STYLER MEN
Wielofunkcyjny grzebień do prostowania włosów i brody

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Drogi Kliencie,
Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Grzebień do prostowania STYLER MEN jest pierwszą prostownicą dla mężczyzn
zaprojektowaną specjalnie z myślą o wygładzaniu zarostu dla uzyskania schludnego
efektu. Nasz produkt jest prosty w użyciu i pozwala łatwo wymodelować fryzurę oraz
wyprostować brodę. Teraz mogą Państwo poprawić swój wizerunek i zadbać o większą
pewność siebie dzięki Styler Men.
Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed
użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
1 x wielofunkcyjny grzebień do włosów
1 x nasadka grzebieniowa
1 x instrukcja obsługi
UWAGA!
Produktu można używać tylko z odpowiednio zamocowaną nasadką grzebieniową!

SPECYFIKACJE
NR PRODUKTU
NAPIĘCIE NOMINALNE
MOC ZNAMIONOWA
PRZYBLIŻONA TEMPERATURA
WYMIARY:
MIEJSCE PRODUKCJI
ZASTOSOWANIE

HS-9A
110–220 V / 60 Hz
60 W
grzebień nagrzewa się do temperatury
ok. 110–130°C
26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm
Chiny
Prostownica do brody może być używana
przez mężczyzn z różnymi rodzajami
brody. Prostownica do brody nadaje się
również do wszystkich typów włosów.
Niezależnie od tego, czy chcą Państwo
zakręcić, wyprostować, zwiększyć
objętość włosów, czy po prostu rozczesać
brodę – wszystko to można zrobić za
pomocą tego jednego gadżetu.

OSTRZEŻENIA
Celem zapewnienia właściwego użytkowania tego produktu należy zwrócić uwagę na
kwestie bezpieczeństwa. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w
obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa,
uwzględniając następujące:
UWAGA:
• Postępowanie w sprzeczności z instrukcją może spowodować poważne
obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
• W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia z uwagi na jego
długotrwałe używanie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym i
oparzenia. Prosimy o kontakt z serwisem posprzedażnym.
• Nasadka grzebieniowa powinna być zawsze przymocowana do korpusu
produktu, w przeciwnym razie produkt nie może być używany.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: NALEŻY ZE ZROZUMIENIEM
PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM
KORZYSTANIA Z PRODUKTU STYLER MEN
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.
Należy utrzymywać urządzenie w stanie suchym i nie używać go w łazience ani
w wilgotnym otoczeniu.
Nie używać podczas kąpieli.
Nie umieszczać ani nie przechować urządzenia w miejscu, z którego może spaść
lub upaść do wanny lub zlewu.
Nie wkładać ani nie upuszczać urządzenia do wody ani innych płynów.
Nie sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Należy natychmiast odłączyć je
od zasilania.

OSTRZEŻENIE: Nie używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub
innych zbiorników wypełnionych wodą.
DALSZE OSTRZEŻENIA: Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru
lub obrażenia ciała:
1.
2.
3.

Po podłączeniu do zasilania nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez
nadzoru.
Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez osoby
niepełnosprawne lub dzieci bądź w ich pobliżu.
Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny go używać.

4.

Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem
opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy używać akcesoriów, które nie są
zalecane przez producenta.
5. Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone, uszkodzone lub
wpadło do wody, należy oddać je do punktu serwisowego w celu sprawdzenia i
naprawy.
6. Przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie należy owijać
przewodu wokół urządzenia.
7. Nigdy nie należy odkładać urządzenia na miękką powierzchnię, taką jak łóżko lub
kanapa, ponieważ może to spowodować pożar.
7. Nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w miejscach, gdzie
stosuje się produkty w aerozolu (sprayu) lub gdzie podawany jest tlen.
8. Nie należy podłączać tego urządzenia do przedłużacza.
9. Grzebień prostujący nagrzewa się podczas użycia. Nie należy dotykać oczu i gołej
skóry rozgrzanymi częściami.
10. NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE
PRZEGLĄD CZĘŚCI

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Wielofunkcyjny grzebień do prostowania włosów i brody
Grzebień do prostowania brody/włosów jest lekki i przenośny, nadaje się do
błyskawicznej stylizacji włosów. Pozwala on na doskonałe ułożenie fryzury i
brody podczas podróży lub w domu.
Nasadka grzebieniowa
Osłona płytki grzewczej, dzięki której można uniknąć poparzeń. Nasadka
grzebieniowa przykrywa płytkę grzewczą, zatem korzystanie z urządzenia jest
bezpieczne.
Płytka grzewcza
Nagrzewa się do ok. 120°C, czyli optymalnej temperatury do stylizacji brody.
Wskaźnik zasilania
Nagrzewanie w 15 sekund
WŁ. – czerwona dioda jest włączona
WYŁ. – czerwona dioda jest wyłączona
Przełącznik zasilania
Włączanie i wyłączanie zasilania
Należy przesunąć go w górę, aby WŁĄCZYĆ urządzenie
Należy przesunąć go w dół, aby WYŁĄCZYĆ urządzenie
Przewód zasilający

KROKI INSTALACJI

1.
2.
3.
4.
5.

