
STYLER MEN  

Multifunkční žehlička na vlasy a vousy  

 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  

Vážený zákazníku,  

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.   

Žehlička STYLER MEN je vůbec první nahřívací kartáč pro muže, určený výhradně k uhlazení vousů na obličeji, které budou vmžiku 

měkké a upravené. Snadno se používá a umožní vám snadno dokončit účes a narovnat vousy. Zvyšte svou atraktivitu a  

sebedůvěru pomocí žehličky Styler Men, která vám zajistí úhledný a čistý vzhled.  

Tato příručka se týká bezpečnostních pokynů a provozních pokynů. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto 

příručku.   

  

OBSAH BALENÍ:  

1 x multifunkční žehlička na vlasy  

1 x hřebenový nástavec se zuby  

 

POLOŽKA Č.  HS-9A  

NOMINÁLNÍ NAPĚTÍ  110-220 V / 60 Hz  

JMENOVITÝ VÝKON  60 W   

PŘIBLIŽNÁ TEPLOTA   hřeben dosahuje teploty přibližně 110130 

°C  

VELIKOST:   26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm  

  

MÍSTO VÝROBY  Čína  

1  x uživatelská příručka   

POZOR!    
Produkt můžete používat pouze s řádně  připevněnými zuby hřebenu!   
  

  

SPECIFIKACE   



POUŽITÍ  Tuto žehličku na vousy mohou používat 

muži s různými typy vousů.  Žehlička je 

také vhodná na všechny typy vlasů. Ať už 

chcete vousy natočit, narovnat, dodat jim 

objem nebo je jen učesat, vše zvládnete 

díky jediné pomůcce.  

  

VAROVÁNÍ  

Chcete-li zajistit správné používání tohoto produktu, věnujte prosím pozornost bezpečnosti. Při používání elektrických spotřebičů, 

zejména pokud jsou přítomny děti, by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:   
  

POZNÁMKA:  

• Porušení pokynů může mít za následek vážné zranění nebo poškození 
produktu.  

• Pokud přístroj po delším používání nepracuje plynule, je zde nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem a popálenin. Obraťte se na servisní středisko.   

• Zuby hřebene by měly být vždy připevněny k hlavní části produktu, jinak by se 
produkt neměl používat.  
  

  

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM PRODUKTU STYLER MEN SE UJISTĚTE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A ROZUMÍTE VŠEM 

POKYNŮM A VAROVÁNÍM  

SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:   

1. Vždy odpojte spotřebič ihned po použití.   

2. Udržujte jej v suchu a nepoužívejte jej v koupelně a ve vlhkém prostředí.  

3. Nepoužívejte jej při koupání.   

4. Neumisťujte ani neskladujte spotřebič tam, kde může spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.   

5. Nevkládejte jej a nenechte jej spadnout do vody ani jiné kapaliny.   

6. Nesahejte na spotřebič, který spadl do vody. Okamžitě odpojte napájení.   

  

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.   

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:   

1. Zařízení by nikdy nemělo být po připojení ponecháno bez dozoru.   

2. Je-li tento spotřebič používán dětmi nebo osobami s určitým zdravotním postižením, na nich nebo v jejich blízkosti, je nutný 

přísný dohled.   

3. Toto zařízení není hračka. Děti by jej neměly používat.  

4. Tento spotřebič používejte pouze k určenému použití, jak je popsáno v této příručce. Nepoužívejte příslušenství, které není 

doporučeno výrobcem.   

5. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo pokud 

spadl, byl poškozen nebo spadl do vody, vraťte jej do servisního střediska ke kontrole a opravě.   

6. Udržujte kabel mimo vyhřívané povrchy. Kabel neobmotávejte kolem spotřebiče.   

7. Nikdy neumisťujte spotřebič na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, protože by to mohlo způsobit požár.    

7. Nepoužívejte venku ani v místech, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kde se manipuluje s kyslíkem.   

8. S tímto zařízením nepoužívejte prodlužovací kabel.   

9. Žehlička se při používání zahřeje. Nedotýkejte se očí a holé kůže vyhřívanými povrchy.   

10. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE  

  

  

  

  

  



ZOBRAZENÍ DÍLŮ  

  

1. Multifunkční žehlička na vlasy a vousy  

Žehlička na vousy/vlasy je lehká a přenosná, vhodná pro naléhavé a rychlé úpravy. K dosažení krásných vlasů a vousů při 
cestování nebo doma.  

2. Hřeben se zuby  

Zakrývá topnou destičku, aby nedošlo k popálení. Vzhledem k tomu, že hřebenový nástavec obepíná topnou destičku, je 

jeho použití bezpečné.  

