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220-240 V ~ 50 Hz 2000 - 2400 W 1.2 / 1.4 kg 
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290 

  RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 
1. Разбрызгиватель
2. Отверстие для наполнения водой
3. Кнопка парового удара
4. Кнопка разбрызгивания
5. Регулятор степени отпаривания
6. Ручка
7. Шарнир для защиты шнура от

перекручивания
8. Пятка утюга
9. Световой индикатор
10. Полупрозрачный резервуар для

воды
11. Терморегулятор
12. Подошва «KeramoPro»
13. Стакан

  KZ СИПАТТАМА 

1. Шашыратқыш
2. Су толтыруға арналған тесік
3. Бу ағынын беретін түймешік
4. Су бүркуге арналған ноқат
5. Буландыру дәрежесін

реттегіш
6. Тұтқа
7. Бауды оралып кетуден

қорғауға арналған топса
8. Үтіктің өкшесі
9. Жарықты индикаторы
10. Суға арналған күңгірт

резервуар
11. Термореттегіш
12. Керамика жабынымен ұлтан

«KeramoPro»
13. Стақан
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RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при
использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб
или причинить вред здоровью пользователя.

 Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на
изделии, параметрам электросети.

 Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

 Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.

 При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.

 Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

 Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед заливом или сливом воды.

 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду
или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от
электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

 При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель,
сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими,
сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они
не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за
их безопасность.

 Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в
ближайший Сервисный центр.

 Утюг не должен быть без присмотра, пока он подключен к сети питания.

 В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку. Не рекомендуется ставить его на металлические или
шероховатые поверхности.

 Утюг следует использовать и хранить на плоской, устойчивой поверхности.

 Утюг не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он
протекает.

 ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте утюг одновременно с другими мощными
электроприборами к одной и той же линии электросети.

 Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его следует
выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

 Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные
изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и
функциональность.

 Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в
формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX»
– это год производства.

ПОДОШВА 

 Подошва «Keramopro» это профессиональное металлокерамическое покрытие, разработанное совместно со
специалистами компании Scarlett. Покрытие обладает повышенным уровнем прочности, скольжения и 100%
стойкостью к пригоранию.

ПОДГОТОВКА 

 Прибор предназначен для глажения одежды и других изделий из ткани.

 На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении
утюг может немного дымить. Через некоторое время дым исчезнет.

РАБОТА 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ 

 Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое Вы собираетесь гладить, имеется ярлык с
указаниями по обработке этого конкретного изделия; неукоснительно придерживайтесь их.

 Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую Вы собираетесь гладить:

ЗНАЧОК ТИП ТКАНИ 

Изделие гладить не рекомендуется 

• Синтетика, Нейлон, Акрил, Полиэстер, Вискоза 

•• Шерсть, Шелк 

••• Хлопок, Лён 

Максимальная температура (отпаривание) 

 Подключите утюг к электросети. Загорится световой индикатор нагрева.

 Когда индикатор погаснет, можно начинать гладить.
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 

 Перед заливом воды отключите утюг от электросети.

 Поставьте утюг горизонтально (на подошву).

 Аккуратно залейте воду в резервуар.

 Во избежание переполнения не наливайте воду выше отметки «max» на резервуаре.
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ВНИМАНИЕ: Утюг рассчитан на использование водопроводной воды. Однако предпочтительнее заливать 
очищенную воду, особенно, если водопроводная слишком жёсткая. 

 Не заливайте в резервуар химически умягченную воду и не используйте ароматизирующие добавки.

 Если водопроводная вода слишком жесткая, заливайте только дистиллированную или деминерализованную
воду.

 Отверстие для заполнения водой не должно быть открытым при пользовании утюгом.

 При повторном заполнении резервуара водой всегда отключайте утюг от электросети

 В конце работы всегда необходимо полностью удалять воду из резервуара.
ВНИМАНИЕ: После слива воды из остывшего утюга, установите его вертикально (на пятку) и включите на 2 

минуты в режиме максимального нагрева, после чего отключите утюг от электросети. 
РАЗБРЫЗГИВАНИЕ 

 Разбрызгивание можно применять при любом режиме работы, если в резервуаре достаточно воды.

 Для этого несколько раз нажмите кнопку разбрызгивания.
ОТПАРИВАНИЕ 

 Отключите утюг от электросети и налейте в резервуар воду.

 Поставьте утюг вертикально на гладильную доску и подключите к электросети.

