлмені тазалауға кірісу үшін құралдың корпусындағы «CLEAN  
( )» батырмасын немесе қашықтықтан басқару тетігіндегі батырманы 
басыңыз, шаңсорғыш бөлмені тазалауды бастайды. Батырмаларды қайта 
басу құралды тоқтатуға мүмкіндік береді. 
6. Басқару тетігіндегі батырмаларды қолданумен Сіз уақыт таймерінде 
тазалаудың басталу уақытын орната аласыз. Бұл ретте ағымдық уақыт 
та орнатылған болуы керек. Орнатылған таймер кезінде шаңсорғыш ав-
томатты түрде іске қосылады және берілген уақытта әрбір күн тазалау-
ды бастайтын болады. Құралдың корпусындағы “I/O” ажыратқышы іске 
қосылған болуы, зарядтау базасы еденге орнатылған және қуат беру 
желісіне қосылған болуы керек. 
7. Құралды күту режимінен ұйықтаушы режимге ауыстыру үшін құралдың 
корпусындағы « » батырманы басыңыз және 3 секундтай ұстап тұрыңыз. 
Бұл ретте корпустағы « » индикаторы сөнеді. Одан басқа, егер батыр-
маны 15 секунд бойы баспаса, құрал күту режимінен ұйықтаушы режимге 
автоматы ауысады. Құралды ұйықтаушы режимнен «» батырмасын басумен 
шығаруға болады. 
8. Басқару тетігіндегі “PLAN” батырмасының көмегімен сіз құрал жұмысының 
басталу уақытын орнату режиміне кіре аласыз. Орнату қозғалыстарды 
бағыттау және сағатта уақытты өзгерту батырмаларымен жүзеге асыры-
лады. Теңшеуді сақтау үшін оған қайта басыңыз. Теңшеулерді кетіру үшін 
00:00 уақытын орнатыңыз. 
“CLOCK” батырмасын басумен сіз ағымдық уақытты орнату режиміне кіре 
аласыз, орнату тетіктің батырмаларымен жүзеге асырылады. Теңшеуді 
сақтау үшін оған қайта басыңыз.
 
ЕСКЕРТУ: Сағатқа немесе таймерге орнатылатын уақыт құрал жағынан 
дыбыспен сүйемелденуі керек. Егер дыбыстық сигнал болмаса, сіздің 
теңшеулеріңіз сақталмады деген сөз. Қуат беру элементтерін ауыстыру 
кезінде теңшеулер тасталады. Батареяны ауыстырудан кейін уақытты қайта 
теңшеуді ұмытпаңыз. 

9. Басқару тетігі батырмаларының атқарымдары:
-“CLEAN” 
Аталған батырма шаңсорғышты іске қосуға, шаңсорғышты жұмыс істеп 
тұрған кезде тоқтатуға, шаңсорғышты күту режимінен жұмыс режиміне 
ауыстыруға арналған. 
Бағыт батырмалары: 
«А» атқарымдары құралдың жұмыс уақытын немесе ағымдық уақытты 
теңшеулер кезінде қолжетімді болады. 
«Б» атқарымы құралдың тазалау режиміндегі жұмысы кезінде қолжетімді 
болады. 
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-«▲» 
А. Сағатта және таймерде уақытты арттыру. 
Б. Құралдың «тура» қозғалыс бағытын таңдау немесе шаңсорғышты тура 
қозғалыс уақытында тоқтату.
 - «▼» 
А. Сағатта және таймерде уақытты кеміту. 
Б. Құралдың «артқа» қозғалыс уақытын таңдау.
 - «◄» 
А. Минут тіркелімінен сағат тіркеліміне өту. 
Б. Құралдың «сол жаққа» қозғалыс бағытын таңдау.
 - «►» 
А Сағат тіркелінен минут тіркелімен өту. 
Б. Құралдың «оң жаққа» қозғалыс бағытын таңдау.
- «PLAN» батырмасы 
– жұмыстың басталу уақытын орнату және таңдалған параметрді растау 
мәзіріне өтуге арналған.
« » - « » батырмасы. 
Шаңсорғышты зарядтауға арналған базаға бағыттауға арналған. 
« » - « » батырмасы. 
Қабырғаны бойлай тазалауды таңдауға арналған. 
« » - « » батырмасы. 
Жергілікті тазалауды таңдауға арналған. 

