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GB DESCRIPTION  RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ  UA ОПИС 
1. Air outlet  
2. Modes switch 
3. Heating elements 
 
 

1. Решётка  
2. Переключатели режимов работы 
3. Нагревательные элементы 

 

1. Решітка  
2. Перемикачи режимів роботи 
3. Нагiватiльны елементи 
 

KZ СИПАТТАМА EST KIRJELDUS LV APRAKSTS 
1. Тор 
2. Жұмыс режимдерінің 

ауыстырғышы 
3. Кыздыру элементтері 

 

1. Võre 
2. Töörežiimide lüliti 
3. Kütteelemente 

 

1. Režģis 
2. Darba režīmu pārslēgs 
3. Kaitinimo elementai 

LT APRAŠYMAS H LEÍRÁS 
1. Grotelės 
2. Veikimo režimų perjungiklis 
3. Sildelementi 

1. Rács  
2. Üzemmód-kapcsoló 
3. Fűtőelemek 

 

 
 
 
 

 
 

 
~ 220-240V / 50 Hz 

 

900 W  
900 Вт 

0.86 / 1 kg 

mm 

 345 

140 

245 
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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. 

 Не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно 
отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и 
безопасность прибора у квалифицированных специалистов. 

 Не использовать устройство в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна. 

 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. 

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

 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. 

 Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. 

 Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 

 Обогреватель предназначен для работы только в вертикальном положении. 

 Во избежание ожогов не прикасайтесь во время работы к нагретой поверхности прибора. 

 Не ставьте обогреватель в непосредственной близости от электрических розеток, рядом с 
легковоспламеняющимися или деформирующимися под воздействием температуры предметами и 
веществами. 

 При подъёме или опрокидывании работающего обогревателя срабатывает защитная блокировка и прибор 
выключается. Если обогреватель поставить на основание, он снова включится. 

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрева обогреватель не накрывать.  

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

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении 
неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр. 

 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. 
РАБОТА 

 Установите переключатели режимов в положение «OFF». 

 Подключите прибор к электросети. 
РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ 

 Если установить один из переключателей в положение «ON», обогреватель будет работать в режиме теплого 
обогрева (450 Вт). 

 Если установить оба переключателя в положение «ON», обогреватель будет работать в режиме горячего 
обогрева (900 Вт). 

ВНИМАНИЕ: 

 Во избежание утечек тепла помещение следует держать закрытым, иначе оно не прогреется. 
ОЧИСТКА И УХОД 

 Перед очисткой отключите обогреватель от электросети и дайте ему остыть. 

 Протрите обогреватель снаружи влажной мягкой тканью. Не используйте органические растворители, 
агрессивные химические или абразивные вещества. 

 Не пользуйтесь при очистке острыми предметами, чтобы не повредить защитное покрытие. 
ХРАНЕНИЕ 

 Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. 

 Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. 

 Смотайте шнур питания. 

 Храните прибор в сухом прохладном месте. 
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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. 

 
UA   ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до нашої 

компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних 
вимог, вказаних в посібнику з експлуатації. 

 Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та 
дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі 
виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби 
виробу може значно перевищити вказаний виробником строк. 

МІРИ БЕЗПЕКИ 

 Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб запобігти поломок під часі 
використання. Неправильне поводження може привести до поломки виробу, матеріальних страт чи завдати 
шкоди здоров’ю користувача. 

 Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наклейці, 
параметрам електромережі. 

 Використовувати тільки у побуті, відповідно з даною Інструкцією з експлуатації. Прилад не призначений для 
виробничого використання. 

 Не використовуйте поза приміщеннями або в умовах підвищеної вологості. 

 Не занурюйте прилад та шнур живлення у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, негайно відключите прилад 
з мережі та, перед тим, як користуватися їм далі, перевірте працездатність та безпеку приладу у 
кваліфікованих фахівців. 

 Не використовувати пристрій у безпосередній близькості від ванни, душу або плавального басейну. 

 При вимиканні приладу з електромережі тримайтеся рукою за вилку, не тягніть за шнур. 

 Стежте, щоби шнур живлення не торкався гострих крайок чи гарячих поверхонь. 

 Завжди вимикайте прилад з мережі, якщо він не використовується. 

 У разі пошкодження кабелю живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати 
виробник або уповноважений їм сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.  

 Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або 
розумовими здібностями або у разі відсутності у них опиту або знань, якщо вони не знаходяться під контролем 
або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку. 

 Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом. 

 Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду. 

 Обігрівач призначений для роботи тільки у вертикальному стані. 

 Щоб запобігти опіків, не торкайтеся під час роботи нагрітої поверхні приладу. 

 Не ставте обігрівач біля легкозаймистих предметів і речовин чи тих, які деформуються під впливом підвищеної 
температури. 

 У разі піднімання або перекидання працюючого обігрівач, спрацьовує захисне блокування й прилад 
вимикається. Якщо обігрівач поставити на підошву, він знову увімкнеться. 

УВАГА: Нічим не накривайте прилад під час роботи.   

 Щоб запобігти перевантаження електромережі, не підключайте обігрівач одночасно з іншими потужними 
електроприладами до одній і тієї ж лінії електромережі. 

 Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин 
в електричному та електронному обладнанні. 

 Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад або замінювати які-небудь деталі. При виявленні неполадок 
звертайтеся в найближчий Сервісний центр. 

 Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0ºC, перед увімкненням його слід витримати у 
кімнаті не менше 2 годин. 

 Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції 
виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність. 

 Дата виробництва вказана на виробі та/або на упаковці, а також у супровідній документації. 
ВИКОРИСТАННЯ  

 Встановіть перемикачи режимів у позицію «OFF».. 

 Увімкніть прилад до електромережі. 
РОБОЧІ РЕЖИМИ 

 Якщо встановити один із перемикачів у положення «ON», обігрівач буде працювати в режимі теплого обігріву 
(450 Вт). 


