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1. Avertismente și contraindicații

Prezentul manual de utilizare este în 
conformitate cu normele și legislația în 
vigoare în Uniunea Europeană. Când vă 
deplasați în străinătate, trebuie de asemenea 
să respectați și regulamentele și legislația din 
țara respectivă. 
Silk'n Lipo este un aparat electric puternic 
și trebuie să acordați o atenție specială 
siguranței la utilizare. Înainte de utilizare, vă 
rugăm să citiți cu atenție toate avertismentele 
și contraindicațiile. Vă recomandăm să 
vă familiarizați cu instrucțiunile din acest 
manual înainte de fiecare utilizare.

 U Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie 
sau duș.

 U Înainte de a conecta stativul/suportul de 
încărcare la sursa de electricitate, asigurați-
vă întotdeauna că aveți mâinile uscate.

 U Nu introduceți adaptorul în apă. Adaptorul 
nu este rezistent la apă. 

 U Nu puneți sau depozitați unitățile de tratare, 
stativul/suportul de încărcare și adaptorul în 
locuri de unde poate cădea sau poate fi tras 
în cadă, chiuvetă, apă sau orice alt lichid. 
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 U Nu încercați să recuperați stativul/suportul 
de încărcare sau adaptorul în cazul în care 
a căzut în apă. Scoateți-l imediat din priză 
înainte de a încerca să îl recuperați. Dacă 
nu scoateți din priză stativul/suportul 
de încărcare sau adaptorul vă puteți 
electrocuta! 

 U Nu utilizați adaptorul dacă are un cablu sau 
un ștecher deteriorat, dacă nu funcționează 
adecvat sau dacă a fost introdus în apă. Dacă 
se întâmplă acest lucru, scoateți adaptorul 
din priză imediat. 

 U Dacă stativul/suportul de încărcare func-
ționează defectuos, scoateți-l imediat din 
priză. 

 U Uscați fiecare unitate de tratare înainte de 
încărcare sau depozitare.

 U Uscați fiecare pad cu electrozi înainte de 
depozitare.

 U Numai personalului autorizat îi este permis 
să efectueze reparații. Nu încercați să 
modificați, să deschideți sau să reparați 
aparatul. Puteți atinge componente 
electrice periculoase și vă puteți provoca 
leziuni grave. 
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 U Schimbările sau modificările aduse acestui 
aparat care nu sunt aprobate expres de 
partea responsabilă cu conformitatea 
pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza 
aparatul.

 U Nu utilizați dacă piesele și accesoriile nu 
sunt furnizate de către producător, după 
cum este definit în acest manual, dacă 
aparatul este deteriorat sau dacă nu pare a 
funcționa corect. În aceste cazuri, contactați 
serviciul clienți.

 U Nu curățați niciuna dintre componentele 
aparatului în mașina de spălat vase.

 U Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul 
(din plastic). Se pot răni de la ambalaj sau 
pot înghiți componente mici și se pot îneca 
sau sufoca.

 U Nu eliminați împreună cu deșeurile mena-
jere! Directiva DEEE solicită eliminarea 
acestui aparat electric (inclusiv a tuturor 
accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de 
colectare și reciclare indicat pentru aparate 
electrice. Pentru detalii, consultați secțiunea 
13. Eliminare.

 U Bateria trebuie îndepărtată din aparat 
înainte să fie eliminată. 

 U Aparatul trebuie deconectat de la rețea 
înainte de a îndepărta bateria.
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 U Bateria va fi eliminată în siguranță.
 U Trebuie acordată atenție aspectelor de 

mediu legate de eliminarea bateriei. Nu 
aruncați bateriile uzate la coșul de gunoi. 
Contactați vânzătorul pentru protecția 
mediului.