 – Таймер уақытын көрсетеді.
 -Уақытты көрсетеді. 

10. Құралды іске қосу үшін құралдың корпусындағы « » батырмасын 
басыңыз және 3 секундтан артық ұстап тұрыңыз.

Индикаторлардың белгіленуі 
(Құралдың жағдайы)

Индикатор түсі

Зарядталуда / Батареяның төмен заряды Қызғылт-сары, жылтылдауда
Зарядталды / Тазалау режимінде Жасыл, тұрақты жанып тұр
Қателік беруде Қызыл, жылтылдауда

АКБ ЗАРЯДТАУ 
1. ЗАРЯДТАУ БАЗАСЫН ҚОЛДАНУ 
Зарядтау базасын қолдану кезінде АКБ зарядтау қажеттілігі және за-
рядтау базасының орналасу орны құралмен автоматты анықталады. 
Шаңсорғыштың корпусындағы “І/0” ажыратқышы «І» күйінде болуы керек. 
Зарядтау базасын тазаланушы бөлменің қабырғасындағы розеткінің жа-
нына орналастырыңыз, сосын – адаптердің ашасын розеткіге қойыңыз. 
Базадағы сигналдық индикатор жанады. Екі бүйірлік жақтарынан 1 метр 
қашықтықта және зарядтау базасынан алдыңғы жақтан 2 метр қашықтықта 
кедергілерді алып тастаңыз. Қалыпты пайдалану шарттарында әрдайым 
АКБ зарядтауға арналған базаны қолданыңыз. Ұзақ мерзімдік сақтаудың 
алдында АКБ толықтай зарядтаңыз. 
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2. АКБ ЗАРЯДТАУ БАЗАСЫН ҚОЛДАНУСЫЗ ЗАРЯДТАУ
1. АКБ зарядтаудың алдында шаңсорғыш сөндірілген болуы керек.
Құралдың корпусындағы «І/0» ажыратқышымен оны «0» күйіне ауысты-
румен сөндіріңіз. 
2. Адаптердің істікшесін шаңсорғыштың корпусындағы зарядтауға арналған 
ұяға кіргізіңіз. 
3. Адаптерді желіге қосыңыз. « » батырмасының индикаторы қызғылт-
сары түспен жылтылдайтын болады. 
4. « » батырмасының индикаторы жасыл түспен жылтылдаған кезде за-
рядтау аяқталады. Адаптерді желіден және шаңсорғыштан ажыратыңыз. 
АКБ толықтай зарядталып болғанша зарядтау құрылғысын ажыратпаңыз. 

ЕСКЕРТУ: Егер құрал ұзақ уақыт қолданылмаса, АКБ зарядтауды алдын-
ала толықтай тоғын ажыратумен әрбір 3 айда жүргізіп отыру ұсынылады, 
ол үшін құралды максимум ықтимал уақытқа жұмыс істеткізу қажет. 
АКБ құрал оны тез зарядтау жөнінде сигнал берген кезде немесе оның 
тоғы толықтай ажыратылған кезде зарядтау ұсынылады. Құралды АКБ 
толықтай зарядталған кезде ғана іске қосқан дұрыс болады. Жаңа АКБ-
мен құралдың автономдық жұмысының толық уақыты 110 минутқа дейінгі 
уақытты құрайды. Уақыт өте келе бұл мән кемуі мүмкін. Жарамсыз болған 
АКБ ажырату және кәдеге жарату қажет. 

