H A S Z N Á L AT I Ú T M U TATÓ

10 minutes and voilà!

A SMOOTHSKIN
+ ÜDVÖZLI ÖNT

BARE+

Gratulálunk! Megnyitotta a páratlan szépség, a simaság és a kényelem világát. A
gyantázás napjai hivatalosan is Ön mögött vannak! Az új SMOOTHSKIN BARE + intenzív
pulzáló fényű (IPL) szőreltávolító rendszerrel selymes, sima bőrre számíthat, amely
olyan sokáig tart, hogy végleg elfelejtheti a borostás lábakat és a szúrós hónaljat. Intsen
búcsút a viaszcsíkoknak - már itt van a SMOOTHSKIN!
Jöjjön és csatlakozzon a www.smoothskin.com szépségápolási szoba támogatási
programjával kapcsolatos beszélgetéshez, ahol tippeket beszélhet meg és szakértői
tanácsokat kaphat a kezelés minden fázisához.
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1.1 FIGYELMEZTETÉSEK

NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +-t, ha
nagyon sötét a bőre (lásd a bőrszín táblázatot). A
nagyon sötét bőr túl sok fényenergiát vehet fel, így
megsérülhet (pl. megéghet, elszíneződhet vagy
heges lehet) a bőre.

NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +-t,
ha a bőrét nemrégiben mesterségesen vagy
természetesen lebarnította. Bőre különösen
érzékeny lehet napsugárzást követően és az
IPL-kezelés mellékhatásaira (pl. megéghet,
hólyagosodhat, elszíneződhet vagy hegesedhet
a bőre). A SMOOTHSKIN BARE + kezelés után
kerülje el a közvetlen napfénynek védelem nélkül
történő kitettséget is. A bőre különösen érzékeny
lehet az IPL-kezelés után, és a nap könnyen
megégetheti. Használjon napvédő krémet (15 vagy
annál magasabb faktorút) vagy fedje el a bőrét.
NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +-t
közvetlenül a mellbimbón, a nemi szerveken vagy
a végbélnyílás környékén. Ezeknek a területeken
a bőrszíne sötétebb és/vagy nagyobb a szőr
sűrűsége. A készülék ezeken a területeken történő
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használata kellemetlenséget/fájdalmat okozhat, vagy
károsíthatja (égés, elszíneződés vagy hegesedés) a
bőrét.
NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +-et, ha
korábban bőrrákja volt vagy rák előtti elváltozásai (pl.
sok anyajegy) vannak.
NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +
készüléket, ha az alábbiak valamelyikével rendelkezik,
mivel a SMOOTHSKIN BARE + károsíthatja a
bőrt, vagy súlyosbíthatja a meglévő állapotokat.
Mellékhatásokat, például égési sérüléseket,
hólyagokat és a bőr színének elváltozását (hipervagy hipopigmentáció) vagy hegesedést észlelhet::
• Sötétbarna vagy fekete foltok, például anyajelek,
májfoltok vagy szemölcsök a kezelni kívánt
területen.
• Krónikus bőrbetegség (pl. psoriasis vagy vitiligo)
vagy sérült bőr (pl. napégés, vágások, nyílt sebek
vagy aktív fertőzések) a kezelni kívánt területeken.
• Visszér a kezelni kívánt területen.
• Visszér a kezelni kívánt területen. Ha napfénnyel
szembeni érzékenysége (fényérzékenysége)
van vagy olyan gyógyszert szed, amely a bőrt
érzékenyebbé teszi és fényérzékenységet okoz, pl.
Retin A, Accutane és/vagy egyéb helyi retinoidok.
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Ha gyógyszert szed, mindig ellenőrizze a
használati utasítást, hogy a fényérzékenység
szerepel-e a mellékhatások listáján. Ha
továbbra sem biztos a SMOOTHSKIN BARE +
használatában, kérje ki az orvosa tanácsát.
NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +-t, ha
bőrhámlasztó kezelést végzett a kezelni kívánt
területen.
NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE + -t,
ha terhes vagy szoptat, mivel a készüléket nem
vizsgálták be ilyen körülmények mellett.
A SMOOTHSKIN BARE + nem használható
csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező személyek által, kivéve
felügyelet mellett, vagy ha a csökkent képességű
felhasználó biztonságáért felelős személyek
utasításokkal látják el a felhasználót a készülék
biztonságos és megfelelő használata érdekében.
A SMOOTHSKIN BARE + készüléket 16 éven aluli
gyermekektől elzárva kell tartani. Gyermekek nem
használhatják a készüléket, és nem játszhatnak
vele vagy tarthatják karban.
A SMOOTHSKIN BARE + üvegszűrője
létfontosságú alkatrész, amely használat közben
felforrósodik. NE ÉRINTSE MEG a szűrőt