Włączyć zasilanie.
Nagrzać urządzenie przez 15 sekund i nałożyć nasadkę grzebieniową.
Przed użyciem sprawdzić, czy nasadka jest dobrze zamocowana.
Poczekać 1–3 minuty, aż urządzenie nagrzeje się do optymalnej
temperatury wynoszącej 120°C.
Teraz można swobodnie korzystać z urządzenia.

ZASTOSOWANIE
•
•
•
•
•

Przed użyciem należy upewnić się, że włosy i broda są całkowicie suche.
Nasadka grzebieniowa działa jak osłona chroniąca przed kontaktem z płytką
grzewczą, aby zapobiec spaleniu włosów.
Należy uważać na temperaturę i nie używać urządzenia zbyt blisko uszu lub
skóry.
Nie należy używać produktu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń.
Po zakończeniu wyłączyć prostownicę do brody i odłączyć ją od zasilania. Przed
schowaniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.

CZESANIE BRODY
Przeczesać brodę, zaczynając od nasady aż po
jej koniec, do uzyskania pożądanego
wygładzenia. Wielokrotne przeczesanie tych
samych miejsc nie spowoduje ich zniszczenia.
Aby wyprostować brodę, na lekko wilgotny po
prysznicu zarost należy nałożyć olejek do
brody, który pomoże zmiękczyć i wyprostować
zarost.
Prostownica do brody może być używana przez
mężczyzn z różnymi rodzajami brody. Kręcony, cienki, gruby, płaski, prosty, długi lub
krótki zarost – elektryczny grzebień do brody poradzi sobie z każdym zadaniem.
CZESANIE WŁOSÓW
•

Wygładzanie
włosów z boku

•

Prostowanie
kręconych
włosów

•

Nadanie
włosom
objętości

Przed użyciem: Przeczesać włosy zwykłą szczotką, aby je wygładzić i rozplątać.
WAŻNE: Należy używać urządzenia wyłącznie na CZYSTYCH i SUCHYCH włosach! Nie
stosować na przedłużanych włosach lub perukach ani po nałożeniu produktów do
włosów, takich jak żele, kremy itp.

Przeczesać włosy, zaczynając od
nasady aż po ich końce, do
uzyskania pożądanego
wygładzenia. Przeczesać włosy od
lewej do prawej strony oraz od
przodu do tyłu. Wielokrotne
przeczesanie tych samych pasm włosów nie spowoduje ich zniszczenia.
Ułożyć wybraną fryzurę.
WYGŁADZANIE WŁOSÓW Z BOKU
1. Przyłożyć nasadkę grzebieniową do
włosów.
2. Powoli przeczesać włosy w dół (od góry
do dołu), aby zapewnić wystarczającą
dystrybucję ciepła do cebulek włosów
(przesuwać urządzenie 0,5 cm na sekundę).
3. Nałożyć produkt do stylizacji na wygładzone włosy, aby utrwalić fryzurę.
NADANIE GÓRNEJ CZĘŚCI WŁOSÓW
OBJĘTOŚCI
1. Przyłożyć nasadkę grzebieniową do
włosów.
2. Powoli przeczesać włosy od przodu
do tyłu, aby zapewnić wystarczającą
dystrybucję ciepła do cebulek włosów
(przesuwać urządzenie 0,5 cm na
sekundę).
3. Nałożyć produkt do stylizacji na pełne objętości włosy, aby utrwalić fryzurę.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Nigdy nie włączać grzebienia do włosów STYLER MEN pod wodą ani nie zanurzać go w
wodzie. Odłączyć urządzenie od zasilania i pozwolić mu ostygnąć przed wyczyszczeniem.
Wyczyścić urządzenie miękką, suchą szmatką, aby zetrzeć osad lub kurz. Można używać
lekko wilgotnej szmatki z zachowaniem ostrożności.
PRZECHOWYWANIE: Grzebień STYLER MEN można łatwo przechowywać, gdy nie jest
używany. Przed schowaniem urządzenia należy upewnić się, że całkowicie ostygło.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany
wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu
zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej
utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten
sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się
zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze
sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać
go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w
obowiązujących dyrektywach WE.

