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Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal 
injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur. 
Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. 

Перед началом использования пылесоса прочитайте все инструкции и следуйте им, чтобы предотвратить 
опасность возгорания, поражения электрическим током, травмирования или повреждения имущества во 
время его эксплуатации. Данное руководство не может охватить все возможные ситуации, возникающие во 
время эксплуатации. Всегда обращайтесь к своему сервисному агенту или производителю по непонятным 
вам вопросам.

Для запобігання ризику займання, ураження електричним струмом, травмування або пошкодження майна 
при користуванні пилососом, прочитайте усі інструкції та суворо їх дотримуйтеся. Даний посібник не 
охоплює всі можливі ситуації, які можуть трапитися. З усіх питань, що виникають у вас, звертайтеся до 
наших сервісних центрів або до виробника. 

Шаңсорғышты пайдалану кезінде жану қауіптілігін, электр тогымен зақымдану, жарақат алу немесе 
зақымдануды алдын алу үшін шаңсорғышты қолданар алдында барлық нусқауларды оқып орындаңыз. 
Осы нусқау шаңсорғышты пайдалану кезінде туындайтын барлық жағдайларды қамти алмайды. Түсініксіз 
мəселелер бойынша өзіңіздің қызмет көрсету агентіңізбен немесе өндірушіңізбен əрқашан хабарласа 
аласыз. 

This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION." 
These words mean:

Это символ предупреждения об опасности.
Он предупреждает о потенциальной опасности, которая может привести к травмированию Вас и 
других людей или привести к смертельному исходу. Все сообщения о соблюдении мер 
безопасности будут отображаться вместе с символом предупреждения об опасности или словами 
«ВНИМАНИЕ» или «ОСТОРОЖНО». Эти слова предупреждают о следующем:

Цей знак попереджає про небезпеку.
Цей знак вказує на потенційні джерела небезпеки, що можуть стати причиною травми або смерті 
для вас або інших людей. Усі повідомлення стосовно безпеки супроводжуються попереджувальним 
знаком  та словом «ОБЕРЕЖНО» або «УВАГА». Ці слова означають:

Бұл қауіпсіздік туралы хабарландыру таңбасы.
Бұл таңба Сізді немесе басқаларды өлтіруі немесе зақымдауы мүмкін ықтимал қауіптер туралы 
Қауіпсіздік шараларын сақтау туралы барлық хабарламалар қауіп туралы сақтау немесе «НАЗАР 
АУДАРЫҢЫЗ» немесе «САҚ БОЛЬІҢЫЗ» деген таңбалармен бірге керінетін болады. Бұл сездер 
келесілер туралы алдын ала ескөртөді:

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily 
harm or death.
This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or 
property damage.

Это предупреждение об опасных действиях, которые могут привести к серьезным 
травмам, в том числе со смертельным исходом.
Это предупреждение об опасных действиях, которые могут привести к серьезным 
травмам или повреждению имущества.

Цей знак попереджає про джерело небезпеки або про небезпечні дії, що можуть стати 
причиною тяжкої травми або смерті.
Цей знак попереджає про джерело небезпеки або про небезпечні дії, що можуть стати 
причиною травми або матеріальних збитків.

Бұл таңба ауыр дене жарақатына немесе өлімге əкелуі мумкін қауіптер немесе қауіпті 
əрекеттер туралы хабарландырады.
Бұл таңба дене жарақатына немесе заттарға зиян əкелуі мүмкін қауіптер немесе қауіпті 
əрекеттер туралы хабарландырады.

Changyutkichdan foydalanishdan awal uning yonib ketishi. elektr toki zarbi, shikastlanish va mol-mulkka zarar yetishi 
xavfining oldini olish uchun barcha ko’rsatmalami o’qib chiqing va ularga amal qiling. Ushbu qo’llanma foydalanish vaqtida 
sodir bo’lishi mumkin bo’lgan barcha holatlarni qamrab ololmaydi. Sizga tushunarsiz bo’lgan savollar bo’yicha doimo 
xizmat ko’rsatish vakiliga yoki ishlab chiqaruvchiga murojaat qiling. 
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Ашық жерде жабдықтың бөлшектерін
тастамаңыз.
Аталмыш нұсқауды орындамасаңыз, жабдық ісінен
шығуы мүмкін.
Ашық жерде ұзақ мерзімге қалып қойған
жабдықтарды пайдаланбаңыз. Шаңсорғышты
жіптерден, шаңнан, шаштан, сондай-ақ ыстық ауа
лебін өткізуге кедергі болатын өзге де заттардан
қорғаңыз.
Аталмыш нұсқауды орындамасаңыз, жабдық ісінен
шығуы мүмкін.
Шаңсорғыш жабдығын сүзгілері не шаң-сораңды
жинауға арналған ыдыссыз пайдалануға 
болмайды.
Аталмыш нұсқауды орындамасаңыз, жаодық ісінен
шығуы мүмкін.
Шаңсорғышпен кілем тазалау заттарын,
ұнтақтарды жəне үсақ шаңды тартқаннан кейін 
əрқашан шаң ыдысын тазалаңыз.
Бұл заттар сүзгілерді ластайды, ауа а-гынын
төмендетеді жəне шаңсорғышқа зақым тигізуі мүмкін. 
Шаң ыдысын тазаламау шаңсор-гышты бұзуы мүмкін.
Шаңсорғышты қатты заттарды, кішкентай
ойыншықтарды, туйреуіштерді, қағаз
қыстырғыштарды, т.6. сору үшін пайдаланбаңыз.
Олар шаңсор-ғышты немесе шаң ыдысын зақымдауы 
мүмкін.
Шаңсорғышты үйде сақтаңыз.
Аяқ астына оралып, кедергі болмас үшін
пайдаланғаннан кейін жинап, бір шетке қойыңыз.
Шаңсорғыш жас балалардың немесе əлсіз
адамдардың қадағалаусыз пайдалануы үшін
арналмаған.
Бұлай істемеу денеге немесе өнімге зиян тигізуі
мүмкін.
LG Electronics компаниясының қызмет көрсету
агенттері жаса-ған немесе ұсынған бөліктерді
ғана пайдаланыңыз.
Бұлай істемеу өнімге зиян тигізуі мүмкін.
Тек осы нұсқаулықта сипатталғандай
пайдаланыңыз. Тек қана LG компаниясы үсынған 
немесе бекіткен құрыл-ғыларды жəне
аксессуарларды пайдаланыңыз.
Бұлай істемеу денеге немесе өнімге зиян тигізуі
мүмкін.
Сатыны тазалағанда дене жарақатын болдырмау
жəне машинаның құлауының алдын алу үшін

