GHID DE UTILIZARE

10 minutes and voilà!

Bine ați venit la

SMOOTHSKIN BARE+
Felicitări! Ați intrat într-o lume plină de frumusețe, delicatețe și comoditate. Lăsați în urmă vremea epilării
cu ceară! Cu noul sistem de epilare SMOOTHSKIN BARE+ cu impulsuri intense de lumină (IPL), vă puteți
aștepta la o piele netedă și moale, care durează atât de mult încât veți uita de picioare aspre sau axile
înțepătoare.! Spuneți adio benzilor de ceară – SMOOTHSKIN este aici pentru a rămâne!
Participați la conversația din cadrul „programului de asistență” din camera de înfrumusețare de pe site-ul
www.smoothskin.com unde puteți face schimb de idei și puteți obține sfaturi de specialitate pe parcursul
tratamentului dvs.
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1.1 AVERTISMENTE

NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă aveți pielea foarte
închisă (consultați Graficul privind culoarea pielii de mai jos).
Pielea foarte închisă poate absorbi prea multă energie și se
poate răni (arsuri, decolorare sau cicatrici).

NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă pielea a fost
bronzată artificial sau natural în trecutul recent. Pielea poate
fi mai sensibilă în urma expunerii la soare și poate fi deosebit
de susceptibilă la reacții adverse în urma tratamentului IPL
(arsuri, bășici, decolorare sau cicatrici). De asemenea, evitați
expunerea neprotejată la lumina directă a soarelui după
tratamentul cu SMOOTHSKIN BARE+. Pielea poate fi extrem de
sensibilă în urma tratamentului IPL și mai ales susceptibilă la
arsuri solare. Folosiți protecție solară (cu SPF 15 sau mai mare)
sau acoperiți pielea.
NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ direct pe mameloane,
organe genitale sau în jurul anusului. Aceste zone pot avea
o culoare mai închisă a pielii și/sau o densitate mai mare a
părului. Utilizarea dispozitivului în aceste zone poate provoca
disconfort/durere sau poate răni pielea (arsuri, decolorare sau
cicatrici).
NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă aveți un istoric de
3
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cancer la piele sau leziuni pre-canceroase (de exemplu, nevi
sau un număr mare de alunițe).
NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă aveți oricare
dintre următoarele condiții, deoarece vă poate răni pielea
sau înrăutăți condițiile existente. Este posibil să apară reacții
adverse, cum ar fi arsuri, bășici și modificări ale culorii pielii
(hipo sau hiperpigmentație) sau cicatrici:
•

•

•
•

P ete închise sau negre, cum ar fi semne din naștere, alunițe
sau negi în zona pe care doriți să o tratați.
A fecțiune cronică a pielii (de exemplu psoriazis sau vitiligo)
sau piele deteriorată (de exemplu, arsuri solare, tăieturi, răni
deschise sau infecții active) în zonele pe care doriți să le
tratați.
Varicele în zona pe care doriți să o tratați.
T atuaje sau machiaj permanent în zona pe care doriți să
o tratați. Dacă aveți o sensibilitate cunoscută la lumina
soarelui (fotosensibilitate) sau luați medicamente care fac
pielea mai sensibilă și provoacă fotosensibilitate, cum ar fi
Retin A, Accutane și/sau alți retinoizi topici.

