
LAGAMINAS MAKIAŽO PRIEMONĖMS SU APŠVIETIMU
OSOM PROFESSIONAL

OSOMLC015BL, OSOMLC015RG,  OSOMLC015SILV, OSOMLC015GOLD
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 ir funkcionalumas:
1. Nuotolinio valdymo pultelis.
2. Rankena.
3. Jung s.
4. Liečiamas jungtukas.
5. Užraktas.
6. Nuimami ratukai.
7. Garsiakalbiai.
8. Mygtukai.

Surinkimo instrukcija:
1. Apverskite lagaminą ir a darykite dvi dureles jo apačioje.
2. Prisukite 4 reguliuojamas atramines kojas pagal laikrodžio rodyklę prie tam skirtų varžtų po durelėmis. Įsi kinkite, kad

kojos nkamai pritvir ntos.
3. Dabar galite nureguliuo  atraminių kojų aukš . Atlaisvinkite plastmasines užvaržas ir spauskite ant metalinio spaustuko

bei traukite/stumkite koją, norėdami pakeis  jos aukš . Galimos dvi aukščio parinktys.
4. Nusireguliavus  nkamą aukš ,  jį  sulygiuokite  vienodai  visoms 4 kojoms.  Apverskite  lagaminą  ir  pastatykite  ant  kojų.

Įsi kinkite, kad lagaminas stovi esiai ir stabiliai.

Naudojimas:
1. Atlaisvinkite du užraktus lagamino šone ir jį a darykite.
2. Įjunkite mai nimo laidą į tam skirtą jung , o kištuką įkiškite į el. nklo lizdą. Pasigirs garsinis signalas.  Jungtukas švies

mėlynai.
3. Paspauskite jungtuką, kad įjungtumėte apšvie mą. Apšvie mas gali bū  3 spalvų – geltonos, šiltos baltos spalvos ir baltos

spalvos.
4. Greitai  paspauskite  jungtuką  dusyk,  kad  pakeistumėte  apšvie mo spalvą.  Laikykite  paspaudę,  kad  nureguliuotumėte

šviesumą. Po naudojimo paspauskite vieną kartą, kad išjungtumėte.
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5. Įsijunkite Bluetooth ryšį savo mobiliajame telefone. Susiraskite „Pebble Grey“ ir prisijunkite.
6. Dabar  galite  Įsijung  savo  muzikos  grotuvą ir  paleis  gro  muziką.  Garsas  reguliuojamas mygtukais  arba  nuotolinio

valdymo pulteliu.
7. Yra 4 muzikos reguliavimo mygtukai:
 1 mygtukas – garso didinimas.
 2 mygtukas – pauzė/grojimas.
 3 mygtukas – garso sumažinimas.
 4 mygtukas – Bluetooth/radijo režimas.
8. Taip pat galite gro  muziką, naudodamiesi USB jung mi arba SD kortele.
9. Jung s lagamino viršu nėje dalyje dešinėje skirta prisijung  plaukų džiovintuvą, esintuvą ar pan.

DĖMESIO: po  naudojimo bū na  atjung  plaukų  džiovintuvą,  esintuvą (jei  buvo naudo ),  išjung  apšvie mą ir  pa
prietaisą,  o  tada išjung  kištuką iš  el.  lizdo. Po naudojimo  sudėkite  mai nimo laidą į vidų,  uždarykite  ir prispauskite
gnybtukus uždarydami.

Įspėjimai:
1. Prieš naudojimą įsi kinkite, kad jūsų naudojama nklo įtampa a nka prietaiso ir yra 110–240 V.
2. LED lemputės naudojimo metu įkaista, todėl jų nelieskite naudojimo metu ir iškart po naudojimo, kad nenusidegintumėte.

Leiskite atvės , prieš uždarant lagamino dang , atliekant LED lempučių priežiūrą, kei mą. Prieš LED lempučių kei mą
bū na išjung  prietaisą ir ištrauk  kištuką iš el. lizdo.

3. Po  naudojimo  visuomet  atjunkite  visus  buvusius  prijungtus  elektrinius  aukšto  galingumo  prietaisus  kaip  plaukų
džiovintuvas, esintuvas ir kt., kad išvengtumėte perkai mo.

4. Pastebėjus dūmus ar ugnį,  nemėginkite trauk  kištuko iš el. lizdo plikomis rankomis dėl galimo pavojaus. Darykite tai,
naudodami elektros srovei izoliacines medžiagas. Kreipkitės į servisą.
ĮSPĖJIMAS: nepurtykite ir nedaužykite pastatyto ant atraminių kojų lagamino, nes jis gali nuvirs .

Specifikacijos:
 Galia: 2 x 8 W (3 A) / 6 x 40 W (3 A).
 Įtampa: 110–240 V.
 Dažnis: 50/60 Hz.
 Bluetooth: yra.
 SD jung s: yra.
 Apšvie mo spalvos:  geltona (3000 K), šilta balta, balta (6500 K).
 Matmenys nepastatyto: 61 x 46 x 24 cm.
 Aukš s pastatyto: 92 / 97 cm (reguliuojama).
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt
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