
STYLER MEN 

Multifunkčná žehlička na vlasy a fúzy

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 

Vážený zákazník, 

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. 
Žehlička STYLER MEN je vôbec prvá vyhrievaná kefa pre mužov, ktorá je určená 
výhradne na vyhladzovanie chĺpkov na tvári, ktoré budú v okamihu jemné a upravené. 
Ľahko sa používa a umožňuje vám ľahko dokončiť účes a narovnať fúzy. Zvýšte svoju 
príťažlivosť a sebavedomie s pánskou žehličkou Styler, ktorá vám dodá upravený a čistý 
vzhľad. 
Táto príručka obsahuje bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu. Pred použitím 

výrobku si pozorne prečítajte túto príručku.  



OBSAH BALENIA: 

1 x multifunkčná žehlička na vlasy 
1 x hrebeňový nástavec so zubami 
1 x používateľská príručka 

POZOR! 
Výrobok sa môže používať len so správne nasadenými zubami hrebeňa! 

ŠPECIFIKÁCIE 

POLOŽKA Č. HS-9A 

NOMINÁLNE NAPÄTIE 110-220 V / 60 Hz

HODNOTENÝ VÝKON 60 W 

PRIBLIŽNÁ TEPLOTA hrebeň dosiahne teplotu približne 
110-130 °C 

VEĽKOSŤ: 26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm 

MIESTO VÝROBY Čína 

POUŽITIE Túto žehličku na fúzy môžu používať muži 
s rôznymi typmi fúzov.  Žehlička je 
vhodná pre všetky typy vlasov. Či už 
chcete fúzy natočiť, narovnať, pridať im 
objem alebo ich len upraviť, všetko 
môžete urobiť jedným nástrojom. 

VAROVANIE 

Na zabezpečenie správneho používania tohto výrobku dbajte na bezpečnosť. Pri 
používaní elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, by sa mali vždy 
dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:  

POZNÁMKA: 

- Porušenie pokynov môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie 
výrobku.
- Ak prístroj po dlhšom používaní nefunguje bez problémov, hrozí nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom a popálenín. Kontaktujte servisné stredisko.
- Zuby hrebeňa by mali byť vždy pripojené k hlavnej časti výrobku, inak by sa 
výrobok nemal používať.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM STYLERA MUŽI, UISTITE 
SA, ŽE STE SI PREČÍTALI A POCHOPILI VŠETKY POKYNY A UPOZORNENIA 

ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: 

1. Spotrebič vždy odpojte ihneď po použití.
2. Uchovávajte ho v suchu a nepoužívajte ho v kúpeľni alebo vo vlhkom prostredí.
3. Nepoužívajte ho pri kúpaní.
4. Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič na miestach, kde by mohol spadnúť alebo 
byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
5. Nevkladajte ho do vody ani iných tekutín, ani ho do nich nenechajte spadnúť.
6. Nedotýkajte sa spotrebiča, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte napájanie.

VAROVANIE: Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo 
iných nádob s vodou.  
OSTATNÉ UPOZORNENIE: Na zníženie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom, 
požiaru alebo zranenia osôb:  

1. Zariadenie by sa po pripojení nikdy nemalo ponechať bez dozoru.
2. Ak tento spotrebič používajú deti alebo osoby s určitým zdravotným postihnutím, 
alebo ak sa používa na nich alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
3. Tento spotrebič nie je hračka. Nemali by ho používať deti.
4. Tento spotrebič používajte len na zamýšľané použitie, ako je opísané v tomto 
návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
5. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Ak spotrebič 
nefunguje správne alebo ak spadol, poškodil sa alebo spadol do vody, odovzdajte ho 
na kontrolu a opravu do servisného strediska.
6. Udržujte kábel mimo vyhrievaných povrchov. Neobtáčajte kábel okolo spotrebiča.
7. Nikdy neumiestňujte spotrebič na mäkký povrch, ako je posteľ alebo pohovka, 
pretože by to mohlo spôsobiť požiar.

7. Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí alebo na miestach, kde sa používajú 
aerosólové výrobky (spreje) alebo kde sa manipuluje s kyslíkom.
8. S týmto zariadením nepoužívajte predlžovací kábel.
9. Žehlička sa počas používania zahrieva. Nedotýkajte sa očí alebo holej pokožky 
zahriatych povrchov.
10. ZACHOVAJTE TIETO POKYNY