Dacă luați un produs medical, verificați întotdeauna prospectul
cu instrucțiuni, pentru a vedea dacă fotosensibilitatea este
listată ca reacție adversă. Dacă în continuare aveți dubii în ceea
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ce privește utilizarea SMOOTHSKIN BARE+, solicitați asistență
medicală.
NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă ați efectuat un
tratament de exfoliere a pielii în zona pe care doriți să o tratați.
NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă sunteți gravidă sau
alăptați, deoarece acest dispozitiv nu a fost testat în acest sens.
SMOOTHSKIN BARE+ nu este destinat utilizării de către
persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu
excepția cazului în care primesc supraveghere sau instrucțiuni
privind utilizarea sigură și corectă a dispozitivului de la o
persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
SMOOTHSKIN BARE+ nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor sub
16 ani. Copiii nu trebuie să utilizeze, să întrețină, să curețe sau
să se joace cu dispozitivul.
Filtrul de sticlă al dispozitivului SMOOTHSKIN BARE+ este o
componentă foarte importantă care se va încălzi în timpul
utilizării. NU atingeți filtrul în timpul sau imediat după utilizare.
Verificați regulat filtrul pentru a identifica eventuale deteriorări.
NU utilizați SMOOTHSKIN BARE+ dacă filtrul este crăpat sau
lipsește.
Asigurați-vă că fereastra de tratament a dispozitivului
SMOOTHSKIN BARE+ este curată și lipsită de impurități.
Prezența impurităților pe fereastra de tratament sau în jurul
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acesteia în timpul funcționării poate duce la modificări
temporare ale pielii, cum ar fi înroșirea sau umflarea.
AVERTISMENT: Pot apărea semne de deteriorare a pielii
după aplicarea prelungită sau repetată într-o anumită zonă
NU depășiți utilizarea specificată în regimul de tratament
1.2 PRECAUȚII

SMOOTHSKIN BARE+ nu este recomandat pentru părul roșu,
gri sau foarte deschis, deoarece nu este eficient pentru aceste
culori de păr.
Siguranța electrică și de incendiu
Valabil pentru orice dispozitiv electric, trebuie luate anumite
precauții pentru a vă asigura siguranța.
Pericol
NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă este deteriorat;
De exemplu, dispozitiv fisurat, cablu deteriorat (fire
interne vizibile), sticlă crăpată sau spartă pe dispozitiv etc.
Componentele interne conțin electricitate periculoasă.
NU UTILIZAȚI în apropiere de căzi, dușuri, bazine sau alte
recipiente care conțin apă. Dacă SMOOTHSKIN BARE+ se
umezește, nu trebuie utilizat. NU utilizați dacă dispozitivul a
fost expus la apă.
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Nu încercați NICIODATĂ să demontați SMOOTHSKIN
BARE+, deoarece acest lucru vă poate expune la componente
electrice periculoase și la energie cu impulsuri de lumină.
NU UTILIZAȚI dacă dispozitivul devine inconfortabil de cald la
atingere. Este posibil ca acest lucru să indice că SMOOTHSKIN
BARE+ este deteriorat.
1.3 SIGURANȚA OCHILOR
SMOOTHSKIN BARE+ emite flash-uri cu impulsuri intensive de
lumină. Expunerea directă este potențial dăunătoare pentru
ochi. Aveți grijă să urmați măsurile de siguranță de mai jos.
Dispozitivul poate fi activat (flash activ) numai dacă senzorul
pentru culoarea pielii detectează o citire validă și este în
contact complet cu zona de tratament. Cu toate acestea:
NU priviți direct spre fereastra de tratament a dispozitivului
atunci când sistemul este conectat la energie electrică și este
pornit.
NU încercați să activați (dispozitivul emite flash-uri) sistemul
atunci când este îndreptat spre ochi.
Activați (dispozitivul emite flash-uri) sistemul NUMAI atunci
când partea din față a dispozitivului este în contact cu zona pe
care doriți să o tratați.
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Vă recomandăm să nu priviți direct spre dispozitiv atunci când
este declanșat pe piele.
NU tratați zonele din jurul ochilor (sprâncene sau gene).
SMOOTHSKIN BARE+ poate fi utilizat pentru a trata buza
superioară, bărbia, obrajii, falca și gâtul la femei.
NU încercați să activați (dispozitivul emite flash-uri)
SMOOTHSKIN BARE+ pe alte suprafețe decât pielea.

