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Электрощипцы «Локон-Харьков» модели “Леди” 
это:

Электрощипцы   разработаны   с   использованием 
современных материалов и технологий и рассчитаны 
на длительную эксплуатацию.

Теплоизоляционный защитный наконечник и 
удобная подставка

Поздравляем Вас!!!

Оптимальная мощность нагрева

Увеличенная длина рабочей поверхности 
нагревателя и прижима

Вы приобрели электрощипцы «Локон-Харьков» 
модели “Леди”, с помощью которых можно завить 
волосы и быстро сформировать прическу.

Простота и совершенство конструкции
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1. Общие указания

Номинальная частота, Гц

3. Коробка упаковочная — 1 шт.

Номинальное напряжение, В

Габаритные размеры, мм

1.1. Электрощипцы ЭЩ 16/220 «Локон-Харьков» модель 
«Леди» (в дальнейшем по тексту электрощипцы) предназна-
чены для формирования прически и сухой завивки волос.

4. Руководство по эксплуатации — 1 экз.

2.Технические требования

1.4. Электрощипцы соответствуют техническому регла-
менту низковольтного электрического оборудования.

Род тока       

Режим работы

1.3. Перед включением электрощипцов в сеть внима-
тельно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и 
следуйте его рекомендациям.

1.2. Приобретая электрощипцы, проверьте их комплект-
ность, работоспособность, заполнение магазином 
раздела «Свидетельство о приемке и продаже».

Время разогрева рабочей поверхности
до температуры 80°С не более, мин.

Номинальная потребляемая мощность, Вт

Масса (без упаковки) не более, кг

3. Комплектность

1. Электрощипцы — 1 шт.
2. Полиэтиленовый пакет — 1 шт.

6

220

16

292х28х37
продолжительный

50

0,25

однофазный, переменный

4.2. Не допускайте попадания воды в электрощипцы, так 
как они не имеют защиты от влаги.

4. Требования безопасности

4.3. Во избежание ожогов не прикасайтесь к метал-
лическому корпусу нагревателя.
4.4. Не оставляйте без надзора включенные электрощипцы.

4.1. По степени защиты от поражения электрическим 
током электрощипцы соответствуют приборам класса II 
по ДСТУ I ЕС 60335-2-23:2006.

ПОМНИТЕ, что длительно работающие без надзора 
электрощипцы могут стать причиной пожара.

4.7. Оберегайте электрощипцы от ударов, которые могут 
вызывать повреждения элементов конструкции.

4.8. ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать электрощипцы с поврежденным 
шнуром или вилкой, а также при наличии 
повреждений элементов конструкции;
включать и выключать электрощипцы мокрыми руками;

4.6. Не кладите нагретые электрощипцы на легковоспламеня-
ющиеся предметы и материалы, пользуйтесь подставкой.

4.5. ВНИМАНИЕ! Электрощипцы не предназначены для 
использования лицами (в частности малолетними детьми) 
с пониженными физическими или умственными спо-
собностями, а также при отсутствии в них опыта и знаний, 
за исключением случаев непосредственного присутствия 
уполномоченного наблюдательного персонала, или если 
лицом, ответственным за их безопасность, даны необ-
ходимые инструкции относительно их эксплуатации.
Малолетние дети должны быть под надзором для 
исключения их игры с прибором. 
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7.2. Срок хранения электрощипцов в упаковке до ввода в

При отсутствии даты продажи магазином гарантийный 
срок исчисляется от даты выпуска электрощипцов.

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нор-
мальную работу электрощипцов в течение 24 месяцев 
со дня приобретения, при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации и хранения.

7.1.Хранить электрощипцы необходимо в вентилируемом 
отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40° С.
Верхнее значение относительной влажности не более

эксплуатацию 1 год.

80% при температуре +25° С.

8. Гарантии изготовителя

8.2. В течение гарантийного срока все неисправности 
обнаруженные владельцем электрощипцов, происшед-
шие по вине предприятия-изготовителя устраняются

придерживая их за пластмассовый наконечник, 
накрутите прядь на корпус нагревателя. Выдержите 
некоторое время пока прядь прогреется. Нажмите на 
прижим и выньте корпус нагревателя из локона.
6.2. После окончания работы выньте вилку из розетки 
электросети и дайте электрощипцам остыть. Затем 
уложите их в упаковочную коробку для хранения.
6.3. Электрощипцы содержите в чистоте, протирая их 
поверхность салфеткой из мягкой ткани.
При обнаружении в электрощипцах любых повреждений 
необходимо обратиться в ремонтную мастерскую для их 
устранения.