оны əрқашан сатының астына қойыңыз.
Бұлай істемеу денеге немесе өнімге зиян тигізуі
мүмкін.
Қосымша қондырмаларды "МІІЧ" күйінде
пайдаланыңыз.
Бұлай істемеу өнімге зиян тигізуі мүмкін.
Шаңсорғышты жылжытқан кезде міндетті түрде
ыдыстың түтқасын ұстаңыз.
Ыдыс пен корпусты ажыратқанда шаңсорғыштың
корпусы құлап, денеге зақым тиюі не жабдық ісінен
шығуы мүмкін. Сол себепті жылжыту кезінде оның
жылжыту тұтқасын ғана ұстау керек.
Шаң ыдысын босатқаннан кейін көрсеткіш
жарық қосылған (қызыл) болса, шаң ыдысын
тазалаңыз.Бұлай істемеу өнімге зиян тигізуі
мүмкін.
Машинада ауыстырудан бұрын сүзгілер (қатты
заттар сүзгісі жəне қозғалтқыш қауіпсіздігі
сүзгісі) толығымен қүрғақ екенін тексеріңіз.
Бұлай істемеу өнімге зиян тигізуі мүмкін.
Сүзгіні духовка не микротолқындық сүзгіде
кептіруге болмайды.
Аталмыш нүсқауды орындамасаңыз, өрт пайда 
болуы мүмкін.
Сүзгіні киім кептіргіште кептірмеңіз.
Бұлай істемеу өртке əкелуі мүмкін.
Ашық оттың жанында кептірмеңіз.
Бұлай істемеу өртке əкелуі мүмкін.
Сым зақымдалған болса, қауіптің алдын алу 
үшін оны LG ЕІесtгопісs компаниясының
бекітілген қызмет көрсету агенті ауыстыруы
керек.
Бұл қүрылғы дене, сезу немесе ақыл
қабілеттері кем немесе тəжірибесі мен білімі
жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың)
пайдалануына арналмаған. Олардың
қауіпсіздігіне жауапты адам қадағалағанда
ғана немесе қүрылғына қолдану туралы
нүсқаулар бергенде ғана бүлай істеуге
болады.
Балалардың құрыл-ғымен ойнамауын бақылау
керек.

Ыстықтан қорғау қурылғысы:
Бұл шаңсорғышта қозғалтқыш шектен тыс қызғанда оны қор-гайтын термостат бар. Шаңсорғыш кенет ешсе, 
сендіргішті өшіріп, шаңсорғышты желіден ажыратыңыз. Шектен тыс қызуының ықтимал себебін анықтау үшін 
шаңсорғышты тексеріңіз, мысалы толған шаң ыдысын, бітеліп қалған шланг немесе сүзгі.Егер осы жағдайлар 
табылса, оларды түзетіп, шаңсорғышты пайдалануға əрекет жасаудың алдында ең кемі 30 минут күтіңіз. 30 
минуттан кейін шаңсорғышты желіге қайта қосып, сөндіргішті қосыңыз. Шаңсорғыш əлі жұмыс істей апмаса, 
білікті электрикке хабарласыңыз.
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Насадка пол/ковер (в зависимости от модели)
модели

насадку



модели

metal

насадку ме

металеву

таллическую

Uchlikni temir quvur ichiga o’rnating
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Вставьте насадке

нажмите

вставьте
насадке



модели модели

очищаемой поверхности.
Позиция для очистки ковра
Нажмите

для очистки твердого
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модели





модели

коврика. Нажмите
начнет

Очистка насадки
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Щелевая насадка
 модели  модели  модели

Щелевая насадка

диванными
подушками.

"SOFA"





 модели  модели  модели







Бұзылған сүзгілерді пайдалануға болмайды. 
Бұл жағдайда, қызмет көрсету орталығымен 
байланысыңыз.

Filtrlar nosoz holga kelgan bo'lsa, ulardan 
foydalanishni to'xtating.
Bunday holatlarda LG Electroniks xizmat 
ko'rsatish xodimi bilan bog'laning.
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струей холодной
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выходного

Выходной многократно
снимитевыходного

выходнойВытяните
Сдуйте
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чистящая насадка.







соответствии

производства