Filtru de sticlă
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SMOOTHSKIN BARE+
este un dispozitiv care
poate fi folosit de un
singur utilizator; nu
este destinat exclusiv
femeilor, fiind potrivit
și pentru uz masculin.
SMOOTHSKIN BARE+
nu este recomandat
pentru utilizare pe barba
bărbaților, deoarece
rezultatele pot fi
permanente.
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2.0 INTRODUCERE
2.1 APARATUL SMOOTHSKIN
Este o frumusețe! SMOOTHSKIN BARE+ este bazat pe impulsuri intense de lumină produse prin intermediul
tehnologiei profesionale IPL. Aceasta înseamnă că atunci când vine vorba de epilare, SMOOTHSKIN BARE+
nu are competiție.

Cablu de legătură

Buton de activare

Senzor pentru
culoarea pielii

Cablu de alimentare

Fereastră de tratament

Alimentare electrică

3.0 CUM FUNCȚIONEAZĂ
3.1 CUM FUNCȚIONEAZĂ IPL?
SMOOTHSKIN BARE+ este conceput pentru a întrerupe ciclul de creștere a părului și pentru a preveni reapariția. Energia
luminoasă este transferată prin suprafața pielii și este absorbită de melanina prezentă în firul de păr. Energia luminoasă
este transformată în energie termică (sub suprafața pielii), ceea ce împiedică părul neplăcut să crească la loc. Acum puteți
aștepta cu nerăbdare să vedeți cum cad firele de păr în mod natural pe parcursul a câteva zile sau 1-2 săptămâni.

3.2 LA CE SĂ VĂ AȘTEPTAȚI
Lucru interesant! Părul crește în trei faze distincte și consecutive și nu toate firele de păr sunt în aceeași fază într-un
anumit moment. Tratamentul IPL este eficient doar într-o singură fază („faza de creștere” Anagen - dacă vă întrebați)
și de aceea trebuie să urmați regimul dvs. de tratament până când veți obține rezultatele dorite. Respectând regimul
recomandat, este foarte probabil să îndepărtați firele de păr care v-au scăpat în tratamentele anterioare. Știință
elementară!
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RAS

EMITE FLASH-URI

PREVINE REGENERAREA

Regimul de tratament: Mai întâi să menționăm la ce NU trebuie să vă așteptați. Așa cum este cazul pentru TOATE
tratamentele de acasă cu IPL sau cu laser (nu credeți pe nimeni care vă spune altfel), un singur tratament nu va dura
pentru totdeauna. Va trebui să continuați să tratați firele de păr periodic pentru a evita regenerarea părului; dar lucrul
cel mai bun la SMOOTHSKIN BARE+ este faptul că acesta va împiedica reapariția părului atât timp cât veți continua
tratamentul în mod regulat, așa că dacă respectați acest sfat nu veți mai avea niciodată picioare sau axile aspre. Ura!
Pentru rezultate optime trebuie să utilizați SMOOTHSKIN BARE+ săptămânal pe fiecare zonă de tratament, pentru a vă
asigura că toți foliculii de păr sunt tratați.
Nu există niciun beneficiu suplimentar în utilizarea dispozitivului mai frecvent (pe o zonă respectivă a corpului), datorită
ciclului normal de creștere a părului. Utilizarea dispozitivului mai frecvent poate provoca iritații ale pielii.
În primele săptămâni după tratamentele inițiale, veți observa în continuare creșterea unor fire de păr. Acestea sunt
probabil firele de păr care nu au fost tratate în faza de creștere (atunci când IPL este cel mai eficient), așa că asigurați-vă
că mențineți frecvența tratamentelor!
În 4 săptămâni, ar trebui să observați o reducere a creșterii părului. Vor mai rămâne câteva fire de păr care vor necesita
tratament deoarece este nevoie să prindeți fiecare fir de păr în faza corectă, dar nu vă faceți griji, lucrurile se vor
îmbunătăți de aici înainte - așadar continuați!
Reacții adverse: Nu vă așteptați să apară reacții adverse semnificative în urma tratamentelor. Dacă observați ceva ieșit
din comun, consultați secțiunea 5.2 pentru mai multe informații
Păstrați pielea netedă tot timpul: După 12 săptămâni, toate firele de păr ar trebui să fie tratate și va fi nevoie doar de
o sesiune la fiecare 2-3 săptămâni. Cu toate acestea, trebuie menționat că durata tratamentului pentru fiecare persoană
este diferită (pentru că toți avem piele, păr, stil de viață diferite... chiar și genetica joacă un rol!), de aceea de acum încolo
depinde de dvs. să stabiliți care este regimul potrivit.
Secretul pentru a avea o piele netedă și moale este să păstrați rutina și să respectați regimul de tratament. Dacă utilizați
produsul în mod regulat, veți observa din ce în ce mai puține fire de păr regenerându-se. Aceste fire de păr ar trebui să
fie, de asemenea, mai fine, mai deschise și să crească mai lent. Pe măsură ce trece timpul, veți putea înlocui complet
rutina de ras.
Accesați site-ul web SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com) pentru mai multe sfaturi și sugestii utile despre cum să
utilizați și să obțineți cele mai bune rezultate de la SMOOTHSKIN BARE+.