Îndepărtarea bateriei
Pentru a îndepărta bateria, aparatul trebuie 
demontat. Aparatul nu va mai funcționa după 
această procedură și nici nu mai poate fi reparat. 
Garanția va fi anulată dacă carcasa aparatului 
este deteriorată și bateria îndepărtată. Vă 
recomandăm să purtați ochelari și mănuși de 
protecție.
Home Skinovations Ltd nu este responsabil 
pentru daunele fizice sau materiale ca urmare a 
efectuării procedurii.
Pentru a îndepărta bateria, așezați fiecare unitate 
de tratare pe o suprafață tare, solidă. Utilizați un 
ciocan pentru a sparge carcasa exterioară din 
plastic.
Folosiți clește sau șurubelniță pentru a îndepărta 
carcasa. Deșurubați PCB (placa imprimată de 
circuit) și îndepărtați bateria deconectând fișa 
de la PCB.
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Contraindicații
 U aparatul Silk'n Lipo nu trebuie utilizat de 

următoarele persoane: copii, adulți cu 
capacități fizice și senzoriale limitate sau 
persoanele care nu au experiența sau 
cunoștințele necesare pentru utilizarea 
aparatului. Nu lăsați aparatul la îndemâna 
copiilor.

 U Folosiți un nivel redus de energie EMS dacă 
experimentați disconfort.

 U Opriți imediat utilizarea în caz de înroșire a 
pielii sau de bășici sau arsuri. 

 U Utilizați aparatul numai pe piele curată, 
uscată și sănătoasă.

Nu utilizați dacă:
 U aveți afecțiuni cardiace și nu ați consultat 

medicul. 
 U utilizați medicamente imunosupresive, 

cum ar fi corticosteroizi, fără consultarea 
medicului sau dacă aveți tulburări de 
imunodeficiență.

 U aveți orice tip de cancer activ.
 U aveți tulburări limfatice, afecțiuni ale tiroidei, 

diabet sau afecțiuni hepatice sau orice 
tulburări metabolice.
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 U aveți un stimulator cardiac, defibrilator 
intern sau orice alt implant electric activ 
oriunde în corp. 

 U ați aplicat pe aria de tratare soluții topice 
conținând ioni de metale.

 U suferiți de epilepsie.
 U aveți tulburări circulatorii arteriale grave la 

membrele inferioare.
 U aveți hernie abdominală sau inghinală.
 U sunteți însărcinată sau alăptați. 

A nu se folosi aparatul pe următoarele părți 
ale corpului:

 U În apropierea inimii. Electrozii nu trebuie 
plasați niciunde pe suprafața ventrală a 
cutiei toracice (unde se află coastele și 
osul pieptului) și în niciun caz pe cei doi 
mari mușchi pectorali. Acest lucru poate 
spori riscul de fibrilații ventriculare și poate 
produce stop cardiac. 

 U Pe partea dorsală a cutiei toracice.
 U Pe cap sau pe gât.
 U Pe organele genitale.
 U Pe ochi sau în jurul acestora.
 U Pe zonele cu tatuaje.
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 U Pe zonele cu artrită metabolică sau dureri 
cronice.

 U Pe zonele umflate, infectate sau inflamate 
sau care conțin piele cu leziuni sau iritații sau 
cu erupții cutanate (de ex. leziuni cutanate, 
flebită, tromboflebită, varice sau cicatrici 
postoperatorii, cazuri în care ar putea fi 
afectat procesul de vindecare).

 U Pe părți ale corpului care prezintă capse 
implanturi și piercing-uri metalice sau 
dacă vă aflați aproape de metal. Pe durata 
sesiunii de tratament, scoateți bijuteriile sau 
alte accesorii din zona de tratare.

 U Pe zone cu antecedente de cancer de piele 
sau zone cu potențiale tumori maligne ale 
pielii.

2. Siguranță cu Silk'n Lipo
Cu Silk'n siguranța este pe primul loc. Silk'n Lipo prezintă următoarele funcții de 
siguranță:

 U Senzor de proximitate: Aparatul funcționează numai atunci când este
pornit și unitatea de tratare are un bun contact cu pielea dv. 