АКБ АУЫСТЫРУ 
1. Құралды сөндіріңіз. 
2. Оны төменгі панелімен жоғары орналастырыңыз. 
3. Айқара тәрізді оймакілтекпен бұрағыштың (жиынтыққа кірмейді) 
көмегімен батарея бөлігі қақпағының бұрамашегелерін бұраңыз және 
қақпақты оны бұрамашегелердің орналасу жағынан бекітумен шешіңіз. 
4. Ескі АКБ бөліктен шығарыңыз және оның жалғағышын ажыратыңыз. 
Жаңа АКБ қосу үшін АКБ жалғағышын шаңсорғыштың қуат беру 
жалғағышына қойыңыз. Байланыстырғыш сымды қысусыз АКБ бөлікке 
мұқият орналастырыңыз. 
5. Саңылауға пластик дөңестерді қоюмен батарея бөлігінің қақпағын ор-
нына орнатыңыз. Бұрамашегелерді бұрап бекітіңіз.

ТАЗАЛАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ КЕЗЕҢДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 
«Әдеттегі тазалау» 
Құрал бөлмелерді тазалауды еркін қозғалыс режимінде жүргізеді. Тазала-
уды бастау үшін “CLEAN ( )” батырмасын басыңыз. 
«Жергілікті тазалау» 
Құрал аздаған учаскені тазалауды жүргізеді. Құралды лас учаскенің жа-
нына орналастырыңыз және « ».
«Қабырғаны бойлай» батырмасын басыңыз. 
Құрал бөлмелерді қабырғаны бойлай тазалауды жүргізеді. Құралды 
қабырғаның жанына орналастырыңыз және « » батырмасына басыңыз.
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ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ 
ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ
Ақаулықтардың себептеріне байланысты сіз 1-ден 3-ке дейінгі дыбыстық 
сигналдарды естисіз.

Дыбыстық 
сигнал

Себебі Шешім

1 Доңғалақ / доңғалақтар 
/ бүйірлік шөткелер 
айналмайды.

Доңғалақтарды / бүйірлік 
шөткелерді тексеріңіз. Егер 
қажет болса тазалау жүргізіңіз.

2 Инфрақызыл датчик-
термен немесе бампер 
датчиктерімен мәселе.

Инфрақызыл датчиктерін таза-
лауды жүргізіңіз, бамперді аз-
дап қозғаңыз және бөгде заттың 
түсіп кетпегендігін тексеріңіз.

3 Құралдың корпусы 
заттардың арасында 
қысылып қалды.

Құралдың корпусын босатыңыз 
және оны қайта іске қосыңыз.

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. 

ШАҢСОРҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ 
- Тұтқасынан тартумен контейнерді шығарыңыз.
– Каналдарда тұрып қалған бөгде заттардың жок екендігін тексеріңіз. 
Қажет болған жағдайда оларды алып тастаңыз. 
– Контейнерді аударыңыз.
– Ілмекті босатумен контейнердің қақпағын ашыңыз. 
– Контейнерден қоқысты сілкіп шығарыңыз, тазалау және ауыстыру үшін 
сүзгіні және НЕРА – сүзгіні алдын-ала шығарыңыз. 
– Шөткемен НЕРА-сүзгіні тазалаңыз. Нейлонды сүзгіні жууға болады. НЕРА-
сүзгіні 6 айдан аспайтын уақыт қолданыңыз, осыдан кейін ауыстырыңыз. 
– Орнату алдында сүзгілерді кептіріңіз.
– Сүзгілеуші элементтерді орнатыңыз. 
– Контейнерді жабыңыз және оны орнына орнатыңыз.

ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ СЫРТТАЙ КҮТІМ ЖАСАУ 
Тазалаудың алдында құралдың зарядтау құрылғысынан сөндірілгендігіне, 
ал зарядтау құрылғысының – желіден ажыратылғандығына көз жеткізіңіз. 
Құралды және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа да сұйықтықтарға 
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батырмаңыз. Құралды тазалау үшін бензинді, спиртті және химиялық 
еріткіштерді қолданбаңыз. Құралдың металл бөліктерін құрғақ таза 
майлықпен сүртіңіз. Құралдың пластик бөліктерін ылғалды сығылған 
маталық майлықпен сүртіңіз. Судың тамшысы болмауы керек. 

ИНФРАҚЫЗЫЛ ДАТЧИКТЕРДІ ТАЗАЛАУ 
Датчиктерді механикалыө әсерлерсіз жұмсақ матаның көмегімен мұқият 
сүртіңіз. Шөткелерде қандай да болмасын бүлінулердің және/немесе бөгде 
денелердің жоқтығын тексеріңіз. Шөткелерді жылы сумен суланған және 
жақсы сығылған матамен сүртіңіз. Бүйірлік шөткелер бүлінген жағдайда 
оларды өз уақытында ауыстыруды жүргізіңіз.

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге 
тырыспаңыз. 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. 

Құралды +5˚ С-тан +40˚ С-қа дейінгі температурада қолдану ұсынылады. 
Өнімді тасымалдау, тиеу, арту және сақтау кезінде осы пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықта мазмұндалғандардан басқа да келесі талаптарды басшылыққа 
алу керек болады: 
- өнімді оның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасының бұзылуына әкеліп 
соқтыруы мүмкін елеулі механикалық жүктемелерге ұшыратуға тыйым 
салынады; 
-өнімнің қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетулерін 
болдырмау қажет. 
Бұрын пайдалануда болған өнімді тасымалдаудың немесе теріс температу-
рада сақтауға берудің алдында өнімде судың жоқтығына көз жеткізіп алу 
қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. 
Құралды температураның елеулі өзгерулерінен және тура күн сәулелерінің 
әсерлерінен сақтаңыз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Құралдарды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға түзелмейтін зиян 
келтіреді. 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 
өңдеу үшін қабылдау бекеттерінің мекен-жайларын Сіз өз қалаңыздың 
муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.
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КЕПІЛДІК ШАРТТАР 
Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келісідей 
шарттардың сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік 
қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатындығына ауда-
рамыз: 
Кепілдік міндеттемелер сатып алынған күні, сериялық нөмірі, сауда 
ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік 
талоны дұрыс толтырылған кезде ғана 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 бастама-
стан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып 
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 
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 та-
ралады. 

Кепілдік міндеттемелер келесілерге таралмайды: 
1) Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған 
ақаулықтарға: 
- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың 
сақталмауы; 
- сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған 
механикалық бүлінулер;
- бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау; 
- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші
электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың та-
лаптарына 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-
дарынан пайда болған ақаулықтарға. 
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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 
жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның 
қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз. 

Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар: 
- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе күюі; 

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 бұйымды жеке 
мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік 
мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі 
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 толтыры-
луын талап етіңіз.
 
Өнім Кедендік одақтың келесі техникалық регламенттеріне сәйкес болады: 
Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 
Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың 
қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден 
одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен 
бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік 
үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне;

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

Дайындаушы: Нингбо Оксен Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД
Мекен-жай: №157, 2313 бөлме, Ченмао Вест Рэуд, Чжунгонгмиао Стрит, 
Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Қытай

ҚХР жасалған
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Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының 
стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсы-
рыс нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның топтамдағы 
реттік нөмірі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Қуаттылық 20 Вт
Аккумулятор түрі Li-Ion, емкость 2600 мА·ч
Батарея кернеуі 14,4 B-14,8 B
Контейнердің көлемі 0,3 л
Шу деңгейі < 68 дБ
Желілік адаптер:
Кіріс кернеу 100-240 В ~ 50/60 Гц
Шығыс кернеу 19 В
Максималды шығыс тоқ 1,5 A