OBRÁZOK DIELOV 

1. Multifunkčná žehlička na vlasy a fúzy
Žehlička na fúzy a vlasy je ľahká a prenosná, vhodná na urgentné a rýchle 
úpravy. Na dosiahnutie krásnych vlasov a fúzov na cestách alebo doma.
2. Hrebeň so zubami
Zakryte ohrevnú platňu, aby ste zabránili popáleniu. Keďže hrebeňový nástavec 
obklopuje ohrievaciu dosku, je jeho používanie bezpečné.
3. Vykurovacia doska
Zahrieva sa na približne 120 °C, čo je optimálna teplota pre fúzy.
4. Kontrolka napájania
15 sekúnd zahrievania
ON - svieti červené svetlo
OFF - červené svetlo nesvieti
5. Vypínač napájania
Zapnutie a vypnutie napájania
Stlačením tlačidla nahor zapnete
Stlačením tlačidla nadol vypnete
6. Napájací kábel



KROKY INŠTALÁCIE 

POUŽITIE

• Pred použitím sa uistite, že sú vlasy a fúzy úplne suché.
• Hrebenový nástavec slúži ako ochranný kryt ohrievacej dosky, aby sa 

zabránilo spáleniu vlasov a fúzov.
• Dávajte pozor na teplotu, nepoužívajte ho príliš blízko uší alebo pokožky.
• Ak zistíte známky poškodenia, výrobok nepoužívajte.
• Po dokončení žehličku na fúzy vypnite, odpojte ju zo zásuvky a pred 

čistením počkajte, kým vychladne.

ÚPRAVA FÚZOV 

Fúzy od korienkov ku končekom rozčešte 
žehličkou na vlasy, kým nedosiahnete 
požadovanú hladkosť. Opakované žehlenie 
tých istých vlákien ich nepoškodí. 
Ak chcete narovnať bradu, naneste na mierne 
vlhkú bradu po sprchovaní olej na bradu, ktorý 
ju pomôže zjemniť a narovnať.  

1. Zapnite napájanie.
2. Predhrejte na 15 sekúnd a pripevnite hrebeň.
3. Pred použitím skontrolujte, či je hrebeň pevne zaistený.
4. Počkajte 1-3 minúty, kým sa dosiahne optimálna teplota 120 °C.
5. Bavte sa.



Túto žehličku na fúzy môžu používať muži s rôznymi typmi fúzov. Kučeravé, tenké, 
husté, ploché, rovné, dlhé alebo krátke fúzy - elektrický hrebeň funguje presne podľa 
vašich potrieb. 

ÚPRAVA VLASOV 

• Vyhlaďte vlasy po 
stranách

• Narovnanie 
kučeravých vlasov

• Zvýšenie objemu 
vlasov

Pred použitím: prečešte vlasy bežným hrebeňom, aby boli hladké a nezamotané. 

DÔLEŽITÉ: Používajte len na ČISTÉ, SUCHÉ vlasy! Nepoužívajte na predĺžené vlasy alebo 
parochne a po použití prípravkov na vlasy, ako sú gély, krémy atď.  

Vlasy od korienkov ku končekom 
rozčešte žehličkou na vlasy, kým 
nedosiahnete požadovanú 
hladkosť. Vlasy rozčesávajte 
zľava doprava a spredu dozadu. 
Keď žehlíte rovnaké pramene 

viackrát, neublíži im to. Účes upravte 
podľa potreby. 

VYHLAĎTE VLASY PO STRANÁCH 

1. Pevne priložte hrebeň na pokožku hlavy.
2. Pomaly sa rozčesávajte smerom nadol 
(zhora, dole), aby ste dosiahli korienky vlasov
dostatočné teplo (posunúť 0,5 cm za
za sekundu).
3. Nakoniec naneste stylingový prípravok 
na hladké vlasy na boku.

  DODAŤ VLASOM OBJEM V HORNEJ ČASTI 

1. Hrebeň pevne priložte na pokožku 
hlavy.
2. Pomaly hrebeň rozčesávajte spredu 
dozadu, aby sa ku korienkom vlasov 
dostalo dostatočné množstvo tepla 
(pohybujte sa 0,5 cm za sekundu).
3. Nakoniec na upravené vlasy naneste 
stylingový prípravok.



ČISTENIE A ÚDRŽBA 

Žehličku na vlasy STYLER MEN nikdy nepoužívajte pod vodou ani ju neponárajte do 
vody. Pred čistením odpojte zástrčku a nechajte vychladnúť. Vyčistite ho mäkkou 
suchou handričkou a utrite všetky zvyšky alebo prach. Opatrne môžete použiť aj mierne 
navlhčenú handričku.  
SKLADOVANIE: Žehlička STYLER MEN sa ľahko skladuje, keď sa nepoužíva. Pred 
uskladnením sa uistite, že je úplne vychladnutý. Skladujte na chladnom a suchom 
mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.  

Pokyny na recykláciu a likvidáciu 

Toto označenie znamená, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným 
odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu 
životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou, 
recyklujte odpad zodpovedne, aby ste podporili opätovné použitie materiálu. 
Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite možnosť vrátenia alebo 
vyzdvihnutia alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. 
Výrobok potom môžu recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES. 