 Установите терморегулятор в положение “••” или “•••”.

 Установите регулятор отпаривания в нужное положение

 Для увеличения интенсивности подачи пара  удерживайте регулятор в крайнем положении в течение 
необходимого времени.

ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из сопел на подошве утюга. 
СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ 

 Вы можете гладить в сухом режиме, даже если резервуар заполнен водой. Однако при продолжительной
работе в этом режиме не рекомендуется наливать в резервуар слишком много воды.

 Установите регулятор степени отпаривания в минимальное положение . 
ВНИМАНИЕ: Если во время работы Вам необходимо применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, 

отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет, и лишь затем заливайте воду. 
ПАРОВОЙ УДАР 

 Эта функция служит для дополнительной разовой подачи пара при разглаживании сильно смятых участков
ткани.

 Нажмите кнопку парового удара.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание вытекания воды из паровых отверстий, не удерживайте кнопку парового удара 

нажатой  дольше 5 секунд. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте кнопку парового удара более 3 раз подряд, иначе утюг  остынет. 
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ 

 Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

 Подключите утюг к электросети и поставьте его вертикально.

 Установите терморегулятор и регулятор степени отпаривания в максимальное положение.

 Держа утюг вертикально, нажмите кнопку парового удара.
ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОДТЕКАНИЯ «АНТИКАПЛЯ» 

 Функция «антикапля» помогает избежать подтекания воды и образования разводов на ткани при работе утюга
на низких температурах.

ФУНКЦИЯ ANTI – CALC 

 Утюг оснащен функцией ANTI-CALC для защиты от образования накипи.
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 

 Установите терморегулятор в минимальное положение «min».

 Отключите утюг от электросети.
ОЧИСТКА И УХОД 

 Перед очисткой утюга убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.

 Не используйте для очистки подошвы абразивные чистящие средства.
САМООЧИСТКА 

 Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, затем закройте крышку.

 Установите терморегулятор в максимальное положение «max».

 Подключите утюг к сети питания.

 Держа утюг горизонтально над раковиной, установите регулятор степени отпаривания в положение «Calc
clean» и нажмите кнопку отпаривания.

 Выходящие из сопел пар и кипящая вода удалят загрязнения. При этом рекомендуется покачивать утюг
вперед–назад.

 При сильном загрязнении утюга рекомендуется повторить цикл самоочистки.

 Чтобы высушить подошву утюга, прогладьте кусок ненужной ткани.
ХРАНЕНИЕ 

 Отключите утюг от электросети, удалите из резервуара воду и дайте ему полностью остыть.

 Намотайте шнур питания вокруг основания утюга.

 Чтобы не повредить рабочую поверхность, храните утюг вертикально.
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 Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что 
использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с 
обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.  

 Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным
органам власти.

 Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на
здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного
обращения с отходами.
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KZ     ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ 

 Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім
артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суреттелген техникалық талаптар
орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік
береді.

 SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану
нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға
табыс етілген күннен бастап  2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет
мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын
аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 

 Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал  ретінде сақтаңыз. Дұрыс
қолданбау бұйымның бұзылуына әкелуі, материалдық не қолданушының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.



Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмада көрсетілген электр жүйесінің
параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.

 Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.

 Жайдан тыс не жоғары дымқылды жағдайда қолданылмайды.

 Құралды қоректену жүйесінен сөндіргенде  қолмен шаңышқыны ұстаңыз, қоректену бауынан тартпаңыз.

 Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.

 Егер құрал қолданылмаса, сонымен қатар оған су құйыю не ағызу алдында электр жүйесінен әрқашан сөндіріп
тастаңыз.

 Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
Егер бұл жағдай болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ,  оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және сервис
орталығына тексертіңіз.

 Қуат бауы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші, сервистік қызмет немесе
соған ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.

 Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен
білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса
немесе аспапты пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл аспапты қолдануына болмайды.

 Балалар аспаппен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.

 Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына
апарыңыз.

 Қосылған не ыстық үтікті қараусыз қалдырмаңыз, әсіресе үтіктеуіш тақтайда.

 Үтіктеуден үзілістерде үтікті тек қана өкшеге қойыңыз. Оны металл не кедір-бұдырлы үстіге қою ұсынылмайды.

 Үтікті жайпақ, орнықты беткі қабатта пайдалану және сақтау керек.