7. Правила хранения

опускать электрощипцы в воду;
пользоваться электрощипцами вблизи ванны, 

раковины или других сосудов, наполненных водой 

(символ         ) ;

перед завивкой смачивать волосы жидкостью;

во избежание поражения электрическим током 
проводить разборку и ремонт электрощипцов в 
домашних условиях;

4.9. При повреждении соединительного шнура его необхо-
димо заменить шнуром того же типа в ремонтной мастерской.
4.10.  Не допускайте касания шнура и вилки к нагретой 
рабочей поверхности электрощипцов во избежание их 
повреждения.

накрывать электрощипцы.

5. Устройство электрощипцов и подготовка к работе

5.1. Электрощипцы состоят из несъемного металлическо-
го корпуса нагревателя с защитным пластмассовым нако-
нечником, соединительного шнура, пластмассовой ручки.
5.2. Для подготовки к работе выньте электрощипцы из 
упаковочной коробки и установите их на подставку. 
Включите электрощипцы в сеть.
5.3. Через 6 мин. после включения электрощипцов 
температура рабочей поверхности нагревателя 
достигает 80° С и они готовы к работе.

6. Порядок работы и техническое обслуживание

6.1. Зажмите конец пряди волос между прижимом и 
корпусом нагревателя. Вращая электрощипцы и 
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Номер партии товара идентифицируется по дате выпуска.
Номер партії товару ідентифікується за датою випуску.

9. Свидетельство о приемке и продаже

Дата выпуска

бесплатно в мастерских гарантийного ремонта.
8.3. Гарантийные обязательства не распространяются и 
претензии изготовителем не принимаются при 
отсутствии руководства по эксплуатации, механических 
повреждениях, а также при нарушении пломбировки 
(винт залитый краской) или целостности голографичес-
кого защитного знака. 
8.4. Адреса гарантийных мастерских приведены в 
приложении.
При отсутствии мастерской гарантийного ремонта 
отправьте неисправные электрощипцы по адресу:
 61052, г. Харьков, ул. Лозовская, 5,
ООО "ПКФ Электробритва-Харьков" (Сервис-Центр).

9. Свідоцтво про приймання та продаж

Электрощипцы  ЭЩ-16/220
Електрощипці  «Локон-Харьков» модели “Леди”

Соответствует  ГОСТ 28400-89 и
Відповідає             ТУ У 29.7-33480075-002:2008

Дата випуску

Штамп ОТК (клеймо приемщика)
Штамп ВТК (клеймо приймальника)

Продана                   _____________________________
Продана                         наименование предприятия торговли

Дата продажи
Дата продажу

Теплоізоляційний захисний наконечник і зручна 
підставка.

Оптимальна потужність нагріву.

Електрощипці розроблені з використанням сучасних 
матеріалів і технологій і розраховані на довготривале 
використання.

Поздоровляємо Вас!!!

Ви придбали електрощипці «Локон-Харьков» моделі 
«Леди» за допомогою яких матимете можливість 
завити волосся і швидко сформувати зачіску.

Електрощипці «Локон-Харьков» моделі «Леди» це:

Простота та досконалість конструкції

Збільшена довжина робочої поверхні нагрівача та 
притискувача.
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використовувати електрощипці з пошкодженим 
шнуром або вилкою, а також за наявності 
пошкоджень елементів конструкції;
вмикати і вимикати електрощипці мокрими руками;
опускати електрощипці у воду;

4. Вимоги безпеки

4.2. Не допускайте попадання води в електрощипці, 
оскільки вони не мають захисту від вологи.

4.8. УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

4.3. Щоб уникнути опіків не торкайтеся до металевого 
корпусу нагрівача.

4.5. УВАГА! Електрощипці не призначені для 
використання особами (зокрема малолітніми дітьми) зі 
зменшеними фізичними або розумовими можливостями 
чи з браком досвіду та знань, за винятком випадків без-
посередньої присутності уповноваженого наглядового 
персоналу, або коли особою, відповідальною за їхню 
безпеку, надано необхідні інструкції щодо їх експлуатації. 
Малолітні діти повинні бути під наглядом для 
виключення їх гри з приладом.

4.1. За ступенем захисту від поразки електричним 
струмом електрощипці відповідають приладам класу II 
по ДСТУ I ЕС 60335-2-23:2006.

4.6. Не кладіть нагріті електрощипці на легкозаймисті 
предмети і матеріали, користуйтесь підставкою.
4.7. Оберігайте електрощипці від ударів, які можуть 
викликати пошкодження елементів конструкції.

4.4.  Не залишайте без нагляду включені електрощипці. 
ПАМ'ЯТАЙТЕ, що тривало працюючі без нагляду 
електрощипці можуть стати причиною пожежі.

3. Комплектність

1. Загальні вказівки

Рід струму

Час нагріву робочої поверхні нагрівача
до температури 80°С не більше, хв.