 U Oprire automată: Chiar dacă puteți opri tratamentul oricând doriți,
aparatul se oprește automat după un minut dacă nu are contact cu pielea 
(ledul de funcționare are lumină verde constantă). De asemenea, se 
oprește automat și după 15 minute de utilizare continuă.
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3. Faceți cunoștință cu Silk'n Lipo
Silk'n Lipo este un sistem care ajută la reducerea adipozității în anumite zone ale 
corpului, antrenarea mușchilor și modelarea anumitor părți ale corpului fără efort 
fizic și în confortul locuinței dv. 

Amplasând unitatea de tratare1 pe anumite zone, cum ar fi brațe, abdomen, 
fese sau coapse, adipozitatea din zona respectivă poate fi descompusă și 
eliminată. Aparatul poate ajuta la modelarea anumitor zone ale corpului în care 
regimul alimentar sau activitățile sportive nu au efect. Silk'n Lipo nu este conceput 
pentru reducerea adipozității de pe întregul corp sau pentru slăbit și nu poate 
înlocui regimul alimentar și activitățile sportive. 
1 Singularul este utilizat pentru a desemna atât componente disponibile într-o 
singură bucată cât și componente disponibile în mai multe bucăți, cum ar fi 
unitatea de tratare, centura și padul cu electrozi. 

3.1. Conținutul ambalajului

 y 1 sau mai multe unități de tratare *  y Stativ/suport de încărcare

 y 2 conectori  y Adaptor

 y 1 sau mai multe centuri *  y Manualul de utilizare

 y 1 sau mai multe paduri cu electrozi *  y Card de garanție
* Diferă în funcție de opțiunea achiziționată. 

3.2. Descriere aparat

Silk'n Lipo este un aparat destinat utilizării casnice care folosește tehnologiile  
LLLT (Low Level Laser Technology - tehnologia laser de nivel scăzut) și EMS 
(Electrical Muscle Stimulation - electromiostimulare). Aceste două tehnologii 
utilizate împreună ajută la creșterea tonusului muscular și la reducerea acizilor grași 
și a depunerilor adipoase pentru tonifiere și remodelare corporală.

Silk'n Lipo include o selecție de centuri adecvate pentru zona corpului pe care 
doriți să o tratați. Fiecare unitate de tratare conține diode laser și electrozi care 
activează electromiostimularea EMS. Fiecare unitate de tratare este atașată la 
centură și apoi este amplasată pe acea zonă a corpului pe care doriți să o tonifiați 
și remodelați. Silk'n Lipo utilizează baterii reîncărcabile integrate, astfel încât fiecare 
unitate de tratare poate fi reîncărcată cu ușurință înainte de fiecare utilizare.
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Consultați schema de la începutul manualului pentru a identifica locația fiecărei 
caracteristici.

1. Unitate de tratare 6. Pad cu electrozi
2. Tasta pornire/oprire 7. Leduri indicatoare încărcare
3. Leduri indicatoare 8. Stativ/suport de încărcare
4. Conectori 9. Adaptor
5. Centură

3.3. Domeniu de utilizare

Silk’n Lipo este un aparat estetic non-invaziv pentru reducerea circumferinței 
taliei, brațelor, coapselor și feselor. De asemenea, aparatul este conceput și pentru 
îmbunătățirea tonusului și fermității mușchilor și pentru întărirea musculaturii în 
aceste zone.

Aparatul nu este destinat pentru utilizarea în scopuri terapeutice sau pentru 
tratarea unor afecțiuni medicale sau boli. A nu se utiliza pentru alte scopuri decât 
cele descrise în acest manual.

4. Comenzile și setările aparatului

4.1. Conectarea diverselor componente

1. Scoateți diversele componente din cutie.

2. Amplasați unitatea de tratare pe o suprafață plană. Dacă aveți mai multe
unități de tratare, conectați-le împreună.

3. Luați conectorul-mamă și introduceți-l în partea stângă a unității de
tratare. Luați apoi conectorul-tată și conectați-l în partea dreaptă (vezi
ilustrația).