 Егер үтікті жерге құлатып алса, егер бүлінгенінің көз байқалатын іздері болса немесе одан су ақса, оны
пайдалануға болмайды

 НАЗАР: Қоректену жүйесінің шамадан артық жүктелуіне тап болмау үшін, үтікті басқа қуатты электр аспаптармен
бірге бір электр жүйесінің желісіне іске қоспаңыз.

 Егер бұйым біршама уақыт 0ºC-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат
бөлме температурасында ұстау керек.

 Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы
өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.

 Жасап шығарылған күні бұйымда және (немесе) қаптамада, сондай-ақ ілеспе құжаттамада, XX.XXXX пішімінде
көрсетілген, мұндағы алғашқы екі сан «XX» – жасап шығарылған айы, келесі төрт сан «XXXX» – жасап
шығарылған жылы.
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ТАБАН 

 «Keramopro» табаны – бұл Scarlett компаниясының мамандарымен бірге әзірленген кәсіптік металл-
керамикалық жабын. Жабын қабатының беріктілік, сырғанау деңгейі жоғары және түбінің күйіп кетуіне төзімділігі
100%. 

ДАЙЫНДАУ 

 Үтіктің кейбір бөлшектеріне жасалу кезінде май жағылады, сондықтан алғашқы қосу барысында үтік аздап
түтіндейді. Біраз уақыттан кейін  түтін жоғалады.

ЖҰМЫС 
ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ТӘРТІПТЕР 

 Жұмысты бастар алдында, сіз үтіктемекші болған бұйымда осы нақты бұйымды өңдеу нұсқауларының ярлыгінің
барына көз жеткізіңіз; оларды бұлжытпай ұстаныңыз.

 Термо реттегішті Сіз үтіктемекші болған мата үлгісіне лайықты күйге орнатыңыз:

БЕЛГІШЕ МАТА ҮЛГІСІ 

Бұйым үтіктеуге ұсынылмайды. 

• Синтетика, Нейлон, Акрил, Полиэстер, Вискоза 

•• Жүн, Жібек 

••• Мақта, Зығыр 

Барынша көп температура (булау) 

 ҮтіктіэЭлектр жүйесіне қосыңыз. Қызудың жарықты индикаторы жанады.

 Индикатор өшкенде, үтіктеуді бастауға болады.
СУҒА АРНАЛҒАН РЕЗЕРВУАР ТОЛТЫРУ 

 Су құяр алдында үтікті электр жүйесінен ажыратып тастаңыз.

 Үтікті горизонтальды қойыңыз (ұлтанға).

 Резервуарға ұқыппен су құйыңыз.

 Ереуінен асып кетпуі үшін резервуардағы белгіден жоғары су құймаңыз.

 Су құюға арналған саңылау үтікті пайдаланған кезде ашық тұрмауға тиіс.

 Сауытқа суды қайтадан құйған кезде үтікті әрқашан да электр желісінен ағытыңыз.
НАЗАР: үтік құбырдағы суды қолдануға есептелген. Бірақ тазаланған суды құю жақсырақ, әсіресе, егер құбырдың 

суы өте қатты болса. 

 Су құятын ыдысқа химиялық түрде жұмсартылған су құймаңыз және хош иістендіретін үстемелер
пайдаланбаңыз.

Егер су құбырындағы су тым кермек болса, тек тазартылған немесе минералсыздандырылған су құйыңыз. 

 Жұмыс соңында резервуардан суды әрқашан толық кетіру қажет.
ШАШЫРАТУ 

 Шашыратуды, егер резервуарда су жеткілікті болса, жұмыстың кез келген тәртібінде қолдануға болады.

 Бұл үшін шашырату ноқатын бірнеше рет басыңыз.
БУЛАУ 

 Үтікті электр жүйесінен сөндіріңіз де резервуарға су құйыңыз.

 Үтікті үітітеуіш тақтайға тік қойыңыз және электр жүйесіне қосыңыз.

 Термо реттегішті “••” немесе “•••” орнатыңыз.

 Булау реттегішін  керекті қалыпқа орнатыңыз. 

 Бу беру қарқындылығын арттыру үшін реттегішті  қанша қажет болса, сонша уақыт ұстап тұрыңыз. 
НАЗАР: Күйіктерден абай болу үшін үтік ұлтанындағы тесіктерден шығатын бу тиуіне жол бермеңіз. 
ҚҰРҒАҚ ҮТІКТЕУ 

 Сіз құрғақ тәртіпте үтіктей алаcыз, тіпті егер резервуар сумен толтырылған болса да. Бірақ ұзаққа созылған
жұмыс барысында бұл тәртіпте резервуарға өте көп су құю ұсынылмайды.

