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INSTRUCTION MANUAL 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ 
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KZ ШАШТАРҒА АРНАЛҒАН ҚЫСҚАШТАР............................................................... 6 

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 
1. Корпус
2. Световой индикатор работы
3. Выключатель
4. Керамические нагревательные элементы
KZ СИПАТТАМА 
1. Тұлға
2. Жұмыстың жарықты индикаторы
3. Ажыратқыш
4. Šildantis elementas

220-240V  
 50Hz 

Класс защиты II 
20W 0.2 / 0.246 kg 

mm 

230 

26 

60 
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 Production date mentioned on the unit and/or on
the packing materials and documentations.

USAGE RECOMMENDATIONS 

 Wash the hair before setting it. For achieving the
best result thoroughly wash the hair after using hair
conditioner. Dry the hair with a towel.

 It is recommended to use a detangler before
operating the device.

 Do not manipulate the same strand of hair for too
long.

 When setting your hair manipulate hair strands
evenly.

INSTRUCTION FOR USE 

 Unwind the power cord to the full.

 Connect the appliance to the mains.

 Set the ON/OFF switch to "ON" position. The
operation indicator will light.

 After a few minutes the curling iron will heat up.
STRAIGHTENING 

 Divide hair into small strands.

 For straightening clamp the hair between the plates
and pull from root to tip 2-4 times.

 NOTE!  Do not use the appliance longer than 15-20
minutes.

CARE AND CLEANING 

 Before cleaning switch off the appliance, unplug it
from the power supply and let it cool completely.

 Do not use abrasive cleaners.
STORAGE 

 Make sure that the hair crimper is completely cool
and dry.

 Do not wrap the cord around the appliance, as this
may cause damage.

 Keep the appliance in a cool, dry place.

The symbol on the unit, packing materials 
and/or documentations means used electrical and 
electronic units and battery’s should not be toss in 
the garbage with ordinary household garbage. 
These units should be pass to special receiving 
point.  
For additional information about actual system of 
the garbage collection address to the local 
authority.  
Valid utilization will help to save valuable resources 
and avoid negative work on the public health and 
environment which happens with incorrect using 
garbage.  

RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Внимательно прочитайте Руководство по 
эксплуатации и сохраните его в качестве 
справочного материала. 

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

 Использовать только в бытовых целях согласно
данному Руководству по эксплуатации. Прибор
не предназначен для промышленного
применения.

 Не использовать вне помещений.

 Всегда отключайте устройство от электросети
перед очисткой или если Вы его не используете.



IM017 

www.scarlett.ru SC-HS60005 4 

 Во избежание поражения электрическим током,
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.

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

 При использовании прибора в ванной комнате
следует отключать его от сети после
использования, так как близость воды
представляет опасность, даже когда прибор
выключен.

 Для дополнительной защиты целесообразно
установить устройство защитного отключения
(УЗО) с номинальным током срабатывания, не
превышающим 30 мА, в цепь питания ванной
комнаты; при установке следует обратиться за
консультацией к специалисту.

 Дети должны находиться под контролем для
недопущения игры с прибором.

 Не оставляйте включенный прибор без 
присмотра.

 Не используйте принадлежности, не входящие в
комплект данного прибора.

 При повреждении шнура питания его замену, во
избежание опасности, должен производить
изготовитель или уполномоченный им
сервисный центр, или аналогичный
квалифицированный персонал.

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать
прибор. При обнаружении неполадок
обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

 Во избежание получения ожогов не 
прикасайтесь к нагревательным элементам.

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

 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.

ВНИМАНИЕ: 

 Будьте осторожны, во время работы прибор
сильно нагревается.

 Обязательно высушите волосы перед завивкой.

ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор 
вблизи ванных комнат, бассейнов или других 
емкостей, содержащих воду. 

 Дата производства указана на изделии и/или на
упаковке, а также в сопроводительной
документации.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 Прежде чем приступать к укладке, необходимо
вымыть волосы. Для достижения наилучших

результатов пользуйтесь кондиционером для 
волос. После мытья высушите волосы. 

 Запрещено использовать прибор на мокрых
волосах.

 Прежде чем приступить к использованию
прибора, рекомендуется нанести на волосы
средство для облегчения расчесывания волос.

 Не обрабатывайте одну и ту же прядь волос
слишком продолжительный период времени.

 Делая укладку, обрабатывайте все пряди волос
равномерно.

РАБОТА 

 Полностью размотайте шнур питания.

 Подключите прибор к электросети.

 Переведите выключатель в положение «ON»,
при этом должен загореться световой
индикатор работы.

