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NAUDOTOJO VADOVAS 

Dėkojame,  kad  pasirinkote  šį  prietaisą.  Prašome  a džiai  perskaity  šias instrukcijas  ir  jas  išsaugo  tolimesniam  naudojimui.
Naudokite prietaisą k pagal paskir . Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite nuo vandens.

Saugumo įspėjimai:
1. Laikykite prietaisą toliau nuo vandens.
2. Nenaudokite maudydamiesi vonioje ar prausdamiesi po dušu.

ĮSPĖJIMAS:  nesinaudokite šiuo prietaisu greta vonios, dušo, baseino ar kitų talpų su vandeniu.  Neplaukite prietaiso ir
nepanardinkite į vandenį ar kitus skysčius.

3. Jeigu prietaisas įkrito į vandenį, nedelsiant jį atjunkite iš el. nklo. Nelieskite vandens.
4. Prietaisą gali naudo  asmenys su fizine, psichine, ju mine negalia ar pa r es trūkumu k, jei jie yra prižiūrimi išmanančio

žmogaus ir instruktuo  apie galimus pavojus.
5. Vaikams draudžiama žais  su prietaisu. Vaikai neturėtų valy  ir prižiūrė  prietaiso be priežiūros. Prižiūrėkite vaikus, kai

prietaisas yra naudojamas netoliese.
6. Visuomet išjunkite prietaisą po naudojimo ir ištraukite jungtuką iš el. nklo.
7. Nenaudokite prietaiso, jei jo mai nimo laidas pažeistas, kreipkitės į servisą.
8. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar dalių.
9. Nevyniokite, nelankstykite ir nesukite mai nimo laido aplink prietaisą. Laikykite laidą toliau nuo karštų paviršių.
10. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
11. Prietaisas naudojamas įkaista. Nelieskite kai nimo plokštelių jokiomis kūno dalimis, kol plokštelės visiškai neatvėso.
12. Nenaudokite prietaiso apsimiegoję, būdami apsvaigę nuo alkoholio ar vaistų.
13. Nedėkite įkaitusio prietaiso ant jokių paviršių, kol prietaisas yra naudojamas ir įjungtas į el. nklą.

DĖMESIO! Galimas kai mas esintuvo korpuso išorinėje dalyje. Kai mo s prumas priklauso nuo esintuvo modelio.

Naudojimas:
1. Įkiškite plaukų esintuvo kištuką į elektros nklą. Įjungimo/išjungimo mygtukas švies raudonai.
2. Ilgiau nei  2  sekundes spauskite  įjungimo/išjungimo mygtuką ant  prietaiso,  kad įjungtumėte.  Mygtukas  pradės  švies

mėlynai ir įsižiebs pasku nės nustatytos temperatūros parink s.
3. Norėdami pakeis  esamą temperatūros parink , trumpai spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.
4. Palaukite, kol kai nimo plokštelės pilnai įkais. Pasiekus nustatytą temperatūrą, ji išliks viso naudojimo metu.

PASTABA: priar nus  prietaiso  žnyples  vieną  prie  kitos įsijungs  vibracijos  funkcija.  Žnyples  atleidus  vibracija  išsijungs.
Vibraciją galima visiškai išjung  palaikius  įjungimo/išjungimo mygtuką apie 3 s.

5. Baigus esinimą prietaisą išjunkite palaikydami įjungimo/išjungimo mygtuką 7–8 s. ištraukite kištuką iš el. nklo.
6. Leiskite prietaisui pilnai atvės . Tik tuomet galite jį padė  laikymui. Užmaukite karščiui atsparų apsauginį dėklą. 

PASTABA: nenaudojamas prietaisas išsijungs po 30 min.

DĖMESIO – KARŠTIS! Nelieskite kai nimo plokštelių ir jokių vidinių žnyplių paviršių naudojimo metu ir kol prietaisas pilnai
neatvėso. Nesuspauskite pernelyg s priai plaukų žnyplėmis, nes tai gali juos pažeis . Nenaudokite prietaiso su ilgalaikio
poveikio cheminėmis priemonėmis, nes tai gali negrįžtamai pažeis  plaukus ir odą.
DĖMESIO: galimas kai mas (šilimas) prietaiso korpuso išorinėje dalyje. Kai mo (šilimo) s prumas priklauso nuo prietaiso
modelio.

Plaukų formavimo patarimai:
Šis prietaisas puikiai nka visų pų plaukams esin . Juo galite esin  ek normalius, ek šiurkščius, storus, ek ir plonus, dažytus
ar pažeistus plaukus. Dažy ems ir pažeis ems plaukams naudokite žemesnę temperatūrą.
Plaukų paruošimas:

1. Visuomet įsi kinkite, kad prieš esinimą jūsų plaukai yra visiškai sausi. 
2. Iššukuokite plaukus.
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3. Atskirkite plaukų sruogą, kurią esinsite o kitus plaukus susekite.
Plaukų esinimas:

1. Tiesinkite 2,5–5 cm pločio plaukų sruogas.
2. Suspauskite plaukų sruogą žnyplėmis apie 2–3 cm nuo galvos odos.
3. Lėtai traukite žnyples plaukų sruoga iki galiukų.
4. Po naudojimo, leiskite plaukams visiškai atvės . 

PATARIMAS: kuo aukštesnė temperatūra pasirenkama, tuo trumpesnis bus esinimo laikas. Tačiau rinkitės temperatūrą
pagal plaukų pą, silpnesniems, trapiems ir pažeis ems plaukams nenaudokite aukščiausių temperatūros parinkčių.

Specifikacijos:
 Įtampa: 120–240 V.
 Dažnis: 50/60 Hz.
 Galia: 40 W.
 Laidas: 2,6 m ilgio, besisukan s 360°.
 Plokštelių matmenys: 95  x 25 mm.
 Prietaiso matmenys: 285 x 40  x 30 mm.
 Temperatūros diapazonas:  180°C–230°C.
 Miego režimas: 5 min. nenaudojant.
 Automa nis išsijungimas: 30 min. nenaudojant.

Apie „Osom Pro“ Youtube:
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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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