
PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS OSOM Professional
OSOM6800WHHD, OSOM6800BLHD, OSOM6800RGHD  

NAUDOTOJO VADOVAS 

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Prašome a džiai perskaity  šias instrukcijas ir jas išsaugo  tolimesniam naudojimui. Naudokite prietaisą k
pagal paskir .

Sudė nės dalys:

Prietaiso funkcionalumas:
1. Prietaisas  generuoja  neigiamus  jonus,  dėl  kurių plaukai  tampa  žvilgantys,  glotnūs,   o  pažeis   plaukai tampa

gyvybingesni.
2. 3 greičio režimai:

 Mažas grei s – silpniems, trapiems plaukams.
 Vidu nis grei s – vidu niams, normaliems.
 Didelis grei s – atspariems, s priems plaukams.

3. Pailginama oro išėjimo dalis padeda rink s tarp: 
 S presnio oro srauto ir greičio su mažesne oro srauto sklaida (įprasta padė s).
 Silpnesnio srauto ir greičio su didesne oro sklaida (pailginta padė s).

4. Šalto oro funkcija – užbaigtos šukuosenos užfiksavimui.
5. Keičiami antgaliai padės pasirink  norimą oro srauto koncentracijos  lygį  ir  išdžiovin  plaukus iki  pat šaknų.  Uždėkite

antgalį, jį prispausdami prie oro išėjimo angos. Po naudojimo, leiskite atvės . Nuimkite antgalį, jį švelniai patraukdami.
DĖMESIO: nelaikykite atkreipę koncentruoto oro srauto į vieną džiovinamą vietą ilgą laiką.

Naudojimas:
1. Įkiškite mai nimo laido kištuką į el. nklą ir įjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku.
2. Pasirinkite norimą oro srauto grei  reguliavimo mygtuku.
3. Galite pailginkite oro srauto išėjimo dalį, paspausdami mygtuką korpuso apačioje.
4. Po naudojimo išjunkite, ištraukite kištuką ir leiskite prietaisui atvės .

PASTABA: reguliariai išvalykite oro įėjimo angą sausa švelnia šluoste. Prieš valydami išjunkite ir leiskite prietaisui atvės .
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Svarbūs saugumo perspėjimai:
1. Prieš jungdami prietaisą į el. nklą pirmą kartą, įsi kinkite, kad įtampa yra nkama prietaisui.
2. Visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. nklo prieš valydami prietaisą ar pabaigę jį naudo .
3. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, klozeto, kriauklės ir kitų vietų, kuriose yra vandens. Jei prietaisas naudojamas

vonios kambaryje, po naudojimo iškart atjunkite jį iš el. nklo. Neplaukite prietaiso ir nepanardinkite į vandenį.
4. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jiems žais  su prietaisu. Vaikams negalima naudo s prietaisu.
5. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar dalių. Netaisykite prietaiso patys. Gedimo atveju kreipkitės į servisą.
6. Jeigu mai nimo laidas ar prietaisas yra pažeistas, nedelsiant nutraukite naudojimą. Nevyniokite laido aplink prietaisą.
7. Neuždenkite oro įėjimo angos, nes prietaisas gali perkais . Po naudojimo leiskite atvės .
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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