 Через несколько минут щипцы нагреются.
ВЫПРЯМЛЕНИЕ 

 Разделите волосы на небольшие пряди.

 Для выпрямления зажмите волосы между
пластинами и протяните от корней до кончиков
2-4 раза.

ВНИМАНИЕ:  НЕ допускается непрерывная 
работа изделия свыше 15-20 минут! 

ОЧИСТКА И УХОД 

 Перед очисткой отключите прибор от 
электросети и дайте ему полностью остыть. 

 Не используйте абразивные чистящие средства.
ХРАНЕНИЕ 

 Дайте устройству полностью остыть и 
убедитесь, что корпус не влажный. 

 Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его
на корпус.

 Храните прибор в прохладном, сухом месте.

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. 



IM017 

www.scarlett.ru SC-HS60005 6 

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.

 Алғашқы қосудың алдында бұйымның
техникалық сипаттамасының жапсырмадағы,
электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне
сәйкестігін тексеріңіз.

 Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана
тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Аспап
өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.

 Жайдан тыс қолданылмайды.

 Жабдықты тазалаудың алдында не ол 
қолданылмаса әрқашан лектр жүйесінен 
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.

 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
құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау
бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына
болмайды.

 Құрылғыны ванна бөлмесінде пайдаланған
кезде пайдаланудан кейін оны желіден ажырату
қажет, себебі судың жақын болуы, тіпті аспап
ажыратулы тұрған кезде де қауіп тудырады.

 Қосымша қорғаныш үшін ванна бөлмесінің қорек
тізбегіне 30 мА аспайтын іске қосылудың
номиналды тогы бар қорғаныш ажырату
құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, орнатқанда
кеңес алу үшін маманға жүгінген жөн.

 Қуат сымы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ
болу үшін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол

уәкілеттік берген сервис орталығы немесе соған 
ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.  

 Аспаппен ойнауға балаларға рұқсат бермеңіз.

 Қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз.

 Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтармен
қолданбаңыз.

 Қоректену бауы зақымдалған аспапы 
қолданбаңыз.

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

 Күйіктердің алу құтылуына жылытқыш 
элементтерге тимеңіздер.

 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.

ЕСКЕРТУ: 

 Абай болыңыз, жұмыс істеп тұрғанда аспап
қатты қызып кетеді!

 Аспапты тек таза құрғақ шашқа немесе сүлгімен
сорғытылған шашқа ғана қолдану керек.

ЕСКЕРТУ! Аспапты жуынатын бөлмелерге, 
бассейндерге және ішінде суы бар басқа 
ыдыстарға жақын жерде пайдалануға 
болмайды. 

 Өндірілген күні өнімде және/немесе қорапта,
сондай-ақ қосымша құжаттарда көрсетілген.

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕ КЕҢЕС 

 Шашты жатқызуға кіріспес бұрын шашты жуу
қажет. Барынша жақсы нәтижеге жету үшін,
шаш баптағыш кондиционерді қолданғаннан
кейін шашыңызды әбден шайыңыз. Шашыңызды
сүлгімен құрғатыңыз.

 Аспапты пайдалануңға кірісерден бұрын шашқа
шаш тарауды жеңілдетуге арналған құралды
жағуға кеңес береміз.

 Бір тұлымды тым ұзақ уақыт сәндемеңіз.

 Шашты сәндеп жатқызған кезде, шаштың
барлық тұлымдарын біркелкі өңдеңіз.

ЖҰМЫС 

 Қуат сымын түгелдей жазыңыз.

 Аспапты электр желісіне жалғаңыз.

 Қосқышты «ON» қалпына қойыңыз, бұл орайда
жұмыс индикатор шамы жануға тиіс.

 Бірнеше минуттан кейін шаш қысқаш қызады.

 ТҮЗЕТКІШ

 Разделите шаш шағын шаш талын.

 Түзету үшін зажмите шашты арасындағы
пластинами және протяните түбінен ұшына
дейін 2-4 рет.

НАЗАР: Бұйымның 15-20 минуттан көп толассыз 
жұмыс істеуі мүмкін етілмейді! 

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ 

 Тазалаудың алдында электр жүйесінен аспапты
сөндіріп тастаңыз.

 Қайрақты тазартушы заттарды қолданбаңыз.
САҚТАУ 

 Аспапты толық суындырыңыз және тұлғаның
дымқыл емесіне көз жеткізіңіз.
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 Қоректену бауына зақымдамау үшін, оны
тұлғаға орамаңыз.

 Аспапты салқын, құрғақ орында 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. 