Mamă Tată
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4. Selectați centura adecvată pentru zona corpului pe care doriți să o tratați și
întindeți-o pe o suprafață plană cu partea cu logo-ul Silk’n în sus. 

5. Apoi îndoiți fiecare parte a centurii spre interior astfel încât să puteți vedea
padurile negre cu arici (velcro). 

6. Treceți capetele centurii prin conectori și apoi îndoiți-le spre înapoi,
astfel încât padurile cu arici se lipesc de centură. Acum centura dv. va
arăta astfel.

7. Desigur, pentru a utiliza Silk'n Lipo, este nevoie să desfaceți unul din capete,
puneți-vă centura pe corp și apoi fixați la loc capătul pe care l-ați desfăcut.

 a Observație: puteți utiliza aparatul numai dacă:

 y unitatea de tratare este încărcată.

 y ați amplasat un pad cu electrozi umed pe fiecare unitate de 
tratare (a se vedea secțiunea 4.4. Umezirea padurilor cu electrozi).

 y fiecare unitate de tratare are un bun contact cu pielea dv.

 y ați citit prezentul manual și ați înțeles cum trebuie să utilizați aparatul.

Padcu arici 
(Velcro)

Padcu arici 
(Velcro)
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4.2. Elemente de control și setări

Fiecare unitate de tratare are un panou de control care prezintă:

 U o tastă pornire/oprire (#2)

 U 2 taste setare nivel energie EMS (în stânga și în dreapta tastei pornire/
oprire)

 U 2 leduri indicatoare - stânga și mijloc (#3).

Element de control Acțiune Funcție
Tasta pornire/oprire Apăsare lungă  y Pornește (sau oprește) unitatea 

de tratare. La pornire veți simți o 
vibrație scurtă. La oprire veți simți 2 
vibrații scurte.
 y LEDul de funcționare verde 
(mijloc) va lumina constant.

Tasta + Apăsare scurtă  y Fiecare apăsare crește nivelul
EMS. Cu cât nivelul crește, cu atât 
LEDul de funcționare luminează 
intermitent din ce în ce mai rapid.

Apăsare lungă  y Același efect ca la apăsarea scurtă.

Tasta - Apăsare scurtă  y Fiecare apăsare scade nivelul
EMS. Cu cât nivelul scade, cu atât 
LEDul de funcționare luminează 
intermitent din ce în ce mai lent.

Apăsare lungă  y Resetează nivelul EMS la zero.

LED indicator baterie 
/ eroare 
(stânga) 

LEDul portocaliu 
luminează 
intermitent

 y Baterie descărcată.

Dacă luminează 
portocaliu constant

 y Eroare aparat.

Baterie / eroare Operare Neutilizat

Lipo UM EU3 4120A inside ALL ED308-08 release.indd   135 16/10/2018   14:48:14



13

RO

Element de control Acțiune Funcție
Led de funcționare 
(mijloc)

LEDul verde 
luminează 
intermitent

 y Aparatul este pornit și are un bun
contact cu pielea.
 y Luminează intermitent din ce în ce
mai rapid cu cât nivelul EMS crește.

Verde constant  y Aparatul nu are contact cu pielea,
dar este gata de utilizare.
 y Dacă nu are contact cu pielea,
aparatul se va opri automat după 
un minut.

LED indicator 
(dreapta)

---  y Nu este utilizat.

4.3. Niveluri de energie 

Silk'n Lipo are mai multe niveluri de electromiostimulare (EMS). Astfel puteți seta 
cu ușurință intensitatea de stimulare musculară pe care o doriți pentru fiecare zonă 
a corpului. În plus, puteți schimba nivelurile în timpul utilizării ori de câte ori doriți.

