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С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:

• Объем кастрюль: 2,9 л / 5 л
• Объем ковша: 1,6 л
• Диаметр сковороды: 24 см
• Японское антипригарное покрытие Silkware
• Крышки из жаропрочного стекла
• Эргономичные ручки
• Термоаккумулирующее дно подходит для всех 

типов плит, в том числе индукционных
• Высококачественный алюминий

GL9502 
НАБОР ПОСУДЫ 7 ПРЕДМЕТОВ

GL0753 
КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

• Мощность 900 Вт
• Объем 240 мл (2 - 4 чашки)
• Давление 5 бар
• Выключатель/переключатель режимов
• Съемный поддон для конденсата
• Съемный рожок с фильтром из 

нержавеющей стали 18/10
• Капучинатор
• Автоотключение при отсутствии воды
• Индикатор работы
• Мерная ложка в комплекте

• Мощность 700 Вт 
• 2 скорости и импульсный режим
• Пластиковая чаша объемом 3,5 л 
• 6 насадок для обработки продуктов:

- Нож из нержавеющей стали для измельчения
- Насадка-венчики для взбивания
- Насадка для шинковки
- Насадка для нарезки ломтиками
- Насадка для нарезки картофеля фри
- Насадка для нарезки кубиками

• Отсек для хранения ножа и насадок 
• Питание 220-240 В, 50 Гц

GL2300 
КУХОННЫЙ КОМБАЙН

GL2641 
МУЛЬТИВАРКА

• Мощность 900 Вт
• 11 программ
• Система равномерного нагрева 
• Cъемная чаша объемом 5 л
• Антипригарное покрытие чаши
• Электронное управление
• Cветодиодный дисплей
• Таймер и отложенный старт до 24 часов
• Функция автоматического поддержания 

температуры
• Выпускной клапан
• Съемный контейнер для сбора конденсата
• Питание 220-240 В, 50 Гц

РОЖКОВЫЙ ТИП
КАПУЧИНАТОР
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны 
покупкой. Продукция GALAXY разработана для того, чтобы создать атмосферу 
комфорта и уюта в Вашем доме. 
Перед использованием изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно 
ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации. При 
покупке изделия необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии 
механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей 
организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Таблица 1

Наименование Количество
Лопатка перфорированная 1 шт.

Шумовка 1 шт.

Половник 1 шт.

Картофелемялка 1 шт.

Ложка поварская 1 шт.

Ложка для спагетти 1 шт.

Пластиковая подставка 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Потребительская тара 1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при со-
блюдении следующих условий: 
1. Не используйте изделия для тех целей, для которых они не предназна чены.
2. Запрещается использование изделий в микроволновой печи, духовом шкафу 
и на открытом огне. 
3. Не используйте для чистки изделий абразивные средства и губки на ме
таллической основе. Это может привести к повреждению покрытия. 
4. После перемешивания продуктов не оставляйте изделия в посуде.
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться изделиями в состо янии 
алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, ме шающих 
объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделия людям 
в таком состоянии или в таких условиях!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Извлеките изделия из коробки и удалите упаковочный материал, если он имеет
ся. Тщательно промойте изделия в течение 23 минут. Насухо протрите изделия 
полотенцем. После этого изделия готовы к использованию.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Изделия предназначены для переворачивания продуктов в кастрюле или сковороде, 
для  выемки продуктов из кастрюли, для отделения пены от бульонов, а также для 
разливания супов и компотов.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Хранить изделия нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных. 
2. Изделия пригодны для мытья в посудомоечной машине. 
3. Не используйте чистящие порошки и/или металлические мочалки

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока посуда будет 
принята на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблю-
дении следующих условий: 
Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного 
гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, 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 экс
плуатации. 
Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. 
Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание 
на дому у владельца. 
Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее зако
нодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федераль
ного закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской 
Федерации. 
Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчис
ляется со дня продажи через розничную сеть. 
Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, 
выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственны
ми, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине 
компанииизготовителя. 

