
STYLER MEN

Πολυλειτουργική συσκευή ισιώματος και χτενίσματος μαλλιών και γενειάδων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. 
Η θερμαινόμενη βούρτσα ισιώματος για άνδρες STYLER MEN είναι η πρώτη στο είδος 

της. Σχεδιασμένη αποκλειστικά για τις τρίχες του προσώπου, προσφέρει απαλή και 
μαλακή αίσθηση. Είναι εύκολη στη χρήση, σας επιτρέπει να ολοκληρώσετε εύκολα το 

χτένισμα και να ισιώσετε τη γενειάδα σας. Ενισχύστε την κομψότητα και την 
αυτοπεποίθησή σας με μια περιποιημένη και καθαρή εμφάνιση χρησιμοποιώντας αυτή 

βούρτσα Styler Men.

Αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στις οδηγίες ασφαλείας και στις οδηγίες λειτουργίας. 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 x Πολυλειτουργική χτένα μαλλιών
1 x εξάρτημα δοντιών χτένας
1 x Εγχειρίδιο χρήστη

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μόνο με σωστά προσαρτημένα δόντια της 
χτένας!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HS-9A
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 110-220 V / 60 Hz
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 60 W 
CCA. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ η χτένα φτάνει σε θερμοκρασία περίπου 110-130°C
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κίνα
ΧΡΗΣΗ Αυτή η συσκευή ισιώματος γενειάδας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για άνδρες με διαφορετικούς τύπους 
γενειάδας. Η συσκευή ισιώματος γενειάδας είναι συμβατή 
με όλους τους διαφορετικούς τύπους μαλλιών. Είτε θέλετε 
να κατσαρώσετε, να ισιώσετε, να δώσετε όγκο ή απλά να 
βουρτσίζετε τη γενειάδα, όλα μπορούν να γίνουν με αυτό 
το γκάτζετ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, δώστε προσοχή 
στα θέματα ασφαλείας. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, ειδικά όταν τα παιδιά 
είναι παρόντα, πρέπει να τηρούνται πάντα οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
∑ Η παραβίαση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή 

ζημιά στο προϊόν.
∑ Αφού το προϊόν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν η 

συσκευή δεν λειτουργεί ομαλά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και 
εγκαυμάτων λόγω βραχυκυκλώματος. Επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση. 

∑ Τα δόντια της χτένας πρέπει πάντα να συνδέονται με το κύριο προϊόν, 
διαφορετικά το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ STYLER MEN

ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: 

1. Αποσυνδέετε πάντα αυτήν τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση. 
2. Κρατήστε τη στεγνό και μην τη χρησιμοποιείτε σε μπάνιο και υγρό χώρο.
3. Μην το χρησιμοποιείτε κατά το μπάνιο. 
4. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος 

πτώσης μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη. 
5. Μην το τοποθετείτε ή το ρίχνετε σε νερό ή άλλο υγρό. 
6. Μην ακουμπήσετε τυχόν συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Βγάλτε την από την 

πρίζα αμέσως. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε λεκάνες, μπανιέρες ή άλλα 
δοχεία που περιέχουν νερό. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, πυρκαγιάς, 
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμών: 

1. Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται στην 
πρίζα. 

2. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε 
παιδιά ή άτομα με συγκεκριμένες αναπηρίες. 

3. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούν.
4. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση, όπως 

περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν 
συνιστάται από τον κατασκευαστή. 

5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή το βύσμα. 
Εάν δεν λειτουργεί σωστά, ή εάν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά ή πέσει σε νερό, 
επιστρέψτε τη συσκευή σε κέντρο σέρβις για εξέταση και επισκευή. 

6. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην τυλίγετε το 
καλώδιο γύρω από τη συσκευή. 

7. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μαλακή επιφάνεια, όπως κρεβάτι ή 
καναπέ, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.  

7. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους και μην τη λειτουργείτε όπου 
χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο. 

8. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτήν τη συσκευή. 
9. Αυτή η βούρτσα ισιώματος θερμαίνεται όταν χρησιμοποιείται. Μην αγγίζετε τα 

μάτια και το γυμνό δέρμα με θερμαινόμενες επιφάνειες. 
10. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΡΩΝ

1. Πολυλειτουργική χτένα ισιώματος μαλλιών
Η βούρτσα ισιώματος μαλλιών / γενειάδας είναι ελαφριά και φορητή, κατάλληλη για 
επείγον και γρήγορο styling μαλλιών. Για να πετύχετε όμορφα μαλλιά και γένια ενώ 
ταξιδεύετε ή στο σπίτι.

2. Δόντια χτένας
Κάλυμμα πλάκας θέρμανσης για αποφυγή εγκαυμάτων. Επειδή το εξάρτημα δοντιών 
χτένας βρίσκεται γύρω από τη θερμαντική πλάκα, είναι ασφαλές στη χρήση.

3. Θερμαντική πλάκα 
Θερμαίνεται έως και 120°C που είναι η βέλτιστη θερμοκρασία για τον καλλωπισμό 
της γενειάδας. 