 U Pentru creșterea nivelului EMS: Apăsați scurt tasta + de atâtea ori
până când ajungeți la nivelul EMS dorit. Cu cât creșteți nivelul EMS, veți 
observa că LEDul de funcționare luminează intermitent din ce în ce mai 
rapid. 

 U Pentru reducerea nivelului EMS: Apăsați scurt tasta - de atâtea ori
până când ajungeți la nivelul EMS dorit (a se vedea secțiunea 4.2. Elemente 
de control și setări). 

 U Pentru resetarea la zero a nivelului EMS: Apăsați lung tasta -.

 a Puteți schimba nivelurile EMS numai atunci când unitatea de tratare are
un bun contact cu pielea. Dacă nu are contact cu pielea, nivelul EMS se 
resetează la zero. 

4.4. Umezirea padurilor cu electrozi

Pentru funcționarea electromiostimulării, sunt necesare padurile cu electrozi, 
care trebuie să fie umezite înainte de începerea utilizării. 

1. Umeziți fiecare pad cu electrozi cu o cârpă udă sau cu degetele ude.
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2. Amplasați apoi padul cu electrozi umezit pe partea din spate a
fiecărei unități de tratare. Asigurați-vă că padul s-a fixat bine în jurul
dreptunghiului din mijloc. S-ar putea să fie nevoie să mișcați ușor padul cu
electrozi astfel încât să fie întins uniform pe unitatea de tratare.

 a Este important să umeziți numai padul cu electrozi și nu întreaga unitate
de tratare.

4.5. Încărcarea aparatului 

Înainte de prima utilizare, încărcați fiecare unitate de tratare. Prima încărcare 
durează aproximativ 6 ore. Încărcările ulterioare durează aproximativ 3 ore.  
Vă recomandăm să reîncărcați aparatul înainte de fiecare utilizare. 

1. Scoateți padurile cu electrozi înainte de a pune unitățile de tratare în
stativ/suportul de încărcare. 

2. Conectați stativul/suportul de încărcare gol la sursa de alimentare. Cele
2 LEDuri indicatoare încărcare vor lumina constant verde.

3. Introduceți fiecare unitate de tratare în suportul de încărcare astfel încât
să stea fiecare în slotul dedicat ei. 

 y În timpul încărcării unității de tratare, LEDul indicator baterie/
eroare portocaliu de la unitatea de tratare va lumina intermitent. 

 y La încărcarea completă, LEDul indicator baterie/eroare (stânga) 
se va stinge, iar LEDul de funcționare verde (mijloc) va lumina 
constant.

4. La finalizarea încărcării, deconectați stativul/suportul de încărcare de la
sursa de alimentare.

Pad cu electrozi Partea inferioară a 
unității de tratare
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5. Plan de tratare

 C A se utiliza pe piele curată și sănătoasă (a se vedea secțiunea 1. Avertismente
și contraindicații).

 U Tratați zona dorită timp de 15 minute per sesiune de utilizare (vezi ilustrația).

 U În cazul zonelor mai mari ale corpului, cum ar fi burta sau fesele, mutați
unitatea de tratare pe un loc adiacent din zona dorită și utilizați aparatul 
acolo pentru alte 15 minute. Continuați să procedați astfel până când ați 
acoperit toată zona dorită. 

 U Încercați să evitați golurile sau suprapunerile.

 U Nu utilizați niciodată Silk'n Lipo mai mult de o singură dată exact în același
loc în cadrul unei sesiuni de utilizare.

 U Aparatul este conceput pentru utilizare zilnică, dar a nu se utiliza mai mult
de 3 ori pe săptămână pe aceeași zonă a corpului. Continuați să utilizați 
aparatul până când obțineți rezultatele dorite.
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6. La ce să vă așteptați atunci când folosiți Silk'n Lipo
Dacă urmați instrucțiunile integral și acordați atenție tuturor avertismentelor 
și contraindicațiilor, complicațiile și efectele secundare sunt rare. Totuși, orice 
aparat pe bază de energie, inclusiv cele concepute pentru utilizarea la domiciliu, 
implică un anumit grad de risc. De aceea, este important să înțelegeți și să 
acceptați riscurile și complicațiile care se pot produce.