5

TARTALOM

használat közben vagy közvetlenül utána.
Rendszeresen ellenőrizze a szűrőt, hogy nincs-e
rajta sérülés. NE használja a SMOOTHSKIN BARE
+ készüléket, ha a szűrő megrepedt vagy hiányzik.
Győződjön meg arról, hogy a SMOOTHSKIN BARE
+ kezelőablaka tiszta és szennyeződésmentes. A
kezelőablak vagy annak környékén lévő bármilyen
hulladék ideiglenes bőrelváltozásokat, például
bőrpírt vagy duzzanatot okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A bőr károsodhat az egyetlen
felhasználási területen történő hosszan tartó
vagy ismételt felületkezelés után. Ne haladja
meg a kezelési utasításokban meghatározott
felhasználási javaslatot.
1.2 ÓVINTÉZKEDÉSEK

A SMOOTHSKIN BARE + nem ajánlott vörös,
szürke vagy nagyon világos szőrön történő
alkalmazásra, mivel ezekre a szőrszínekre nem
hatásos.
Elektromos és tűzbiztonság
Mint minden elektromos készülék esetében,
bizonyos óvintézkedéseket kell tenni a biztonság
szavatolása érdekében.
Veszély
NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +
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készüléket, ha az sérült; Például: törött a kézi egység,
kábelkárosodás (láthatók a belső vezetékek),
repedt vagy törött üveg a kézi egységen, stb. A
belső alkatrészek veszélyes elektromos töltéseket
tartalmaznak
NE HASZNÁLJA kád, zuhanytálca, mosdó vagy
más, vizet tartalmazó tartály vagy eszköz közelében.
Ha a SMOOTHSKIN BARE + vizes lesz, használata
tilos. NE használja, ha a készüléket víz érte.
Soha ne próbálja meg felnyitni a SMOOTHSKIN
BARE + készüléket, mert ezzel veszélyes elektromos
alkatrészeknek és pulzáló fényenergiának teheti ki
magát.
NE HASZNÁLJA, ha a kézi egység kellemetlenül
meleg tapintású. Ez azt jelezheti, hogy a
SMOOTHSKIN BARE + készülék megsérült.
1.3 SZEMVÉDELEM
A SMOOTHSKIN BARE + intenzív pulzáló fényt
bocsát ki. A közvetlen expozíció potenciálisan
káros a szemére. Ügyeljen az alábbi biztonsági
óvintézkedések betartására.
A kézi egységet csak akkor lehet aktiválni
(akkor villoghat), ha a bőrszín-érzékelő érvényes
bőrárnyalat-beolvasást végzett, és teljesen érintkezik
a kezelési területtel. Azonban:
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NE nézzen közvetlenül a kézi egység
kezelőablakába, ha a rendszer áram alatt van és be
van kapcsolva.
NE KÍSÉRELJE MEG meg a rendszer szem
irányába történő aktiválását (villantását).
CSAK AKKOR kísérelje meg a rendszer
aktiválását (villantását), ha a kézi egység elülső
része megfelelően érintkezik a kezelni kívánt
területtel. Javasoljuk, hogy forduljon el a kézi
egységtől, amikor a bőre felé villant.
NE kezelje a szem környékét (szemöldök vagy
szempilla). A SMOOTHSKIN BARE + alkalmazható
nők felső ajkának, állának, arcának, állkapcsának és
nyakának kezelésére is. NE próbálja meg aktiválni
(villantani) a SMOOTHSKIN BARE + a bőrön kívül
bármilyen egyéb felületen.
A SMOOTHSKIN
BARE + egyszemélyes
Üvegszűrő
felhasználású készülék;
nem nem-specifikus,
ezért alkalmas férfiak
általi használatra is. A
SMOOTHSKIN BARE +
nem ajánlott a férfiak
szakállán történő
alkalmazásra, mivel az
eredmények tartósak
lehetnek.
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2.0 BEVEZETÉS
2.1 SMOOTHSKIN KÉSZÜLÉKE
Egy igazi szépség! A SMOOTHSKIN BARE + készülék hatékonyságát a professzionális IPLtechnológiából származó intenzív pulzáló fény adja. Ez azt jelenti, hogy a szőreltávolítás
tekintetében semmi sem közelíti meg.