Гарантийные обязательства не распространяются на: 
1. Неисправности изделия, возникшие в результате: 
 несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации; 
 механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздей
ствием в том числе ударом, падением  или по причине профессионального ис
пользования; 
 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 про
изводителем.
2.  Повреждения, возникающие в результате естественного износа, такие как цара
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пины, углубления, пятна, изменение окраски поверхности или другие повреждения, 
которые не влияют на функциональность кухонной посуды.
3.  Незначительные недостатки или дефекты, связанные с вариациями окраски, 
эмали, металла, пластика, силикона, керамики или стекла.
4.  Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия 
чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие 
средства или автоматические посудомоечные машины.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Импортер: ООО «Союз» 
Адрес: 432006, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Юнкан Кстар Импорт энд Экспорт Корпорейшн
Адрес: 31F Цзиньду Мэншн, Хэдквортер Сентэ (CBD), Юнкан, Чжэцзян, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на упаковке.

ГОСТ Р 5096296 
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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 атмосфе
расы 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 жұ
мысқа қабілеттілігіне, механикалық бүлінулердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, 
сатушы ұйым мөртабанының бар екендігін, сатылған күнін және сатушының қолтаңбасын.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
1 Кесте

Параметрдің атауы Саны
Ойықты күрекше 1 дана

Кепсер 1 дана

Ожау 1 дана

Картопезгіш 1 дана

Аспаздық қасық 1 дана

Спагеттиге арналған қасық 1 дана

Пластик қойғыш 1 дана

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 1 дана

Тұтынушылық ыдыс 1 дана

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 
1. Бұйымды тек тағайындалуы бойынша қолданыңыз. 
2. Бұйымды тазалау үшін түрпілі құралды және металдық негіздегі ысқыштарды қолданбаңыз. 
Бұл жабынның бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.
3. Бұйымды шағын толқынды пеште және ашық отта қолдануға үзілдікесілді тыйым са
лынады. 
4. Жарақаттар мен күйіп қалуларды болдырмау үшін бұйымның сенімділігі мен бүтіндігін 
тұрақты тексеріп отырыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды ешбір жағдайда алкогольдік немесе есірткілік масаю күйінде 
немесе ақиқатты объективтік түрде қабылдауға кедергі болатын басқа да шарттарда қол
данбау керек, және бұйымды осындай жағдайдағы немесе мұндай шарттардағы адамдарға 
сеніп тапсырмау қажет! 

БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ
Бұйымды қораптан шығарыңыз және егер бар болса қаптаушы материалды алып тастаңыз. 
Бұйымды 23 минут мұқият жуыңыз. Бұйымды орамалмен әбден құрғатып сүртіңіз. Осыдан 
кейін бұйым қолдануға дайын болады. 
Бұйым өнімдерді кәстрөлде немесе табада аударыстыруға, өнімдерді кәстрөлден алуға, 
сорпадан көбіктерді айыруға, сонымен қатар көжелер мен нәрсуларды төгуге арналған. 
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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 

КЕПІЛДІК ШАРТТАР 
Сіздің назарыңызды келесі шарттарды сақтау кезінде кепілдікті мерзімнің ішінде 
ыдыстың тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын бола-
тындығына аудартамыз: 
Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сатушы ұйымның мөрі (мөртаңбасы), сатушы
ның 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 танысып шығуды өтінеміз. 
Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына ау
дарамыз. 
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» Федерал
ды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі. Бұйымға 
кепілдік пайдалану мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылған
нан күнінен бастап есептеледі. Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде 
анықталған ақаулықтарға және дайындаушыкәсіпорынның 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 керекжарақтарды қолдану. 
2. Сызаттар, ойықтар, дақтар, беттегі бояудың өзгеруі секілді табиғи тозудың нәтижесінде 
орын алған бүлінулерге немесе ас үйлік ыдыстың қызметінеәсер етпейтін басқа да бүліну
лерге.
3. Бояудың, эмалдың, металдың, пластиктің, силиконның, керамиканың немесе 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. 
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Импорттаушы: «Союз» ЖШҚ 
Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14
 
Дайындаушы: Юнкан Кстар Импорт энд Экспорт Корпорейшн  
Мекен-жай: 31F Цзиньду Мэншн, Хэдквортер Сентэ (CBD), Юнкан, Чжэцзян, Қытай 

ҚХР жасалған

Дайындалған күні қаптамада көрсетілген.