Înroșirea pielii
Pe zona tratată poate apărea o ușoară înroșire a pielii, care ar trebui să dispară rapid 
după tratare. 

Dureri musculare 
Ca în cazul tuturor activităților sportive, după tratare poate apărea febra musculară, 
însă ar trebui să dispară după una sau două zile. În acest caz, reduceți nivelul EMS timp 
de câteva sesiuni de utilizare până când dispare febra musculară.
Iritarea pielii
În foarte rare cazuri poate persista înroșirea pielii sau poate apărea acnee. Întrerupeți 
imediat utilizarea aparatului în zona respectivă și reluați-o numai după ce a dispărut 
iritarea pielii.

Cefalee
De asemenea în cazuri rare, la începutul utilizării aparatului este posibil să apară o 
ușoară cefalee. În acest caz ar trebui să utilizați aparatul stând jos sau să întrerupeți 
utilizarea până când vă simțiți din nou bine. 
Reacții alergice
În cazul în care aveți reacții alergice la aparat sau accesoriile sale, încetați imediat 
utilizarea aparatului.

 a Opriți imediat utilizarea dacă există efecte secundare mai serioase.

 a Consultați medicul dacă efectele nu dispar în termen de 2-3 zile.

7. Introducere
Utilizarea Silk'n Lipo este foarte simplă. Trebuie doar să urmați pașii următori 
pentru fiecare zonă a corpului pe care doriți să o tratați.

1. Utilizați pe piele curată și sănătoasă (a se vedea secțiunea 1. Avertismente
și contraindicații).

2. Înainte de utilizare verificați dacă bateriile sunt încărcate suficient. Dacă
LEDul indicator baterie/eroare portocaliu luminează intermitent lent,
acest lucru arată că bateria este descărcată.
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3. Înainte de fiecare utilizare umeziți padurile cu electrozi cu o cârpă udă
sau cu degetele ude and amplasați-le pe fiecare unitate de tratare (a se
vedea secțiunea 4.4. Umezirea padurilor cu electrozi). Apoi conectați una
sau mai multe unități de tratare la centură (a se vedea secțiunea 4.1.
Conectarea diverselor componente).

4. Desfaceți unul dintre conectori și puneți apoi centura în jurul zonei pe
care doriți să o tratați. Apoi fixați centura prinzând la loc capătul pe care
tocmai l-ați deconectat.

5. Strângeți bine centura astfel încât unitatea de tratare să aibă un bun
contact cu pielea dv. iar centura să fie bine fixată de corp.

 a În cazul în care centura nu este suficient de strâns în contact cu pielea, este
posibilă întreruperea transmisiei energiei de electromiostimulare. În acest 
caz strângeți centura mai mult și apăsați tasta + pentru a selecta din nou 
nivelul de energie EMS dorit.

6. Pornirea. Cu privirea asupra elementelor de control, apăsați tasta 
pornire/oprire la fiecare unitate de tratare. Se vor aprinde LEdurile
indicatoare verde și portocaliu. LEDul indicator portocaliu se va stinge
după câteva secunde, iar unitatea de tratare va vibra o dată. Când
unitatea de tratare are bun contact cu pielea, LEDul de funcționare
verde va lumina intermitent lent, iar energia laser va începe să funcționeze.

7. Schimbarea nivelului EMS:

 y Pentru creșterea nivelului EMS: Apăsați scurt tasta + de atâtea 
ori până când ajungeți la nivelul EMS dorit. Cu cât creșteți nivelul EMS, 
LEDul de funcționare luminează intermitent din ce în ce mai rapid. 

 a Dacă apăsați lung tasta +, energia EMS va crește cu un singur nivel.

 y Pentru reducerea nivelului EMS: Apăsați scurt tasta - de atâtea 
ori până când ajungeți la nivelul EMS dorit (a se vedea secțiunea 4.2. 
Elemente de control și setări). 

 a Dacă apăsați lung tasta -, nivelul EMS va fi resetat la zero.