Umbilikus
kábel

Aktiválógomb

Bőrárnyalatérzékelő

Tápkábel

Kezelőablak

Tápellátás

3.0 HOGYAN MŰKÖDIK?
3.1 HOGYAN MŰKÖDIK AZ IPL?
A SMOOTHSKIN BARE + célja a szőrnövekedési ciklus megszakítása és az újbóli növekedés
megakadályozása. A fényenergia átjut a bőr felületén, és a szőrszálakban lévő melaninban szívódik
fel. Ez a fényenergia hőenergiává alakul (a bőr felszíne alatt), amely megakadályozza a bosszantó
szőrszálak újbóli növekedését. Most már semmi akadálya annak, hogy a kezelt szőrszálak néhány
nap vagy 1-2 hét alatt természetesen kihulljanak.

3.2 MIRE SZÁMÍTHAT?
Érdekes tény! A szőr 3 különálló és egymást követő szakaszban növekszik, és nem minden
szőrszál van azonos fázisban egy adott időben. Mivel az IPL-kezelés csak egy adott szakaszban
(ez az Anagen „növekedési fázis”, ha esetleg kérdezné) hatékony, ezért kell betartania a kezelési
utasítást, amíg el nem éri a kívánt eredményt. Az ajánlott kezelési rendszer betartásával
valószínűleg elkoptatja azokat a szőrszálakat, amelyeket a korábbi kezelések során esetleg
kihagyta. Egyszerű tudomány!
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A BOROTVÁLÁS

VILLANTÁS

MEGGÁTOLJA AZ
ÚJRANÖVEKEDÉST

A kezelési rendszer: Először is beszéljünk arról, ami NEM várható el a kezeléssel. Ahogy
az MINDEN otthoni IPL- vagy lézerkezelés esetében igaz (ne higgye el senkinek, aki mást
állít), egyetlen kezelés nem ad végleges eredményt. A szőrszálakat időnként kezelnie kell,
hogy elkerülje a szőrnövekedést; de a SMOOTHSKIN BARE + esetében az a nagyszerű, hogy
megakadályozza a szőr újbóli növekedését mindaddig, amíg rendszeresen ismétli a kezelést, így
ha folyamatosan használja a rendszert, soha többé nem kell megtapasztalnia a borostás lábak
vagy hónalj érzését. Hurrá!
Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a SMOOTHSKIN BARE + készülékéből, hetente kell használnia
az egyes kezelési területeken, hogy minden szőrtüszőt megfelelően kezeljen.
A szokásos szőrnövekedési ciklus miatt az eszköz gyakoribb használata (testterületenként)
nem jár további előnyökkel. A készülék gyakori használata bőrirritációt okozhat. Az első
kezeléseket követő első hetekben néhány szőrszála még továbbra is növekedni fog. Ezek
valószínűleg azok a szőrszálak, amelyeket nem a növekedési szakasz során kezelt (amikor az IPL
a leghatékonyabb), ezért ügyeljen arra, hogy fenntartja a kezeléseket! 4 héten belül látnia kell a
szőr újranövekedésének csökkenését. Még mindig lesznek olyan szőrszálak, amelyeket kezelnie
kell, mivel minden szőrszálat a megfelelő szakaszban kell kezelnie, de ne aggódjon, a javulás
folyamatos lesz, szóval ne adja fel!
Mellékhatások: Nem kell attól tartania, hogy a kezelések jelentős mellékhatásokat okoznak. Ha
észrevesz valami szokatlant, akkor a további információkért lapozzon az 5.2 szakaszhoz
Folyamatos simaság: 12 hét elteltével az összes szőr kezelése megtörtént, és csak 2-3
hetente kell megismételnie a kezelést. Azonban a kezelési idő egyénenként eltérő lehet (mivel
mindannyiunk különböző a bőr- és szőrtípussal valamint életmóddal rendelkezünk... és a genetika
is szerepet játszik!), így mostantól kezdve leginkább Önön múlik, hogy meghatározza, melyik a
megfelelő kezelési rendszer az Ön számára.
A selymes simaság titka az, hogy fenntartja és kitart a választott kezelési rendszere mellett.
Rendszeres használat esetén egyre kevesebb szőrszála fog majd visszanőni. Ezeknek
a szőrszálaknak finomabb tapintásúak, világosabbak és lassabban növekednek. Az idő
előrehaladtával teljesen elhagyhatja a borotválkozást. Látogasson el a SMOOTHSKIN webhelyre
(www.smoothskin.com), ahol további tanácsokat és hasznos tippeket talál arra vonatkozóan,
hogy miként lehet a lehető leghatékonyabban használni a SMOOTHSKIN BARE + készüléket.