4.0 MOD DE UTILIZARE
4.1 NOȚIUNI INTRODUCTIVE
1. Înainte de a utiliza SMOOTHSKIN BARE+, pregătiți zona care urmează a fi tratată asigurându-vă că este rasă
(asigurându-vă că eliminați tot părul vizibil înainte de fiecare tratament), curățată și uscată. Orice fir de păr rămas pe
suprafața pielii poate deteriora partea din față a dispozitivului și poate provoca reacții adverse. Rețineți, nu utilizați
geluri sau creme cu acest dispozitiv!
2. Porniți dispozitivul. Conectați la sursa de alimentare utilizând cablul furnizat. Senzorul pentru culoarea pielii din partea
frontală a dispozitivului va ilumina albastru și ventilatorul va porni.

10

CUPRINS

Stați așa! S-o luăm pas cu pas...
Înainte de a începe primul tratament pe o zonă nouă a corpului, testați pielea (în acea zonă) pentru a vedea
dacă există o reacție la SMOOTHSKIN BARE+. Zona de testare trebuie să fie de aproximativ 3 cm x 2 cm
(echivalentul a două flash-uri unul lângă altul).
1. Urmați instrucțiunile din secțiunea „Noțiuni introductive” pentru a începe ca de obicei.
2. Tratați zona.
3. Așteptați 24 de ore.
4. Dacă nu apare nicio reacție după 24 de ore, puteți să continuați cu tratamentul! „Zona testată” NU trebuie
tratată din nou timp de cel puțin o săptămână.

4.2 FUNCȚII
Senzor pentru culoarea pielii: SMOOTHSKIN BARE+ are un senzor unic și sofisticat pentru a determina culoarea
pielii. În timpul unui tratament, senzorul este activ în mod continuu, căutând o culoare validă a pielii. Dacă senzorul nu
detectează o culoare validă sau nu este în contact complet cu pielea, atunci dispozitivul nu poate fi activat. Asigurați-vă
că dispozitivul este așezat plat pe pielea dvs., deoarece va putea detecta culoarea corectă numai dacă este apăsat pe
piele.
Indicator pornit
Se detectează pielea

Fereastră de tratament

Indicator oprit
Nu se detectează pielea

Corect

Incorect

4.3 TRATAMENT
•

 păsați ferm dispozitivul pe zona care urmează să fie tratată. Indicatorii din jurul butonului de activare vor ilumina
A
ALB atunci când dispozitivul este gata să emită flash-uri.

•
•

Apăsați butonul de activare. Dispozitivul va emite flash-uri și veți simți o senzație de căldură.
Mutați dispozitivul pe următoarea zonă care trebuie tratată și reluați procedura!

