STYLER MEN
Perie electrică multifuncțională de îndreptat părul și barba

MANUAL DE UTILIZARE
Dragă client,
Vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru.
Peria de îndreptare STYLER MEN este prima perie încălzită de îndreptare pentru bărbați,
concepută exclusiv pentru a netezi părul facial pentru un aspect îngrijit fără efort. Peria
este ușor de utilizat, vă permite să vă finalizați cu ușurință coafura și vă să îndreptați
barba. Amplificați-vă atractivitatea și încrederea cu un aspect îngrijit și ordonat folosind
această perie Styler Men.
Acest manual conține instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm
să consultați cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul dumneavoastră.

PACHETUL INCLUDE:
1 x Pieptene multifuncțional pentru păr
1 x Accesorii de periat pentru pieptene
1 x Manual de utilizare
ATENȚIE!
Puteți utiliza produsul doar cu accesoriile de pieptănat atașate corespunzător!

SPECIFICAȚII
COD ARTICOL
TENSIUNEA NOMINALĂ
PUTEREA NOMINALĂ
APROX. TEMPERATURĂ
DIMENSIUNE:
FABRICAT ÎN
MOD DE UTILIZARE

HS-9A
110-220 V / 60 Hz
60 W
pieptenele atinge o temperatură de
aproximativ 110-130 ° C
26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm
China
Această perie pentru îndreptat barba
poate fi folosită de către bărbați cu
diferite tipuri de barbă. Peria pentru
îndreptat barba este compatibilă cu toate
tipurile diferite de păr. Indiferent dacă
doriți să vă ondulați, să îndreptați, să dați
volum sau pur și simplu să periați barba,
totul poate fi realizat cu acest singur
gadget.

AVERTIZĂRI
Pentru a vă asigura utilizarea corectă a acestui produs, vă rugăm să acordați atenție
subiectelor legate de securitate. Atunci când folosiți instrumente electrice, în special
când în jur sunt prezenți copii, trebuie întotdeauna respectate măsurile de siguranță de
bază, inclusiv următoarele:
NOTĂ:
• Încălcarea instrucțiunilor poate duce la vătămări grave sau la deteriorarea
produsului.
• După utilizarea produsului pentru o lungă perioadă de timp, dacă aparatul nu
funcționează fără probleme, există riscul de electrocutare și de producere de
arsuri. Vă rugăm să contactați centrul de service post-vânzare.
• Dinții pieptenelui trebuie să fie întotdeauna atașați la corpul principal, în caz
contrar produsul nu este destinat utilizării.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE, VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ AȚI
CITIT ȘI ÎNȚELES TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTIZĂRILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA
PERIEI STYLER MEN
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deconectați întotdeauna aparatul, imediat după utilizare.
Păstrați-l uscat și nu-l utilizați în baie și în zone umede.
Nu folosiți în timp ce faceți baie.
Nu așezați și nu depozitați peria în locuri de unde poate cădea sau poate fi tras
într-o cadă sau o chiuvetă.
Nu îl introduceți și nu îl aruncați în apă sau în alt lichid.
Nu încercați să scoateți un aparat căzut în apă. Deconectați imediat.

AVERTIZARE: Nu folosiți acest aparat lângă căzi, dușuri, bazine sau alte vase care conțin
apă.
AVERTIZĂRI, CONTINUARE: Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau
rănirea persoanelor:
1.
2.

Un aparat nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat.
Atunci când acest aparat este utilizat de către, pe sau în apropierea copiilor sau
persoane cu anumite dizabilități, operațiile trebuie să fie atent supravegheate.
3. Acest aparat nu este o jucărie. Copiii nu ar trebui să-l folosească.
4. Utilizați acest aparat doar în scopurile pentru care a fost conceput, așa cum sunt
descrise în acest manual. Nu folosiți accesorii nerecomandate de producător.
5. Nu folosiți niciodată acest aparat dacă are cablul sau ștecherul deteriorate. Dacă
aparatul nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat pe jos, deteriorat sau
scăpat în apă, trimiteți aparatul la un centru de service pentru examinare și
reparare.
6. Țineți cablul departe de suprafețele încinse. Nu înfășurați cablul în jurul
aparatului.
7. Nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o
canapea, deoarece acest lucru ar putea provoca un incendiu.
7. Nu folosiți în aer liber și nu utilizați în locuri în care se utilizează produse cu
aerosoli (spray) sau în care se administrează oxigen.
8. Nu folosiți un prelungitor împreună cu acest aparat.
9. Această perie de îndreptare se încălzește foarte tare atunci când este folosită.
Nu atingeți ochii sau direct pielea cu suprafețe încălzite.
10. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