4.0 HASZNÁLAT
4.1 ELSŐ LÉPÉSEK
1. A SMOOTHSKIN BARE + használata előtt készítse elő a kezelendő területet: borotválja le
(minden kezelés előtt ügyeljen arra, hogy eltávolítsa az összes látható szőrszálat), tisztítsa
és szárítsa meg a bőrfelületet. A bőr felszínén maradó szőrszálak károsíthatják a készülék
elülső részét és káros mellékhatást okozhatnak. Ne feledje el, hogy a készülékkel ne használjon
semmilyen gélt vagy krémet!
2. K
 apcsolja be a készüléket. Csatlakoztassa a tápellátást a mellékelt kábel segítségével. A kézi
egység elülső részén található bőrárnyalat-érzékelő kék színnel világít, és a ventilátor elindul.
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Hűha! Egyszerre csak egy lépés...
Mielőtt elkezdené az első kezelést az új testfelületeken, tesztelje le a bőrét (az adott
területen), hogy hogyan reagál a SMOOTHSKIN BARE + -ra. Az allergiapróba területe
körülbelül 3 cm x 2 cm (2 egymás melletti villanásnak megfelelő terület).
1. A kezelés szokásos megkezdéshez kövesse az „Első lépések” szakasz utasításait.
2. Kezelje a területet.
3. Várjon 24 órát.
4. H
 a 24 óra elteltével nincs reakció, akkor készen áll a folytatásra! Az allergiapróba
területét legkevesebb 1 hétig TILOS ismételten kezelni.

4.2 JELLEMZŐK
Bőrárnyalat-érzékelő: A SMOOTHSKIN BARE + egyedülálló, kifinomult bőrárnyalat-érzékelővel
rendelkezik. A kezelés során az érzékelő folyamatosan aktív, keresi az érvényes bőrárnyalatot.
Ha a bőrárnyalat-érzékelő nem érzékeli a érvényes bőrárnyalatot vagy nincs teljes érintkezésben
a bőrrel, akkor a kézi egységet nem lehet aktiválni. Győződjön meg arról, hogy a kézi egység
felfekszik a bőrére, mivel csak akkor fogja felismerni a helyes bőrárnyalatot, ha a bőrnek van
nyomja.
Jelző be
Jelző ki
Bőrfelismerés

Kezelőablak

Helyes

Nincs bőrfelismerés

Helytelen

4.3 KEZELÉS
•

 yomja erősen a kézi egységet a kezelendő területhez. Az aktiválógomb körüli jelzőfények
N
FEHÉREN világítanak, amikor az eszköz villogásra kész.

•
•

Nyomja meg az aktiválógombot. A készülék villog, Ön pedig meleget fog érezni.
Vigye a kézi egységet a következő kezelendő területre, és végezze el a kezelést ismét!

Győződjön meg arról, hogy a TELJES TERÜLET kezelést kap, és többször is haladjon át a
makacs területeken (például hónalj, de háromnál többször ne használja a készüléket ugyanazon
a területen).
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Kezelőablak

Teljese lefedettség

Átfedés

Ügyeljen arra, hogy kezelés közben ne takarja le
az eszköz szellőzőnyílásait, mivel ez a készülék
túlmelegedéséhez vezethet. A SMOOTHSKIN BARE +
egy rendkívül gyors és nagy teljesítményű készülék,
amely lehetővé teszi, hogy 10 perc alatt kezelje a test
teljes felületét.

