
STYLER MEN 

Мултифункционален уред за оформяне на коса и брада STYLER MEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

Уважаеми клиенти, 

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.  
Уредът STYLER MEN e първата в историята мъжка загряваща четка за изправяне, с 

меко покритие предназначена за изправяне и изглаждане на косъма на брадата - 

без усилия. Уредът е лесен за използване и позволява да завършите прическата си 

и да изправите брадата си. Разкрасете се и увеличете увереността си с изчистен 

външен вид с помощта на този уникален уред. 

Това ръководство се отнася до указанията за безопасност и инструкциите за 
експлоатация. Моля, прегледайте внимателно това ръководство, преди да 

работите с този продукт.  



ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА: 

1 x Многофункционален уред за оформяне на коса и брада 

1 x Приставка-гребен 

1 х Ръководство за употреба 

ВНИМАНИЕ!  
Можете да използвате продукта само с правилно прикрепена приставка! 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ITEM NB. HS-9A 

РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ 110-220 V / 60 Hz 

МОЩНОСТ 60 W  

CCA. ТЕМПЕРАТУРА  гребенът достига температура от около 
110-130 ° C 

РАЗМЕР:  26,5 см х 5,5 см х 8,1 см 
 

СТРАНА НА ПРОИЗВОДСТВО Китай 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Този уред е предназначен да се 
използва от мъже за изправяне на 
всеки тип брада.  Приложим е също и 
за различни видове коса. Независимо 
дали искате да изправите, оформите 
или просто да придадете обем на 
косата си, всичко това може да стане 
само с този уред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

За да осигурите правилното използване на този продукт, моля, обърнете 

внимание на съветите за сигурност. Винаги, когато използвате уреди, включени в 

електрическото захранване, трябва да ги пазите от деца и да спазвате следните 

предпазни мерки:  
 

БЕЛЕЖКА: 

• Нарушаването и неспазването на инструкциите за безопасност могат да 
доведат до сериозни наранявания или повреда на уреда. 

• В случай, че уредът не работи правилно след продължителна употреба, 
съществува риск от неизправност в електрическото напрежение. Моля, 
свържете се със сервизния център.  

• Приставката-гребен винаги трябва да бъде добре прикрепена към 
основния уред, в противен случай продуктът не е подходящ за употреба. 
 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ 

ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ STYLER MEN 

ЗА ИЗБЯГВАНЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УРЕД:  

1. Винаги изваждайте щепсела на уреда от контакта веднага след употреба.  
2. Уверете се, че уредът е напълно сух и не го използвайте в баня или мокро 

помещение. 
3. Да не се ползва по време на къпане.  
4. Не поставяйте и не съхранявайте уреда на места, близки до вана или 

мивка.  
5. Не поставяйте уреда в близост до вода или други течности.  
6. Не включвайте уреда, ако е мокър. В случай на намокряне, изключете 

незабавно от контакта.  
 

ВНИМАНИЕ: Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други 

съдове, съдържащи вода.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: За да избегнете риска от токов удар, изгаряне или създаване 

на опасност за хора, намиращи се наблизо:  

1. Никога не оставяйте уреда включен без надзор.  
2. Винаги, когато се използва в близост до деца или хора с увреждания, 

бъдете внимателни.  
3. Този уред не е играчка. Не трябва да се използва от деца. 
4. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в това 

ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от 
производителя.  



5. Никога не използвайте уреда, ако има повреден кабел или щепсел. В 
случай, че уредът е повреден по някаква причина, или бъде изпуснат във 
вода, свържете се с оторизиран сервиз за проверка и ремонт.  

6. Дръжте кабела и уреда далеч от горещи повърхности. Не увивайте кабела 
около уреда.  

7. Никога не поставяйте уреда върху мека мебел, като легло или диван, тъй 
като това може да причини пожар.   

7. Не го използвайте на места, където се съхраняват лесно запалими 
продукти.  

8. Не включвайте уреда в разклонител.  
9. По време на работа уредът поддържа висока температура. Бъдете 

внимателни да няма допир с очите и кожата.  
10. ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 

 

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

 

1. Многофункционален уред за изправяне на коса и брада за мъже 
Гребенът за изправяне на брада/коса е лек и преносим, подходящ за бърза 
и ефектна прическа. Може да оформите стила си, както у дома, така и 
винаги, когато сте на път. 



2. Приставка-гребен 
Нагревателната плоча е специално направена, за да предпазва от изгаряне. 
Тъй като приставката-гребен я покриват изцяло, тя е безопасна за употреба. 

