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Többfunkciós haj- és szakállegyenesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.  
A STYLER MEN egyenesítő fésű a világ első férfiaknak készült hajegyenesítője, 

kifejezetten az arcszőrzet egyenesítésére tervezve, az igazán profi megjelenésért. Igazán 

egyszerűen használható, igazíthat vele a frizuráján, valamint kiegyenesítheti vele a 

szakállát is. A Styler Men segítségével ápolt, vonzó és magabiztos megjelenésre tehet 

szert. 

Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. A készülék 
használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.  



A CSOMAG TARTALMA: 

1 x Többfunkciós kefe 

1 x Fésűfog tartozék 

1 x Használati útmutató 

FIGYELEM!  
A termék kizárólag megfelelően rögzített fésűfoggal használható! 
 

 

JELLEMZŐK 

CIKKSZÁM HS-9A 

NÉVLEGES FESZÜLTSÉG 110-220V / 60Hz 

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY 60W  

KB. HŐMÉRSÉKLET  a fésű kb. 110-130 °C hőmérsékletre 
melegszik fel 

MÉRET:  26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm 
 

GYÁRTÁS HELYE Kína 

HASZNÁLATA A szakállegyenesítő minden féle 
szakállon,  illetve minden hajtípuson 
használható. Akár göndöríteni, 
egyenesíteni, dúsítani vagy csak 
egyszerűen fésülni szeretné a szakállát, 
mindez elérhetővé válik ezzel az egy 
eszközzel. 

 

FIGYELMEZTETÉSEK 

A termék biztonságos használatának érdekében ügyeljen a biztonsági figyelmeztetések 

betartására. Elektromos készülékek használatakor, különösen gyermekek jelenléte 

esetén, mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, ideértve a következőket:  
 

MEGJEGYZÉS: 

• Az utasítások be nem tartása súlyos sérüléshez vagy a termék károsodásához 
vezethet. 

• Amennyiben hosszabb használatot követően a termék nem működik 
megfelelően, fennáll a rövidzárlat, áramütés és égési sérülés veszélye. Ha ilyet 
tapasztal, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.  

• Tartsa a fésűfogakat mindig a terméken rögzített állapotban, ugyanis nélküle 
nem használható. 
 



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK! A STYLER MEN HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL ÉS 

ÉRTELMEZZE A BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS ÚTMUTATÓKAT 

ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE:  

1. Közvetlenül használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.  
2. Tartsa szárazon, ne használja fürdőszobában vagy nedves környezetben. 
3. Ne használja fürdés közben.  
4. Ne tegye olyan helyre vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan beleeshet 

kádba vagy mosogatóba.  
5. Ne kerüljön vízbe vagy más folyadékba.  
6. Ne nyúljon vízbe esett készülékért. Azonnal húzza ki a konnektorból.  

 

FIGYELEM: Ne használja ezt a készüléket kád, zuhany, mosdó vagy más, vízzel teli edény 

közelében.  

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK: Az égési sérülések, áramütés, tűz és a személyi sérülések 

kockázatának csökkentése érdekében:  

1. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül áram alatt.  
2. Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket fogyatékossággal élők, gyermekek 

használják vagy a közelükben üzemeltetik.  
3. A készülék nem játékszer. Gyermekek nem használhatják. 
4. A készüléket csak a használati útmutatóban leírt célra használja. Ne használjon a 

gyártó által nem ajánlott tartozékokat.  
5. Ne üzemeltesse sérült vezetékkel vagy csatlakozóval. Ha nem működik 

megfelelően, leesett, megsérült vagy vízbe esett, vigye el a készüléket szervizbe 
ellenőrzés és javítás céljából.  

6. A kábelét tartsa távolt a felmelegedett felületektől. Ne tekerje a kábelt a 
készülékre.  

7. Ne helyezze a készüléket puha felületre, például ágyra, fotelbe, ugyanis ez tüzet 
okozhat.   

7. Ne használja a szabadban, és ne üzemeltesse aeroszolos (spray) készítmények, 
vagy oxigénadagolás közelében.  

8. Ne használjon hosszabbítót a készülékhez.  
9. Az egyenesítő kefe használat közben felforrósodik. Bőre és szeme ne 

érintkezzen a forró felületekkel.  
10. ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT 

 

 

 

 



RÉSZEK BEMUTATÁSA 

 

1. Többfunkciós haj- és szakállegyenesítő 
A haj- és szakállegyenesítő könnyű és hordozható. Gyors igazításra is alkalmas. A 
gyönyörű hajért és szakállért akár otthon, akár nyaraláson. 