Kihagyott területek

Szellőzőnyílások

4.4 KEZELÉSI MÓDSZER – STAMP
(KONCENTRÁLT) VAGY GLIDE
(CSÚSZTATOTT) SZŐRTELENÍTÉS
Két ajánlott kezelési módszer létezik - a „Stamp” (koncentrált) vagy a „Glide” (csúsztatott).
Bármelyik módszert választja, a kézi egységet mozgatni kell a villantások között, ezzel biztosítva
a terület egyenletes kezelését, valamint azt, hogy egyetlen kisebb terület sem marad ki.
Stamp (koncentrált) módszer
A legideálisabb kezelés kis méretű területeken, például a hónaljon
és az arcon. Helyezze a kézi egységet a bőrére, nyomja meg és
engedje fel az aktiválógombot. Vegye el a bőrről, mielőtt óvatosan
felviszi a következő kezelési területre.

A készüléknek újból fel
kell töltődnie a villantások
között. Ez körülbelül fél
másodpercig tart.

Glide (csúsztatott) módszer
Ez a legideálisabb módszer a nagy területekhez, például a lábakhoz. Helyezze a kézi egységet a
bőrére, nyomja meg és tartsa lenyomva az aktiválógombot, majd csúsztassa végig a kézi egységet
a bőrön a villantások között. Próbálja meg egyenletes sebességgel mozgatni a kézi egységet, amely
így teljes lefedettséget biztosít, terület-átfedések vagy kihagyott területek nélkül.

4.5 KIKAPCSOLÁS
A kezelés befejezése után a SMOOTHSKIN BARE + készüléket ki kell húzni a hálózati
csatlakozóból. Az SMOOTHSKIN BARE + karbantartásához lásd az 5.3 pontot.

5.0 UTÓKEZELÉS
5.1 LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

A SMOOTHSKIN BARE + egy nagy teljesítményű eszköz. Néhány felhasználó a használat során
enyhe kellemetlenséget (pl. forróság vagy bőrpír) tapasztalhat - ez normális. Az ilyen típusú
reakció általában 24 órán belül elmúlik. A mellékhatások vagy reakciók általában azonnal vagy 24
órán belül jelentkeznek. Ha aggódik, hagyja abba a SMOOTHSKIN BARE + használatát, és keresse
fel a SMOOTHSKIN webhelyét a további segítséghez: a www.smoothskin.com.
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5.2 MELLÉKHATÁSOK TÁBLÁZATA
MELLÉKHATÁSOK

ÉRTÉKELÉS ÉS REAKCIÓ

Enyhe fájdalom / kellemetlenség a kezelt
területen.

Ez várható és normális az összes IPLkezelés esetében. Az utasításoknak
megfelelően folytathatja a készülék
használatát, a fájdalom pedig csökkenni
fog a használat folytatásával.

Forró vagy bizsergő érzés a kezelés
alatt, amely általában néhány másodperc
vagy egy perc után elmúlik, és a kezelés
ismétlése során csökken.

Ez várható és normális az összes IPLkezelés esetében. A készülék használatát
az utasításoknak megfelelően
folytathatja.

Viszketés a kezelési területen.

Ez nagyon gyakori az IPL-kezelések
esetében, és rövid idő elteltével
enyhülniük kell. A készülék használatát
az utasításoknak megfelelően
folytathatja. Ne vakarja meg a területet!

Bőrpír a kezelés alatt vagy után, amely
perceken belül megszűnik.

Ez várható és normális az összes IPLkezelés esetében. Ha a bőrpír megszűnik,
a készülék használatát az utasításoknak
megfelelően folytathatja.

Bőrpír, amely nem tűnik el percek alatt,
és 24-48 órán keresztül tart.

Azonnal hagyja abba a készülék
használatát, és mielőtt újra használni
kezdené, forduljon az orvosához.

Fájdalom vagy kellemetlen érzés, amely
intenzív a kezelés során vagy a kezelés
után is fennáll.