3. Topná destička   

Zahřívá se na cca. 120 °C, což je optimální teplota pro vousy.   

4. Kontrolka napájení  

15 sekund nahřívání  

ZAPNUTO – červené světlo svítí  

VYPNUTO – červené světlo nesvítí  

5. Vypínač  

Zapněte a vypněte napájení  

Stisknutím nahoru zapnete  

Stisknutím dolů vypnete  

6. Napájecí kabel  

  

INSTALAČNÍ KROKY  

  

1.  

  

Zapněte napájení.  

2.  Předehřívejte 15 sekund a připevněte hřeben.   

3.  Před použitím zkontrolujte, zda je hřeben pevně zajištěn.   

4.  Počkejte 1-3 minuty, dokud nedosáhne optimální teploty 120 °C.  



5.  Bavte se.   

  

    

POUŽITÍ  

• Před použitím se ujistěte, že jsou vlasy i vousy zcela suché.  

• Hřebenový nástavec slouží jako ochranný kryt topné destičky, aby zabránil spálení vlasů a vousů.  

• Dávejte pozor na teplotu, nepoužívejte jej příliš blízko uší nebo kůže.  

• Nepoužívejte produkt, pokud najdete známky poškození.   

• Po dokončení žehličku na vousy vypněte, odpojte ji a počkejte, až vychladne, teprve poté ukliďte.  

  

ÚPRAVA VOUSŮ  

Vousy žehličkou kartáčujte od kořínků až po konečky, dokud nedosáhnete 

požadované hladkosti. Když stejné prameny přežehlíte vícekrát, nepoškodí je to.  

Chcete-li narovnat vousy, naneste na mírně vlhké vousy po sprchování olej na vousy, 

což je pomůže změkčit a narovnat.   

  

Tuto žehličku na vousy mohou používat muži s různými typy vousů. Kudrnaté, tenké, 

tlusté, ploché, rovné, dlouhé nebo krátké vousy, elektrický hřeben funguje přesně podle 

vašich potřeb.  

  

ÚPRAVA VLASŮ  

•  Uhlaďte vlasy  

na bocích   

  

•  Narovnejte  

kudrnaté vlasy  

   

•  Zvyšte objem 

vlasů  

Před použitím: Rozčesejte vlasy běžným hřebenem tak, aby byly hladké a nezacuchané.   

DŮLEŽITÉ: Používejte pouze na ČISTÉ, SUCHÉ vlasy! Nepoužívejte na prodloužené vlasy nebo paruky a po použití vlasových 

přípravků, jako jsou gely, krémy atd.   

  

Vlasy žehličkou kartáčujte od kořínků až po konečky, dokud  

nedosáhnete požadované  

hladkosti. Kartáčujte vlasy zleva i zprava a zepředu dozadu. Když stejné 

prameny přežehlíte  

vícekrát, nepoškodí je to.  

Upravte účes podle potřeby.  

  

UHLAĎTE VLASY NA BOCÍCH  

1. Pevně umístěte hřeben na pokožku hlavy.   

2. Pomalu rozčesávejte směrem dolů (shora dolů), aby se na kořen vlasu dostalo 

dostatečné teplo (posunujte o 0,5 cm za sekundu).   

3. Nakonec naneste na uhlazené postranní vlasy stylingový přípravek.   

                                                                                          DODEJTE VLASŮM NAHOŘE OBJEM  

1. Pevně umístěte hřeben na pokožku hlavy.  

2. Pomalu rozčesávejte zepředu dozadu, aby se na kořen vlasu dostalo dostatečné 

teplo (posunujte o 0,5 cm za sekundu).   

3. Nakonec naneste na upravené vlasy stylingový přípravek.  

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  

Nikdy nepoužívejte žehličku na vlasy STYLER MEN pod vodou a neponořujte ji do 

vody. Před čištěním ji odpojte a nechte vychladnout. Vyčistěte ji měkkým suchým 

hadříkem a setřete zbytky nebo prach. Opatrně můžete používat i lehce navlhčený hadřík.   

SKLADOVÁNÍ: Žehlička STYLER MEN se snadno skladuje, pokud ji zrovna nepoužíváte. Před uskladněním se ujistěte, že je zcela 

vychladlá. Skladujte v chladu a suchu. Udržujte mimo dosah dětí.   



  

  

  

  

  

  

  

Pokyny k recyklaci a likvidaci  

Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence 

možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte  

odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo 

sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu 

prostředí.  

  

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.  
  

  