8. Tratați fiecare zonă timp de 15 minute. Mențineți unitatea de
tratare in același loc și aparatul pornit timp de până la 15 minute. La fiecare
câteva minute veți simți o vibrație. Aceste vibrații sunt normale și sunt parte
a rutinei de utilizare. La sfârșitul celor 15 minute, veți simți 3 vibrații, aparatul
nu va mai emite energie și se va opri automat.

 a Pentru oprirea aparatului mai devreme de 15 minute, apăsați lung 
tasta pornire/oprire. Veți simți 2 vibrații, apoi aparatul se va opri.
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9. Dacă doriți să tratați o altă zonă (de lângă zona pe care tocmai ați tratat-o
sau în altă parte a corpului), umeziți padul cu electrozi și mutați unitatea 
de tratare pe zona următoare.

 a Încercați să evitați golurile sau suprapunerile.

 a Dacă mutați aparatul în altă parte a corpului și unitatea de tratare 
nu are bun contact cu pielea, nivelul EMS se va reseta la zero. În 
acest caz, asigurați-vă că unitatea de tratare are un bun contact 
cu pielea, apoi apăsați scurt tasta pornire/oprire pentru a reporni 
aparatul și apoi tasta + pentru creșterea nivelului EMS.

8. Curățarea și întreținerea

8.1. Curățarea unităților de tratare și a suportului de 
încărcare

Se recomandă curățarea unității de tratare după fiecare utilizare și a  
stativului/suportului de încărcare o dată pe lună. 

Înainte de curățare:

 U Deconectați unitatea de tratare de toate celelalte componente
(centură, paduri cu electrozi, conectori, stativ/suport de încărcare). 
Deconectați stativul/suportul de încărcare de la sursa de alimentare.

 U Nu folosiți produse de curățare sau substanțe chimice abrazive pentru
curățarea niciunei piese.

 U Curățați fiecare unitate de tratare și stativul/suportul de încărcare cu 
o cârpă umedă folosind un detergent neutru, apoi ștergeți-le cu o cârpă
curată și uscată.

 C Nu curățați niciuna dintre componentele aparatului în mașina de spălat
vase.

8.2. Curățarea padurilor cu electrozi

 U După fiecare utilizare, ștergeți cu o cârpă și uscați fiecare pad cu electrozi. 

 U Nu depozitați padurile într-o cutie închisă sau într-un sertar înainte să fie
complet uscate.
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8.3. Înlocuirea padurilor cu electrozi

 U ]Nu utilizați padurile cu electrozi dacă sunt deteriorate/stricate. În acest
caz, înlocuiți-le cu altele noi.

8.4. Curățarea centurii

Centura este confecționată din următoarele materiale: Exterior: Nailon / Stratul 
de mijloc: cauciuc SBR / Interior: Nailon. 

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de curățare. 

A se spăla numai 
manual. A nu se curăța chimic.

A nu se folosi 
înălbitor.

A nu se usca în mașina 
de uscat rufe

A nu se călca

8.5. Depozitare

 U După curățare, se recomandă să puneți fiecare unitate de tratare la loc în
stativul/suportul de încărcare. 

 U În cazul în care nu intenționați să utilizați aparatul pentru o mai lungă
perioadă de timp, depozitați diversele componente în ambalajul original 
într-un loc curat și uscat pentru a preveni acumularea prafului.

 U Asigurați-vă că stativul/suportul de încărcare este deconectat de la
sursa de alimentare.

