
STYLER MEN 

Večnamenski ravnalnik za  brado in lase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

Spoštovani, 

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.  
Krtača za lase in brado STYLER MEN je prva ogrevana krtača za moške, ki je bila 

zasnovana posebej za ravnanje brade in s katero bo vaša brada mehka in prijetna na 

dotik. Krtača je enostavna za uporabo in omogoča enostavno česanje ter ravnanje brade. 

Dvignite svojo samozavest z urejenim in čistim videzom s pomočjo te krtače za ravnanje 

brade! 

Pred uporabo izdelka si natančno preberite navodila za uporabo in vsa opozorila. 
Priročnik z navodili shranite za morebitno poznejšo uporabo.  



PAKET VSEBUJE: 

1 x Večnamenska krtačo za lase in brado 

1 x Nastavek s ščetinami 

1 x Navodila za uporabo 

POZOR!  
Izdelek lahko uporabljate samo s pravilno pritrjenim nastavkom! 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

ŠT. ARTIKLA HS-9A 

NAZIVNA NAPETOST 110-220V / 60Hz 

NAZIVNA MOČ 60W  

PRIBLIŽNA TEMPERATURA PLOŠČE  Krtača doseže temperaturo približno 110-
130 ° C 

VELIKOST  26.5cm x 5.5cm x 8.1cm 
 

DRŽAVA IZVORA Kitajska 

UPORABA Ta krtača se lahko uporablja za moške z 
različnimi vrstami brade. Krtača je prav 
tako primerna za vse različne tipe las Ne 
glede na to, ali želite kodrati, poravnati, 
povečati volumen ali preprosto počesati 
brado, je vse to mogoče s tem enim 
pripomočkom. 

 

OPOZORILA 

Da bi zagotovili pravilno uporabo tega izdelka, bodite pozorni na varnostne 

napotke. Pri uporabi električnih aparatov, zlasti kadar so prisotni otroci, je 

potrebno vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim: 
 

UPOŠTEVAJTE: 

• Kršitev navodil lahko povzroči resne telesne poškodbe ali poškodbo izdelka. 

• Če izdelek uporabljate daljše časovno obdobje in/ali ne deluje več brezhibno, 
obstaja nevarnost električnega udara in opeklin zaradi kratkega stika. Obrnite 
se na servisni center. 

• Nastavek s ščetinami mora biti vedno pritrjen na glavni izdelek (grelno 
ploščo). Brez nastavka izdelek ni namenjen uporabi. 
 



POMEMBNA VARNOSTNA OBVESTILA, PREPRIČAJTE SE, DA STE PRED UPORABO 

IZDELKA STAYLER MEN PREBERALI IN RAZUMELI VSA NAVODILA IN OPOZORILA 

ZMANJŠAJTE TVEGANJE ZA ELEKTRIČNI UDAR:  

1. Izdelek vedno izklopite iz vtičnice takoj po uporabi. 
2. Hranite ga na suhem in ga ne uporabljajte v kopalnici in mokrih prostorih. 
3. Izdelka ne uporabljajte med kopanjem ali tuširanjem. 
4. Izdelka ne postavljajte in ne hranite tam, kjer lahko pade v kad ali umivalnik 
5. Izdelka ne polagajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.  
6. Ne posegajte po napravi, ki je padla v vodo. Takoj jo izključite iz električnega 

omrežja.   
 

OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte v bližini kadi, tuša, umivalnika ali drugih posod z 

vodo. 

NADALJEVANJE OPOZORIL: Da bi zmanjšali tveganje za opekline, električni udar, požar 

ali telesne poškodbe: 

1. Izdelka nikoli ne smete puščati brez nadzora, ko je ta priključen na električno 
omrežje. 

2. Če ta izdelek uporabljajo starejši otroci ali osebe z določenimi motnjami ozroma 
se izdelek uporablja v njihovi bližini je potreben skrben nadzor. 

3. Ta izdelek ni igrača. Otroci ga ne smejo uporabljati. 
4. Izdelek uporabljajte samo za to čemur je namenjen in na način kot je opisano v 

tem priročniku. Ne uporabljajte dodatkov ali nastavkov, ki niso priporočeni s 
strani proizvajalca. 

5. Nikoli ne uporabljajte izdelka, če ima poškodovan kabel ali vtič. Če ne deluje 
pravilno, vam je padel na tla ali v vodo ali pa je ta poškodovan. Izdelek 
posredujte v servisni center na pregled in popravilo. 

6. Kabel hranite proč od segretih površin. Kabla nikoli ne zavijajte okoli naprave. 
7. Izdelka nikoli ne odlagajte na mehko površino, na primer na posteljo ali kavč, saj 

se lahko zaneti požar. 
7. Izdelka ne uporabljajte na prostem in v prostorih, kjer se uporabljajo aerosolni 

(razpršilni) izdelki ali kjer se dovaja kisik. 
8. S tem izdelkom ne uporabljajte podaljševalnega kabla. 
9. Ta krtača za ravnanje se med uporabo segreje. Z ogreto površino se nikoli ne 

dotikajte oči in gole kože. 
10. SHRANITE NAVODILA ZA UPORABO.  