DESCRIEREA COMPONENTELOR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Perie multifuncțională de îndreptat părul și barba
Peria de îndreptare a bărbii / a părului este ușoară și portabilă, potrivită pentru
coafarea rapidă a părului. Pentru a avea un păr și o barbă frumoase atunci când
sunteți într-o călătorie sau acasă.
Dinți de pieptănare
Capac pentru placa de încălzire pentru a evita arsurile. Deoarece accesoriul cu
dinți de pieptene înfășoară placa de încălzire, acesta este sigur de utilizat.
Placa de încălzire
Se încălzește la aprox. 120 ° C, care este temperatura optimă pentru a îndrepta
barba.
Lampă indicatoare de funcționare
15 secunde durata de încălzire
PORNIT - lumina roșie este aprinsă
OPRIT - lumina roșie este stinsă
Întrerupător de alimentare
Pornește și oprește aparatul
Apăsați-l în sus pentru a porni aparatul
Apăsați-l în jos pentru a opri
Cablu de alimentare

PAȘI DE INSTALARE

1.
2.
3.
4.
5.

Porniți aparatul.
Preîncălziți timp de 15 secunde și instalați pieptenele.
Înainte de utilizare, verificați dacă pieptenele este bine fixat.
Așteptați 1-3 minute pentru ca aceasta să atingă temperatura
optimă de 120°C.
Utilizați cu plăcere.

MOD DE UTILIZARE
•
•
•
•
•

Asigurați-vă că atât părul cât și barba sunt complet uscate înainte de utilizare.
Accesoriul de pieptănare acționează ca un capac de protecție pentru placa de
încălzire pentru a preveni supraîncălzirea părului.
Atenție la temperatură, nu folosiți aparatul prea aproape de ureche sau piele.
Nu folosiți produsul dacă există semne de deteriorare.
După ce ați terminat, opriți peria pentru îndreptat barba decuplați-o de la sursa
de alimentare, apoi, așteptați să se răcească înainte de a o depozita.

PERIEREA BĂRBII
Treceți peria prin barbă, începând de la vârfuri
până la capete până când este obținută
netezimea dorită. Trecerile multiple prin
aceeași zonă nu vor deteriora părul.
Pentru a îndrepta firele de barbă, aplicați ulei
de barbă după ce faceți duș, când barba este
încă ușor umedă, ceea ce va ajuta la înmuierea
și îndreptarea firelor.
Această perie pentru îndreptat barba poate fi
folosită de către bărbați cu diferite tipuri de barbă. Barbă ondulată, subțire, bogată,
plată, dreaptă, lungă sau scurtă, peria electrică pentru barbă este perfectă pentru
nevoile dumneavoastră.
PERIEREA PĂRULUI
•

Aplatizați
părul în
lateral,

•

Îndreptați
părul ondulat,

•

Dați volum
părului

Înainte de utilizare: Periați părul cu peria normală, astfel încât să fie aranjat, fără fire
încâlcite.
IMPORTANT: Folosiți numai pe părul CURAT ȘI USCAT! Nu folosiți pe extensii de păr sau
peruci, sau atunci când utilizați produse pentru păr precum geluri, creme etc.
Treceți peria prin păr, începând de
la vârfuri până la vârfuri până când
este obținută netezimea dorită.
Pieptănați părul de la stânga și de
la dreapta și de la față către spate.
Trecerile multiple prin aceeași
zonă nu vor deteriora părul.
Realizați coafura în funcție de dorințe.

APLATIZAREA PĂRULUI ÎN LATERAL
1. Plasați corect pieptenele pe scalp.
2. Pieptănați lent în jos (de sus în jos)
pentru a transfera suficientă căldură către
rădăcina părului (deplasați 0,5 cm pe
secundă).
3. Aplicați produsul de coafare pe părul
lateral aplatizat pentru a finaliza.
CREȘTEREA VOLUMULUI PĂRȚII
SUPERIOARE A COAFURII
1. Plasați corect pieptenele pe scalp.
2. Pieptănați lent din față către spate
pentru a transfera suficientă căldură
către rădăcina părului (deplasați 0,5 cm
pe secundă).
3. Aplicați produsul de coafare pe părul
cu volum crescut pentru a finaliza.
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Nu utilizați niciodată peria STYLER MEN sub apă și nu o scufundați în apă. Deconectați
peria și lăsați-o să se răcească înainte de curățare. Curățați-o cu o cârpă moale și uscată
pentru a șterge reziduurile sau praful. O cârpă ușor umedă poate fi utilizată cu atenție.
DEPOZITARE: Atunci când nu este utilizată, peria STYLER MEN este ușor de depozitat. Vă
rugăm să vă asigurați că este complet rece înainte de depozitare. Depozitați într-un loc
răcoros și uscat. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni pentru reciclare și eliminare
Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte
deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse
mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a
deșeurilor; reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a
resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele
de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul.
Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul
înconjurător.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele
directivelor CE aplicabile.

