
Ogrevana krtača za 

brado in lase ProStyle 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu električne krtače za 
brado in lase ProStyle!  
 
V paketu boste prejeli: 

 električno krtačo.  

Tehnične značilnosti: 
 

 napetost: 220 V/ 60 hz, 

 moč: 10 W, 

 temperatura segrevanja: 110 - 130 °C, 

 velikost: 26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm. 

 
 

Lastnosti  

Ogrevana krtača je namenjena za urejanje brade in las. Deluje kot ravnalec in glavnik v enem. Oddaja 

toploto, ki gladi in ravna lase in ureja brado. Vaš videz bo popoln.  

Namenjena je vsem moškim, ki imajo veliko brado in daljše lase. S krtačo ProStyle boste v trenutku dosegli 

rezultat, ki si ga želite. Uporaba je enostavna.  

1. Glavnik za oblikovanje. 

Enostavna namestitev. Če 

želite sneti glavnik, ga potisnite 

navzgor.  

 

2. Grelna plošča s keramično 
prevleko. Ne poškoduje las ali 
brade.  

 
3. LED lučka. Ko lučka sveti rdeče, 

je indikator vključen. 

 

4. Stikalo za vklop in izklop.  

 

 

 

 



Krtača deluje preko električnega kabla. Vključite jo v električno napajanje, stikalo pritisnite navzgor. Krtača 

se segreje v zgolj 15 sekundah.  Po uporabi bodo lasje in brada mehki, voljni, privlačni ter prijetni na dotik. 

Funkcije krtače  

 Česanje in glajenje brade. 

 Ravnanje kodrastih las in las ob       
straneh glave. 

 Zaščiti lase in brado ter jih naredi 
voljne, mehke, na dotik prijetne. 

 Povečanje volumna las. 
 

 

 

 

 

 

Uporaba krtače  

Uporaba krtače ProStyle je povsem preprosta:  

1. Lase ali brado popolnoma osušite.  

2. Krtačo priključite v električno vtičnico.  

3. Krtačo vključite in počakajte približno 3 minute. V tem času bo dosegla optimalno temperaturo 120°C.  

4. Urejanje začnite pri koreninah in brado gladite vse do konic. 

 5. Postopek ponavljajte, dokler ne dosežete želenega rezultata.  

6. Krtačo izključite in iztaknite iz električne vtičnice.  

7. Krtačo ohladite in jo očistite s suho krpo. Iz nje odstranite zavozlane lase.  

OPOZORILO: Krtačo uporabljajte počasi in previdno, da se izognete stiku s kožo ali lasiščem.  
 



Nasveti za uporabo  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Če imate daljše lase in vam 

padajo na oči in čelo, si jih 

oblikujte od čela proti vrhu 

glave. 

Če želite doseči volumenski 
učinek las, si lase oblikujte 
od zgoraj navzdol. 
 

Neukročene lase pri straneh 

oblikujete tako, da krtačo 

počasi vlečete po lasišču od 

zgoraj navzdol. Od sredine 

glave proti ušesom.   

Če imate skodrane lase, jih s 

krtačo oblikujte tako, da jih 

krtačite navzgor in navzdol, 

dokler niso popolnoma ravni.  



Opozorila 

1. Nastavek krtače deluje kot glavnik in vaše lase zaščiti pred direktnim stikom z grelno ploščo.  
2. Krtačo naj uporabljajo odrasle osebe. 
3. Če krtačo uporabljajo otroci mlajši od 15 let, morajo imeti nadzor staršev.  
4. Krtačo uporabljajte počasi in previdno, da se izognete stiku s kožo ali lasiščem.  
5. Krtače ne uporabljajte v mokrih prostorih. 
6. Pred uporabo preverite, da so vaši lasje res suhi.  
7. Krtačo čistite le s krpo, ko je izključena iz elektrike in ohlajena.  
8. Izdelka ne razstavljajte ali popravljajte sami. 

 
 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam 

(v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za 

pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

                                                                                                  

 

  Želimo vam prijetno uporabo 😊 
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