3. Нагревателна плоча  
Загрява до температура 120 °C, което е оптималната температура.  

4. Индикаторна светлина 
15 секунди време за загряване 
ON - свети червена светлина 
OFF - червена светлина е изключена 

5. Бутон за включване 
Включване и изключване на уреда 
Натиснете бутона в положение ON, за да го включите 
Натиснете бутона в положение OFF, за да го изключите 

6. Захранващ кабел 
 

СТЪПКИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ 

 

  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

• Уверете се, че косата и брадата ви са напълно сухи преди да започнете да 
го използвате. 

 
1. Включете уреда. 
2. Изчакайте да загрее 15 секунди и поставете приставката.  
3. Уверете се, че е поставена правилно преди употреба.  
4. Изчакайте от една до три минути, за да достигне до 

оптималната температура от 120 C. 
5. Готов за употреба.  

 



• Закрепването на приставката-гребен действа като защита от нагревателната 
плоча, за да предпази косъма от изгаряне. 

• Бъдете внимателни с високата температура, не използвайте близо до 
ушите и кожата. 

• Не използвайте продукта, ако има признаци на някаква повреда.  

• Когато приключите, изключете уреда от контакта и го изчакайте да изстине, 
преди да го изчистите. 

ОФОРМЯНЕ НА БРАДАТА 

Срешете брадата, преминавайки от 

корените към краищата, докато постигнете 

желаната гладкост. Многократните 

преминавания през едни и същи участъци 

няма да увредят косъма. 

За да изправите по-добре космите на 

брадата, нанесете гел за овлажняване след 

като я измиете, което ще помогне за 

омекотяване и изправяне на косъма.  

Този уред е предназначен да се използва от мъже за изправяне на всеки тип брада. 
Къдрава, тънка, дебела, чуплива, права, дълга или къса, електрическият гребен 
работи отлично върху всеки тип брада. 
 

ОФОРМЯНЕ НА КОСАТА 

• Изгладете 
страничните 
косми  

• Изправете 
къдрава коса  
 

• Придайте 
обем 

 
Преди употреба: Срешете косата си с гребен преди изправянето с уреда, за да се 

уверите, че няма заплитания.  

ВАЖНО: Използвайте само върху ЧИСТА и СУХА коса! Не използвайте върху 

изкуствено удължена коса, както и след употребата на гел или лак за коса.  

 

Срешете косата, преминавайки 

от корените до краищата, докато 

постигнете желаната гладкост. 

Преминавайте през косата си 

както отляво и отдясно, така и 



отпред и отзад. Многократните преминавания през едни и същи участъци няма да 

увредят косата ви. 

Оформете прическата си според вашите желания. 

 

ИЗГЛАЖДАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ КОСМИ 

1. Плътно прикрепете гребена в основата 

на косъма.  

2. Бавно издърпвайте от основата към 

върха за максимален ефект.  

3. След като приключите, нанесете лак за 

коса, за да запазите ефекта за по-дълго 

време.  

                                                                                          ПРИДАВАНЕ НА ОБЕМ 

1. Плътно прикрепете гребена в 

основата на косъма. 

2. Бавно издърпвайте от основата 

към върха за максимален ефект.  

3. След като приключите, нанесете 

лак за коса, за да запазите ефекта за 

по-дълго време. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Никога не допускайте гребена за коса STYLER MEN да се намокри. Уверете се, че 

уредът е изключен от контакта и е добре охладен, преди почистване. Почистете го с 

мека и суха кърпа. Може да използвате леко влажна кърпа за почистване, но с 

повишено внимание.  

СЪХРАНЕНИЕ: Уредът STYLER MEN е лесен за съхранение. Моля, уверете се, че е 

изстинал напълно преди да го приберете. Да се съхранява на хладно и сухо място. 

Дръжте далеч от деца.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкции за рециклиране и изхвърляне 

Този знак показва, че устройството не трябва да се изхвърля с други 
битови отпадъци в рамките на Европейския Съюз. За да намалите вредите 
за околната среда или човешкото здраве, причинени от неправилното 

изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте устройството, за да може частите му 
да бъдат използвани отново. За да върнете използваното устройство, моля 
използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от 
където е закупен продуктът. Те могат да се погрижат за екологичното рециклиране 
на продукта. 

 

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички 
директиви, приложени от Европейската комисия. 

 

 