4. Ενδεικτική λυχνία ισχύος
15 δευτερόλεπτα προθέρμανση
ON - το κόκκινο φως είναι αναμμένο
OFF - το κόκκινο φως είναι σβηστό

5. Διακόπτης ρεύματος
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τροφοδοτικό
Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
Πατήστε το για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

6. Καλώδιο ρεύματος



ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ

∑ Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά και τα γένια είναι εντελώς στεγνά πριν τη χρήση.
∑ Το εξάρτημα χτένας λειτουργεί ως προστατευτικό κάλυμμα έναντι της πλάκας 

θέρμανσης για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση των μαλλιών.
∑ Δώστε προσοχή στη θερμοκρασία, μην το χρησιμοποιείτε πολύ κοντά στο αυτί 

ή το δέρμα.
∑ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης. 
∑ Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε το τη συσκευή ισιώματος γενειάδας και 

αποσυνδέστε τη, περιμένοντας να κρυώσει πριν από την αποθήκευση.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Προθερμάνετε για 15 δευτερόλεπτα και εγκαταστήστε τη χτένα. 
3. Ελέγξτε εάν η χτένα είναι καλά ασφαλισμένη πριν από τη χρήση. 
4. Περιμένετε 1-3 λεπτά για να φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία των 

120 C.
5. Ξεκινήστε τη χρήση. 



ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΓΕΝΕΙΑΔΑΣ

Βουρτσίστε τα γένια με κατεύθυνση από τις 
ρίζες έως τις άκρες, μέχρι να επιτύχετε την 
επιθυμητή απαλότητα. Πολλαπλά περάσματα 
από τα ίδια σημείο δεν θα βλάψουν την τρίχα.

Για να ισιώσετε τις τρίχες της γενειάδας, 
απλώστε λάδι γενειάδας μετά το ντους όταν η 
γενειάδα σας είναι ακόμα ελαφρώς υγρή, κάτι 
που θα βοηθήσει να μαλακώσει και να ισιώσει 
τις τρίχες. 

Αυτή η συσκευή ισιώματος γενειάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άνδρες με 
διαφορετικούς τύπους γενειάδας. Σγουρό, λεπτό, παχύ, επίπεδο, ίσιο, μακρύ ή κοντό 
μούσι, η ηλεκτρική χτένα λειτουργεί πολύ καλά για τις ανάγκες σας σε κάθε περίπτωση.

ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

∑ Ισιώστε τα πλαϊνά 
μαλλιά, 

∑ Ισιώστε σγουρά 
μαλλιά, 

∑ Δώστε όγκο 
στα μαλλιά

Πριν τη χρήση: Χτενίστε τα μαλλιά με την κανονική βούρτσα σας, ώστε να είναι λεία και 
χωρίς μπερδέματα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Χρησιμοποιείτε μόνο σε ΚΑΘΑΡΑ, ΣΤΕΓΝΑ μαλλιά! Μην το 
χρησιμοποιείτε σε επεκτάσεις μαλλιών ή περούκες, ή όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα 
μαλλιών όπως τζελ, κρέμες κ.λπ. 

Βουρτσίστε τα μαλλιά με 
κατεύθυνση από τις ρίζες έως τις 
άκρες, μέχρι να επιτύχετε την 
επιθυμητή απαλότητα. Χτενίστε 
τα μαλλιά σας από αριστερά και 
δεξιά και από μπροστά προς τα 

πίσω. Πολλαπλά περάσματα από τα ίδια σημείο δεν θα βλάψουν την τρίχα.
Ρυθμίστε το χτένισμα ανάλογα με τις ανάγκες.



ΙΣΙΩΣΤΕ ΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΜΑΛΛΙΑ

1. Στερεώστε καλά το τμήμα της χτένας στο 
τριχωτό της κεφαλής. 
2. Χτενίστε αργά προς τα κάτω (από πάνω 
προς τα κάτω) για να περάσετε επαρκή 
θερμότητα στη ρίζα των μαλλιών (κίνηση 
0,5 cm ανά δευτερόλεπτο). 
3. Εφαρμόστε το προϊόν styling στα ισιωμένα πλαϊνά μαλλιά για να τελειώσετε. 

ΔΩΣΤΕ ΟΓΚΟ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ

1. Στερεώστε καλά το τμήμα της χτένας 
στο τριχωτό της κεφαλής.
2. Χτενίστε αργά από μπροστά προς τα 
πίσω για να περάσετε επαρκή 
θερμότητα στη ρίζα των μαλλιών 
(κίνηση 0,5 cm ανά δευτερόλεπτο). 
3. Εφαρμόστε το προϊόν styling στα 
μαλλιά με όγκο για να τελειώσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ποτέ μην πλένετε τη χτένα STYLER MEN κάτω από νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό. 
Αποσυνδέστε τη και αφήστε τη να κρυώσει πριν τον καθαρισμό. Καθαρίστε τη με ένα 
μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε τα υπολείμματα ή τη σκόνη. Ένα ελαφρώς υγρό 
πανί μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσοχή. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται, το STYLER MEN είναι εύκολο να αποθηκευτεί. 
Βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς πριν από την αποθήκευση. Φυλάσσετε τη 
συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 



Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της 
ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία

από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να 
επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες 
επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης από όπου αγοράσατε 
το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να το 
ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