Asigurați-vă că ÎNTREAGA ZONĂ este acoperită și tratați zonele mai aspre (cum ar fi axilele) cu mai multe aplicații (rulând
dispozitivul pe aceeași zonă de maxim 3 ori).
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Fereastră de
tratament
Acoperire completă

Suprapunere

Asigurați-vă că nu acoperiți orificiile de aerisire ale dispozitivului în
timp ce tratați, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea
dispozitivului. SMOOTHSKIN BARE+ este un dispozitiv extrem
de rapid și puternic, permițându-vă să efectuați un tratament al
întregului corp în mai puțin de 10 minute.

Zone omise

Orificii de
aerisire

4.4 METODA DE TRATAMENT – STAMP SAU GLIDE
Există două metode recomandate pentru tratament - „Stamp” sau „Glide”. Pentru orice metodă alegeți, dispozitivul trebuie
deplasat între flash-uri pentru a se asigura că zona este tratată uniform și nu există părți omise.
Metoda Stamp
Metodă optimă pentru zonele mici, cum ar fi axila și fața. Poziționați dispozitivul
pe piele, apăsați și eliberați butonul de activare. Îndepărtați aparatul de pe piele
înainte de a reaplica cu atenție pe următoarea zonă de tratament.

Dispozitivul trebuie să se
reîncarce între flash-uri. Acest
lucru va dura aproximativ o
jumătate de secundă.

Metoda Glide
Metodă optimă pentru zonele mai mari, cum ar fi picioarele. Poziționați dispozitivul pe piele, apăsați lung butonul de
activare, apoi glisați dispozitivul de-a lungul pielii între flash-uri. Încercați să deplasați dispozitivul la o viteză constantă, care
să oferă o acoperire completă, având grijă să nu existe zone suprapuse sau omise.

4.5 OPRIRE
După ce ați terminat tratamentul, SMOOTHSKIN BARE+ trebuie deconectat de la priza electrică. Consultați secțiunea 5.3
pentru detalii despre cum să întrețineți în mod optim aparatul SMOOTHSKIN BARE+.

5.0 POST-TRATAMENT
5.1 REACȚII ADVERSE POSIBILE
SMOOTHSKIN BARE+ este un dispozitiv puternic. Unele persoane pot avea un ușor disconfort (de exemplu, căldură
sau roșeață a pielii) în timpul utilizării - acest lucru este normal. Acest tip de reacție dispare de obicei în 24 de ore.
Efectele sau reacțiile adverse sunt de obicei imediate sau apar în 24 de ore. Dacă aveți îngrijorări, întrerupeți utilizarea
SMOOTHSKIN BARE+ și vizitați site-ul web SMOOTHSKIN pentru asistență: www.smoothskin.com.
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5.2 TABEL REACȚII ADVERSE
REACȚIE ADVERSĂ
Durere ușoară/disconfort în zona tratată.
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CUM SĂ EVALUAȚI ȘI SĂ REACȚIONAȚI
Acest lucru este de așteptat și este normal
pentru toate tratamentele IPL. Puteți continua
să utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor,
iar durerea se va diminua odată cu utilizarea
continuă.

Acest lucru este de așteptat și este normal pentru
toate tratamentele IPL. Puteți continua să utilizați
dispozitivul conform instrucțiunilor, iar durerea se
va diminua odată cu utilizarea continuă.

Acest lucru este de așteptat și este normal pentru
toate tratamentele IPL. Puteți continua să utilizați
dispozitivul conform instrucțiunilor.

Mâncărime în zona de tratament.

Acest lucru este destul de comun pentru
tratamentele IPL și în mod normal se ameliorează
după o perioadă scurtă de timp. Puteți continua
să utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor. Nu
scărpinați zona.

Roșeață pe piele în timpul sau după tratament,
care dispare în câteva minute.

Acest lucru este de așteptat și este normal pentru
toate tratamentele IPL. Puteți continua să utilizați
dispozitivul conform instrucțiunilor odată ce
roșeața a dispărut.

Roșeață pe piele care nu dispare în câteva minute
și durează 24-48 de ore.