2. Технічні вимоги

Габаритні розміри, мм

1.3. Перед вмиканням електрощипців в електричну 
мережу уважно ознайомтесь з керівництвом по експлуа-
тації і виконуйте його рекомендації.

1.2. Купуючи електрощипці, необхідно перевірити їх 
комплектність, працездатність, заповнення магазином 
розділу “Свідоцтво про приймання та продаж”.

Номінальна частота, Гц

1.1.  Електрощипці ЭЩ 16/220 «Локон-Харьков» моделі 
«Леди» (далі по тексту електрощипці) призначені для 
формування зачіски та сухої завивки волосся.

Режим роботы

1. Електрощипці — 1 шт.
2. Поліетиленовий пакет — 1 шт.

4. Керівництво з експлуатації — 1 прим.

Номінальна споживча потужність, Вт

Номінальна напруга, В

Маса (без упаковки) не більш, кг

1.4. Електрощипці відповідають технічному регламенту 
низьковольтного електричного обладнання.

3. Коробка упаковочна — 1 шт

220
однофазний, змінний

50
16

довгочасний
292х28х37

6

0,25
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6.3. Електрощипці тримайте в чистоті, протираючи їх 
поверхню серветкою з м'якої тканини.

7.1. Зберігати електрощипці необхідно у вентильовано-
му опалювальному приміщенні при температурі від +5 
до +40° С.

7.2. Термін зберігання електрощипців в упаковці до 
введення в експлуатацію - 1 рік.

6.2. Після закінчення роботи вийміть вилку з розетки 
електромережі та дайте електрощипцям охолонути. 
Потім укладіть їх в пакувальну коробку для зберігання.

При виявленні в електрощипцях будь-яких пошкоджень 
необхідно звернутися в ремонтну майстерню для їх 
усунення.

7. Правила зберігання

Верхнє значення відносної вологості не більше 80% при 
температурі +25° С.

6. Порядок роботи та технічне обслуговування

6.1. Затисніть кінець пасма волосся між притискувачем 
та корпусом нагрівача і обертаючи електрощипці та 
притримуючи їх за пластмасовий наконечник, накрутіть 
пасмо на корпус нагрівача. Витримайте деякий час поки 
пасмо прогріється. Натисніть притискувач та вийміть 
корпус нагрівача із локона.

перед завивкою змочувати волосся рідиною 

користуватися електрощипцями поблизу ванни, 
раковини або інших посудин, наповнених водою
(символ         ) ;

щоб уникнути поразки електричним струмом 
проводити розбирання і ремонт електрощипців в 
домашніх умовах;
накривати електрощипці.

4.9. При пошкодженні з’єднувального шнура його 
необхідно замінити шнуром того ж типу в ремонтній 
майстерні.

5. Будова електрощипців та підготовка їх до роботи

4.10. Запобігайте торкання шнура і вилки до нагрітої 
робочої поверхні електрощипців щоб уникнути їх 
пошкодження.

5.1. Електрощипці складаються з незнімного металевого 
корпусу нагрівача з захисним пластмасовим наконечни-
ком, з'єднувального шнура, притискувача, пластмасової 
ручки.
5.2. Для підготовки до роботи витягніть електрощипці з 
пакувальної коробки і встановіть їх на підставці. 
Ввімкніть електрощипці в мережу.
5.3. Через 6 хв. після вмикання електрощипців 
температура робочої поверхні нагрівача досягає 80°С і 
вони готові до роботи.
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8.3. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються і 
претензії виробником не приймаються при відсутності 
керівництва з експлуатації, механічних пошкодженнях,а 
також на електрощипці з  порушеними пломбою (гвинт 
залитий фарбою) чи цілісністю голографічного 
захисного знака.

8 . 1 .  В и р о б н и к  га р а н т у є  н о р м а л ь н у  р о б от у 
електрощипців на протязі 24 місяців з дня придбання, за 
умови дотримання споживачем правил експлуатації і 
зберігання.
За відсутності дати продажу магазином гарантійний 
термін обчислюється від дати випуску електрощипців.

8.4. Адреси гарантійних майстерень приведені в додатку.
При відсутності майстерні гарантійного ремонту 
відправте пошкоджені електрощипці за адресою:
6 1 0 5 2 ,  м .  Х а р к і в ,  в у л .  Л о з і в с ь к а ,  5 ,
ТОВ "ВКФ Електробритва-Харків" (Сервіс-Центр).

8. Гарантія та сервіс

8.2. Протягом гарантійного терміну всі несправності, 
виявлені власником електрощипців, що відбулися з вини 
підприємства-виробника усуваються безкоштовно в 
майстернях гарантійного ремонту.
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