 

 

 



PREGLED DELOV 

 

1. Večnamenska krtača za ravnanje brade in las 
Krtača za ravnanje brade / las je lahka in prenosljiva, primerna za nujno in hitro 
urejanje las. Za doeseganje čudovitih las in brade med potovanjem ali doma. 

2. Nastavek s ščetinami 
Pokrivalo za grelno ploščo, da se izognete opeklinam. Ker nastavek s ščetinami 
grelno plošo ovije je ta varna za uporabo.   

3. Grelna plošča 
Segreje se na približno 120 ° C, kar je optimalna temperatura za urejanje brade.  

4. Indikatorska lučka 
Izdelek se segreva približno 15 sekund 
ON (vklop) – sveti rdeča lučka 
OFF (izklop) –lučka ne sveti 

5. Stikalo za vklop/izklop 
Vklopi in izklopi napravo 
Za vklop prestavite stikalo navzgor 
Za izklop prestavite stikalo navzdol 

6. Napajalni kabel 
 



KORAKI ZA NAMESTITEV 

 

  
UPORABA 

• Pred uporabo se prepričajte, da so lasje in brada popolnoma suhi. 

• Nastavek s ščetinami deluje kot zaščitni pokrov pred grelno ploščo, saj 
preprečuje, da bi se lasje pregrevali. 

• Bodite pozorni na temperaturo, izdelka ne uporabljajte je preblizu ušes ali kože. 

• Ne uporabljajte izdelka, če obstajajo znaki kakršnih koli poškodb. 

• Ko končate, izdelek izklopite in izključite iz električnega omrežja. Pred 
shranjevanjem počakajte, da se popolnoma ohladi. 

ČESANJE IN RAVNANJE BRADE 

S krtačo drsite skozi brado od korena do konic, 

dokler ne dosežete želene gladkosti. Večkratni 

prehodi skozi ista pramena ne bodo 

poškodovali dlak. 

Za boljše ravnanje brade, nanesite olje za 

brado po prhanju, ko je vaša brada še vedno 

rahlo vlažna, kar bo pripomoglo k mehčanju in 

ravnanju dlačic. 

1. Vklopite napravo. 
2. Počakajte 15 sekund, da se naprava segreje in namestite nastavek.  
3. Pred uporabo preverite, da je nastavek dobro pritrjen.   
4. Počakajte 1-3 minute, da naprava doseže najbolj optimalno 

temperaturo - 120 C. 
5. Uživajte v uporabi.  



To krtačo za ravnanje brade se lahko uporablja za moške z različnimi vrstami brade. Ne 
glede na vrsto vaše brade; skodrana, tanka, močna, ravna, dolga ali kratka, STAYLER MEN 
deluje za vaše potrebe. 
 

ČESANJE IN UREJANJE LAS 

• Ravnanje 
stranskih las 
 

• Ravnanje in 
oblikovanje las 
  

• Dodajanje 
volumna las 

Pred uporabo: lase razčešite z običajno krtačo, tako da so vaši lasje gladki in brez vozlov.  

POMEMBNO: Izdelek uporabite le na ČISTIH in SUHIH laseh! Krtače ne uporabljajte na 

lasnih podaljških, lasuljah ali laseh na katere ste nanesli lasne produkte kot so geli, kreme 

in podobno.  

 

Krtačite po laseh, od korena do 

konic, dokler ne dosežete želene 

gladkosti. Lase počešite od leve in 

desne ter od spredaj nazaj. 

Večkratni prehodi skozi ista 

pramena ne bodo poškodovali las. 

                                                Prilagodite pričesko glede na potrebe. 

 

RAVNANJE STRANSKIH LAS 

1. Ščetine tesno položite na lasišče. 

2. Počasi počešite navzdol (od zgoraj 

navzdol), da predate zadostno toploto na 

koren las (premikajte se 0,5 cm na 

sekundo). 

3. Na poravnane stranske lase nanesite lak 

ali gel, da oblikovanje utrdite. 

USTVARJANJE VOLUMNA 

1. Ščetine tesno položite na lasišče. 

2. Počasi se počešite od spredaj nazaj 

(proti hrbtu), da predate zadostno 

toploto na koren las (premikajte se 0,5 

cm na sekundo). 

 3. Na lase, kjer ste ustvarili volumen 

nanesite lak ali gel, da oblikovanje 

utrdite. 



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

Krtače za lase STYLER MEN nikoli ne postavljajte pod vodo in je ne potapljajte. Pred 

čiščenjem jo izklopite iz vtičnice in pustite, da se ohladi. Očistite jo z mehko, suho krpo, 

da obrišete ostanke las ali prahu. Za trdovratne madeže lahko ZELO PREVIDNO uporabite 

tudi vlažno krpo.  

SHRANJEVANJE: Kadar izdelka STYLER MEN ne uporabljate ga lahko enostavno shranite. 

Pred shranjevanjem se prepričajte, da se je ta popolnoma ohladil. Shranjujte na hladnem 

in suhem mestu. Hraniti izven dosega otrok.  

 

 

 
Pravilno odlaganje odpadkov 
 

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da 
takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste 
poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne 

posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s 
tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za 
bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj 
center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 
 
 

 
 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 

 

 

 