2. Fésűfogak 
Burkolatot képez a fűtőlap felett az égési sérülések elkerülése érdekében. Mivel 
a fésűfogak körbeveszik a fűtőlapot, használata biztonságossá válik. 

3. Fűtőlap  
Körülbelül 120°C-ra melegszik fel, ami a szakáll formázásához ideális 
hőmérséklet.  

4. Bekapcsolt állapotot visszajelző fény 
15 másodperces felmelegedés 
BE - a piros lámpa világít 
KI - a piros lámpa nem világít 

5. Bekapcsoló 
Be- és kikapcsolja az áramellátást 
Nyomja fel a bekapcsoláshoz 
Nyomja le a kikapcsolásoz 

6. Tápkábel 
 



HASZNÁLAT ELŐTT 

 

  
HASZNÁLATA 

• Használat előtt a haja és a szakálla is legyen teljesen száraz. 

• A fésűfogak védőburkolatként védik a hajat és a szakállt. 

• Ügyeljen a magas hőmérsékletre, ne használja fül vagy bőr közelében. 

• Ne használja a terméket, ha sérülést vél felfedezni rajta.  

• Ha végzett a használatával, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. Tárolás előtt 
hagyja teljesen kihűlni. 

 

SZAKÁLLFÉSÜLÉS 

Fésülje át a szakállat a tövétől a végekig amíg el nem 

éri a kívánt selymességet. A többszöri átfésülés nem 

károsítja a szőrszálakat. 

A szakáll egyenesítéséhez fürdés után még vizesen 

vigyen fel rá szakállolajat, ez segít felpuhítani és 

kiegyenesíteni.  

 

 
1. Kapcsolja be a készüléket. 
2. Melegítse 15 másodpercig, és szerelje fel a fésűfogakat.  
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fésűfogakat megfelelően 

rögzítette.  
4. Várjon 1-3 percet, amíg eléri az optimális 120°C-os hőmérsékletet. 
5. A készülék használható.  

 



A szakállegyenesítő minden féle szakállon alkalmazható. Legyen a szakálla göndör, 
vékony, vastag, egyenes, hosszú vagy rövid, a szakállegyenesítő kiváló társa lesz a 
mindennapokban. 
 

HAJFÉSÜLÉS 

• Oldalsó haj 
lesimítása,  

• Göndör haj 
egyenesítse,  

• Dúsítás 

 
Használat előtt: Fésülje át a haját normál fésűvel, hogy ne legyen kócos.  

FONTOS: Csak TISZTA és SZÁRAZ hajon használja! Ne használja hajhosszabbításon, illetve 

zselés, krémes stb. hajon.  

 

Fésülje át a hajat a hajtövektől a 

hajvégekig, amíg a kívánt 

simaságot eléri. Fésülje a haját 

balról jobbra és elölről hátrafelé. A 

többszöri átfésülés nem károsítja a 

hajszálakat. Formázza haját 

                                                szükség szerint. 

 

OLDALSÓ HAJ LESIMÍTÁSA 

1. Érintse szorosan a fejéhez a fésűt.  

2. Lassan fésülje át fentről lefelé, hogy 

megfelelő mennyiségű hő érje a hajat már a 

hajtöveknél is (mozgassa kb. 0,5 

cm/másodpercenkénti sebességgel).  

3. Vigyen fel hajformázó terméket a 

lesimított hajára.  

                                                                                          DÚSÍTÁS 

1. Érintse szorosan a fejéhez a fésűt. 

2. Lassan fésülje át elölről hátrafelé, 

hogy megfelelő mennyiségű hő érje a 

hajat már a hajtöveknél is (mozgassa 

kb. 0,5 cm/másodpercenkénti 

sebességgel).  

3. Vigyen fel hajformázó terméket a 

dúsabb hatásért. 



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Soha ne működtesse a STYLER MENT víz alatt, illetve ne hagyja elázni. Tisztítás előtt 

húzza ki a konnektorból és hagyja lehűlni. Tisztítsa puha, száraz ruhával, a por és egyéb 

szennyeződések eltávolításához. Enyhén nedves ronggyal óvatosan tisztítható.  

TÁROLÁS: Ha nem használja, a STYLER MEN könnyen tárolható. Tárolás előtt ellenőrizze, 

hogy teljesen lehűlt-e. Hűvös, száraz helyen tárolandó. A gyermekektől elzárva tartandó.  

 

 

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások 

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása 
által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros 

hatások megelőzése; az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes 
újrafelhasználásának és újrahasználatának előmozdítása érdekében. Az eszköz 
kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a 
kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos 
újrahasznosítását. 

 

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK 
irányelvek követelményeinek. 

 

 