 Булау дәрежесін реттегішін ең аз күйге орнатыңыз.
НАЗАР: Егер жұмыс уақытына сізге булауды қолдану қажет болса, ал резервуарда су жоқ болса, үтікті электр 

жүйесінен сөндіріңіз де ол суығанша күтіңіз, тек содан соң су құйыңыз. 
БУЛЫ СОҚҚЫ 

 Бұл функция матаның қатты ұйпалақталған учаскелерін үтіктеу үшін қосымша бір рет бу беру қызметін
атқарыды.

 Булау ноқатын басыңыз.
ЕСКЕРТУ: Бу тесіктерінен судың ақпауы үшін, булау ноқатын 5 секундтан ұзақ емес басып ұстап тұрыңыз. 
ЕСКЕРІМ: Булау батырмасын қатарынан 3 реттен артық баспаңыз, әйтпесе үтік жылдам суып кетеді. 
ТІК БУЛАУ 

 Резервуарда су жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.

 Үтікті электр жүйесіне қосыңыз және оны тік қойыңыз.

 Термо реттегіш пен  булау дәрежесін реттеуішті барынша көп күйіне орнатыңыз.

 Үтікті тік ұстай, бу беру ноқатын басыңыз.
«БУҒА ҚАРСЫ» ФУНКЦИЯСЫНЫҢ АҒЫУЫНАН ҚОРҒАНЫШ 

 «Тамшыға қарсы» функциясы үтік төмен температураларда жұмыс істеген кезде судың ағып кетуіне және
матада таңдақтар қалуына жол бермеуге көмектеседі.

ANTI – CALC ФУНКЦИЯСЫ 

 Үтік қаспақтан қорғауға арналған ANTI-CALC функциясымен жабдықталған.
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ЖҰМЫСТЫ АЯҚТАУ 

 Температура реттеуішін ең аз күйге орнатыңыз.

 Үтікті электр жүйесінен ажыратып тастаңыз.
АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ СӨНУ 

 Бұл функция үтік көлденең жатқан қалыпта 30 секундтан астам немесе тігінен тұрған қалыпта 8минуттан астам
қимылсыз қалса, оны автоматты түрде сөндіруге мүмкіндік береді. Сол арқылы өрт шығу мүмкіндігіне жол
берілмейді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ 

 Үтікті тазалаудың алдында оның электр жүйесінен сөндірілгеніне және толық суығанына көз жеткізіңіз.

 Ұлтанды тазалау үшін абразивті тазалау заттарын қолданбаңыз.
ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗАЛАУ 

 Суға арналған резервуарды барынша көп белгіге дейін толтырыңыз, содан соң қақпақты жабыңыз.

 Термо реттегішті барынша көп күйге орнатыңыз.

 Үтікті қоректену жүйесіне қосыңыз.

 Ұстап үтік көлденең үстінен раковинамен, орнату реттеушісі дәрежелі булап үтіктеу " ереже "Calc clean"
түймешігін басыңыз булап үтіктеу.

 Тесіктерден шығатын бу мен қайнаған су ластануларды кетіреді. Сонымен қатар үтікті алға-артқа тербету
ұсынылады.

 Үтіктің қататы ластануында өзін-өзі тазалау циклін қайталау ұсынылады.

 Үтіктің ұлтанын кептіру үшін керексіз мата кесігін үтіктеңіз.
САҚТАУ 

 Үтікті электр жүйесінен ажыратыз, резервуардан суды ағызыңыз және оған толық суытыңыз.

 Қоректену бауын үтіктің тұғырын айналдыра ораңыз.

 Жұмысшы үстіне зақым келтірмеу үшін, үтікті тік сақтаңыз.

  Өнімдегі, қораптағы және/немесе қосымша құжаттағы осындай белгі  қолданылған электрлік және 
электрондық бұйымдар мен батарейкалар кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмауы керек дегенді 
білдіреді. Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне өткізу қажет. 

 Қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті басқару органдарына
хабарласыңыз.

 Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату бағалы ресурстарды сақтауға және қалдықтарды дұрыс шығармау
салдарынан адамның денсаулығына және қоршаған ортаға келетін теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.