Roșeață pe piele care nu dispare în câteva minute
și durează 24-48 de ore.

Durere intensă sau disconfort semnificativ în
timpul tratamentului sau care persistă după
tratament.

Opriți imediat utilizarea dispozitivului și
consultați medicul înainte de a-l folosi din nou

ÎN CAZURI FOARTE RARE

CUM SĂ EVALUAȚI ȘI SĂ REACȚIONAȚI

Umflare și roșeață care nu dispar în două-trei zile.

Opriți imediat utilizarea dispozitivului și
consultați medicul înainte de a-l folosi din nou.
Vizitați site-ul web SMOOTHSKIN pentru asistență.

Modificări temporare ale culorii pielii (se deschide
sau se închide).

Dacă culoarea pielii se modifică, opriți imediat
utilizarea dispozitivului și consultați medicul.
Vizitați site-ul web SMOOTHSKIN pentru asistență.

Bășici sau arsuri ale pielii.

Opriți imediat utilizarea dispozitivului și
consultați medicul înainte de a-l folosi din nou.
Aplicați o compresă rece pe zonă. Tratați cu
antiseptic sau cremă pentru arsuri. Vizitați site-ul
web SMOOTHSKIN pentru asistență.
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5.3 CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE
1. După tratament, opriți întotdeauna SMOOTHSKIN BARE+ prin deconectare de la priza electrică.
2. După utilizare, dispozitivul trebuie verificat pentru deteriorări și apoi șters cu o cârpă uscată, fără scame.
AVERTISMENT: Filtrul de sticlă se poate încălzi în timpul utilizării. NU atingeți și nu curățați filtrul cel puțin 5 minute
după utilizare pentru a permite răcirea acestuia.
Nu utilizați NICIODATĂ apă sau alte lichide de curățare, deoarece acestea pot deteriora dispozitivul și pot reprezenta un
pericol de siguranță.
Pentru a asigura o performanță optimă a aparatului SMOOTHSKIN BARE+, este deosebit de important să păstrați
reflectorul și senzorul pentru culoarea pielii ferite de murdărie, păr sau alte impurități. Dacă este necesar, reflectorul și
senzorul pentru culoarea pielii pot fi curățate cu atenție folosind o cârpă de bumbac ușor umedă.
3. Depozitați SMOOTHSKIN BARE+ într-un loc rece
și uscat. Asigurați-vă că fereastra de tratament
și senzorul pentru culoarea pielii sunt protejate
împotriva deteriorării.
4. Verificați regulat (inclusiv cablurile) dacă există
semne vizibile de deteriorare. În cazul în care
apar deteriorări sau crăpături, opriți utilizarea
dispozitivului și vizitați site-ul web pentru
asistență.

Reflector

Senzor pentru
culoarea pielii

5.4 DEPANARE
PROBLEMĂ
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SOLUȚIE

Luminile butonului de activare nu se aprind
atunci când dispozitivul este așezat pe piele.

Asigurați-vă că sursa de alimentare este
conectată. Asigurați-vă că senzorul pentru
culoarea pielii este complet apăsat pe piele.
Este posibil ca pielea dvs. să aibă o culoare
prea închisă pentru tratament. Verificați graficul
pentru culorile pielii de la începutul acestui ghid
de utilizare.

Butonul de activare iluminează alb atunci când
dispozitivul este așezat pe piele, dar nu emite
falsh-uri atunci când butonul de activare este
apăsat.

Este posibil să existe o defecțiune a dispozitivului.
Deconectați dispozitivul și reporniți. Dacă
problema persistă, accesați site-ul web pentru
asistență.

Luminile butonului de activare sunt iluminate în
roșu continuu, iar dispozitivul nu va funcționa.

Acest lucru indică faptul că există o eroare la
dispozitiv. Opriți utilizarea dispozitivului și vizitați
site-ul web pentru asistență.