Azonnal hagyja abba a készülék
használatát, és mielőtt újra használni
kezdené, forduljon az orvosához

RENDKÍVÜL RITKA ESETEKBEN
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ÉRTÉKELÉS ÉS REAKCIÓ

Duzzanat és bőrpír, amely két-három
napon belül sem tűnik el.

Azonnal hagyja abba a készülék
használatát, és mielőtt újra használni
kezdené, forduljon az orvosához. Kérjük,
keresse fel a SMOOTHSKIN webhelyet a
segítségért.

A bőr színének ideiglenes elváltozásai
(világosabb vagy sötétebb).

Ha bőrszíne megváltozik, azonnal hagyja
abba a készülék használatát, és forduljon
az orvosához. Kérjük, keresse fel a
SMOOTHSKIN webhelyet a segítségért.

A bőr hólyagosodása vagy égése.

Azonnal hagyja abba a készülék
használatát, és mielőtt újra használni
kezdené, forduljon az orvosához. Tegyen
hideg borogatást a területre. Kezelje
fertőtlenítő- vagy égési sérülésekhez
készült krémmel. Kérjük, keresse fel a
SMOOTHSKIN webhelyet a segítségért.

TARTALOM

5.3 TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
1. A kezelés után mindig kapcsolja ki a SMOOTHSKIN BARE + készüléket a hálózati csatlakozóból
történő kihúzással.
2. H
 asználat után a kézi egységet meg kell vizsgálni, hogy nincs-e sérülés rajta, majd törölje le egy
száraz, szöszmentes ruhával.
VIGYÁZAT: Az üvegszűrő használat közben felforrósodhat. NE érintse meg és ne tisztítsa a
szűrőt legkevesebb 5 percig a használatot követően, ezzel a készüléknek van ideje lehűlni.
SOHA ne használjon vizet vagy más tisztítófolyadékot, mert ezek károsíthatják a készüléket, és
biztonsági veszélyt okozhatnak.
A SMOOTHSKIN BARE + készülék maximális teljesítményének biztosítása érdekében különösen
fontos, hogy a fényszóró és a bőrárnyalat-érzékelő piszoktól, szőrtől és más szennyeződésektől
mentes legyen. Szükség esetén a fényszórót és a bőrszín-érzékelőt óvatosan megtisztíthatja egy
enyhén nedves vattapálcával.
3. Tárolja a SMOOTHSKIN BARE + készüléket
hűvös, száraz helyen. Ellenőrizze, hogy a
kezelőablak és a kézi egység bőrárnyalatérzékelője megfelelően védett a sérülésekkel
szemben.
4. R
 endszeresen ellenőrizze a készüléket (a
zsinórokat is), hogy vannak-e rajta látható
sérülések. Sérülés vagy repedés esetén
hagyja abba az eszköz használatát, és
keresse fel a weboldalt a további segítségért.

Fényszóró
Bőrárnyalatérzékelő

5.4 HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA
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MEGOLDÁS

A kézi egységen lévő aktiválógomb
lámpája nem világít, ha a bőrére helyezi.

Ellenőrizze, hogy a tápellátás be van-e
dugva. Győződjön meg arról, hogy a
bőrárnyalat-érzékelő teljesen felfekszik
a bőrre. A bőre túl sötét lehet a
kezeléshez. Ellenőrizze a felhasználói
útmutató elején található bőrárnyalatdiagramot.

A kézi egység aktiválógombja fehéren
világít, amikor a bőrre helyezi, de a kézi
egység nem villog, amikor megnyomja az
aktiválógombot.

A készülék hibás lehet. Húzza ki a
készüléket és indítsa újra. Ha a probléma
továbbra is fennáll, keresse fel a
weboldalt a további segítségért.

A kézi egység aktiválógombjának
lámpája folyamatosan pirosan világít, és
a készülék nem működik.

Ez azt jelzi, hogy hibás a készülék.
Hagyja abba a készülék használatát,
és keresse fel a webhelyet a további
segítségért.

A SMOOTHSKIN kézi egység,
kezelőablak, tápellátás vagy kábel sérült,
törött, repedt vagy hibás.