Dispozitivul SMOOTHSKIN, fereastra de tratament,
sursa de alimentare sau cablul sunt deteriorate,
rupte, fisurate sau par defecte.

NU UTILIZAȚI. Dacă aveți vreo îndoială cu privire
la siguranța dispozitivului SMOOTHSKIN BARE+
sau suspectați că este deteriorat în vreun fel,
acesta nu trebuie utilizat; vizitați site-ul web
pentru asistență.

CUPRINS

6.0 INFORMAȚII
6.1 SPECIFICAȚII TEHNICE
SMOOTHSKIN BARE + este un sistem cu impulsuri intense de lumină
filtrată de bandă largă, cu următoarele specificații tehnice:

•
•
•
•
•
•
•
•

Rata de repetiție: Pulsat manual la fiecare 0,6 secunde

•
•

Presiuni de funcționare: 700 hPa - 1060 hPa

Funcționare continuă

Echipament clasa II
Urmați instrucțiunile de utilizare

Ieșire optică maximă: 4J/cm2
Lungime impuls: 1 msec FWHM
Lungime de undă: 510 - 1100 nm
Intrare linie electrică: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 1,7 - 0,91 A
Temperatură de funcționare: Între 5 °C și 40 °C
 miditate de funcționare:
U
Până la 93 % R.H. fără condensare

 ona de tratament (dimensiunea locației):
Z
3 cm2 (30 mm x 10 mm)

Condiții de transport:

•
•
•

Parte aplicată de tip BF

Temperatură: -25 °C până la +70 °C
Umiditate: Până la 93 % R.H. fără condensare
Presiuni: 500 hPa - 1060 hPa

SMOOTHSKIN BARE+ are flash-uri nelimitate și este destinat
unui singur utilizator.
Marcajul CE certifică faptul că acest aparat este conform cu
următoarele directive CEE:

•
•

Directiva de joasă tensiune 2014/35/UE

•

Directiva privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE.

Marcaj de eliminare a deșeurilor
DEEE pentru Uniunea Europeană
Marcaj de conformitate europeană
Păstrați uscat
Marcaj de certificare NRTL
Conformitatea FCC EMC pentru
America de Nord
Marcaj de conformitate cu
reglementările din Australia
Marcaj de conformitate EAC pentru
Uniunea Vamală
Marcaj de conformitate trifoi pentru
Ucraina
Perioada de utilizare pentru protecția
mediului RoHS din China
Perioada de utilizare pentru protecția
mediului RoHS din China

 irectiva privind compatibilitatea
D
electromagnetică 2014/30/UE

6.2 ELIMINARE (finalul duratei de exploatare)
Pentru a reduce pericolele pentru sănătate și mediu și pentru a garanta că materialele pot fi reciclate, acest produs trebuie eliminat
la o stație de colectare separată a deșeurilor destinată echipamentelor electrice și electronice. Simbolul Coș de gunoi este marcat
pe produs pentru a vă reaminti acest lucru.

6.3 GARANȚIE
Acordăm o garanție de 2 ani pentru produs începând cu data achiziției. În perioada de garanție, vom verifica gratuit defecțiunile la
materiale sau de manoperă și vom înlocui dispozitivul, la discreția noastră. Această garanție se extinde în fiecare țară în care acest
dispozitiv este furnizat de Cyden Ltd sau de distribuitorii autorizați.
Această garanție nu acoperă daunele cauzate de o utilizare necorespunzătoare, de uzura sau utilizarea normală, precum și defectele
care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcționării aparatului. Garanția devine nulă dacă reparațiile sunt efectuate de persoane
neautorizate și dacă nu sunt utilizate piese originale SMOOTHSKIN BARE+. Pentru service în perioada de garanție, vizitați site-ul
nostru web: www.smoothskin.com
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CyDen Limited
Office Block A
Bay Studios Business Park
Fabian Way
Swansea SA1 8QB
Wales UK
*Produsul poate să difere de ilustrațiile din acest ghid

CM12-1565-01
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