NE HASZNÁLJA. Ha bármilyen kétsége
merül fel a SMOOTHSKIN BARE +
biztonságával kapcsolatban, vagy arra
gyanakszik, hogy a készülék bármilyen
módon megsérült, akkor tilos azt
használnia, és látogasson el a weboldalra
a további segítségért.

TARTALOM

6.0 INFORMÁCIÓK
6.1. MŰSZAKI
SPECIFIKÁCIÓK
A SMOOTHSKIN BARE + egy szűrt, széles sávú, intenzív
pulzáló fényű rendszer, amely a következő műszaki
specifikációkkal rendelkezik:
• Ismétlési arány: kézi pulzálás 0,6 másodpercenként
• Folyamatos üzemeltetés
• Maximális optikai teljesítmény: 4J / cm2
• Pulzálás hossza: 1 ms fél-maximumi szélesség
• Hullámhossz: 510-1100 nm
• Tápvezeték-bemenet: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,7–0,91 A
• Működési hőmérséklet: 5 °C és 40 °C között
• Működési páratartalom: Legfeljebb 93% relatív
páratartalom nem kondenzáló
• Működési nyomás: 700–1060 hPa
• Kezelési terület (foltméret): 3 cm2 (30 mm x 10 mm)
Szállítási feltételek:
• Hőmérséklet: –25 °C és +70 °C között
• Páratartalom: akár 93% relatív páratartalom nem
kondenzáló
• Nyomás: 500hPa és 1060hPa között
A SMOOTHSKIN BARE + korlátlan számú villantásra képes,
és egyetlen felhasználó általi használatra készült.
A CE-jelölés tanúsítja, hogy ez a készülék megfelel a
következő EGK-irányelveknek:
• Alacsony feszültségre vonatkozó 2014/35/EU irányelv
• Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/
EU irányelv
• Az energiával kapcsolatos termékbiztonsági
2009/125/EK irányelv

6.2 ÁRTALMATLANÍTÁS
(élettartam vége)

BF-típusú alkalmazott rész
II. osztályú készülék
Kövesse a használati útmutatót
a használathoz
Az Európai Unió elektromos
és elektronikus berendezések
hulladékainak hulladéklerakója
Európai megfelelőségi jelölés
Tartsa szárazon
NRTL-tanúsítási jelölés
Az FCC EMC-megfelelősége
Észak-Amerikában
Ausztráliai szabályozási
megfelelőségi jel
A vámunió EAC-megfelelőségi
jelölése
A lóhere megfelelőségi jel
Ukrajnában
Kína veszélyes anyagok
alkalmazását korlátozó
irányelvének környezetvédelmi
használati időszaka
Figyelem: az eszköz optikai
sugárzása szemkárosodást
okozhat

Az egészségre és a környezetre gyakorolt veszély minimalizálása
és az anyagok újrahasznosíthatósága érdekében ezt a terméket
az elektromos és elektronikus berendezéseknek létrehozott külön
hulladékgyűjtőben kell ártalmatlanítani. A terméken megjelölt
kerekes hulladéktároló-szimbólum emlékeztetőül szolgál.

6.3 JÓTÁLLÁS
2 év jótállást vállalunk a termékre a vásárlás napjától kezdve. A jótállási időszakon belül ingyenesen
ellenőrizzük az anyag- vagy gyártási hibákat, és saját döntésünk esetén kicseréljük a teljes készüléket
is Ez a jótállás minden országban érvényes, ahol ezt a készüléket a Cyden Ltd. vagy annak
meghatalmazott forgalmazója biztosítja.
Ez a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, normál kopásból vagy használatból
származó károkra, valamint az olyan hibákra, amelyek elhanyagolható hatással vannak a készülék
értékére vagy működésére. A jótállás érvényét veszti, ha a javításokat illetéktelen személyek végezték
el, és ha a javítás során nem eredeti SMOOTHSKIN BARE +-alkatrészeket használtak. A jótállási idő
belüli szervizelés igénybevételéhez kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.smoothskin.com
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CyDen Limited
Office Block A
Bay Studios Business Park
Fabian Way
Swansea SA1 8QB
Wales UK
*A termék eltérhet az útmutatóban szereplő
illusztrációktól
CM12-1561-01
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