9. Piese de schimb și consumabile
Unități de tratare, paduri cu electrozi sau centuri de schimb pot fi 
achiziționate prin magazinul de la care ați cumpărat aparatul sau pot fi comandate 
direct pe website-ul nostru: www.silkn.eu.
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10. Depanare
Numai personalului autorizat îi este permis să efectueze reparații. Nu încercați 
să modificați, să deschideți sau să reparați aparatul. Puteți atinge componente 
electrice periculoase și vă puteți provoca leziuni grave. Acest lucru va anula de 
asemenea garanția. 

Problemă Verificări

Aparatul meu nu pornește. Trebuie să vă asigurați că:
 y unitatea de tratare este încărcată.
 y ați apăsat tasta pornire/oprire pentru a porni
aparatul.
 y LEDul de funcționare luminează verde constant.

Nu simt electrostimularea 
sau nivelul EMS pare a fi 
prea scăzut.

Vă rugăm să verificați dacă:
 y padul cu electrozi este umed.
 y unitatea de tratare are un bun contact cu pielea și
 y centura este fixată strâns pe corpul dv.

Nu pot schimba nivelul 
EMS.

Verificați dacă unitatea de tratare este încărcată.

LEdurile indicatoare 
sunt aprinse tot timpul.

Acest lucru indică o eroare. de sistem.

 a Pentru orice probleme sau întrebări, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.

11. Erviciul clienţi
Pentru informații suplimentare, vizitați website-ul nostru la www.silkn.eu. Acest 
manual este disponibil, de asemenea, și pentru descărcarea ca PDF de pe site-ul 
web. Contactați serviciul clienți Silk’n pentru a raporta cazuri de funcționare sau 
evenimente anormale sau orice altă problemă pe care o are aparatul. 

Datele noastre de contact sunt:

Țară Număr service E-mail
Belgia 0900-25006 serviceconsommateurbe@silkn.eu
Franța 0891-655557 serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania 089 51 23 44 23 kundenservice@inno-essentials.de
Italia servizioclientiit@silkn.eu
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Țară Număr service E-mail
Olanda 0900-2502217 klantenservicenl@silkn.eu
Spania 900 823 302 servicioalcliente@silkn.eu
Regatul Unit 0906-2130009 customercareuk@silkn.eu
Alte ţări +31 (0)180-330 550 info@silkn.com

12. Garanție
Consultați cardul de garanție Silk'n.

13. Eliminare
Dacă aparatul ajunge la sfârșitul duratei de viață, respectați legislația țării pentru 
eliminarea articolelor electrice.

 I Eliminați ambalajele separate în materiale de câte un singur tip. Eliminați
cartonul și cutiile ca deșeuri de hârtie și film prin intermediul serviciului de 
colectare a materialelor reciclabile.

 N Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită
eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și pieselor sale) 
într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice. Acest 
lucru asigură faptul că aparatul este reciclat în mod profesional și împiedică 
eliminarea de substanțe* dăunătoare în mediu. Asigurați-vă că aparatul este 
descărcat înainte de eliminare. 

* Produse marcate cu Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

14. Specificații

Nr. model H5001 (aparat); 
H5002 (suport de încărcare)

Tehnologie

Tehnologia laser de nivel scăzut (Low Level 
Laser Therapy - LLLT) 
Electromiostimulare (Electrical Muscle 
Stimulation - EMS)

Suport de încărcare
Intrare 12 V DC, 1,5 A max
Încărcare simultană a 2 module
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Module alimentate de Baterie Li-ion 3,7V, 2600mA

Modele adaptor
PSM18E-120L6HS 
KSA24A1200150HE 

Putere adaptor
Intrare:
Ieșire:

100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,6A max
12 V DC, 1,5A

LLLT 
- lungime de undă diode
- putere diode

658nm +/- 8nm
100 MW (max)

EMS
- amplitudine impuls 0-32 mA la sarcină 1000 ohm

- tensiune de ieșire Reglabilă 0-32 V, max ieșire 32 V vârf-vârf la 
sarcină 1000 ohm.

- timp pornire Reglabil, 20~2400 milisecunde

- timp oprire Reglabil, 20~2400 milisecunde

- timp rampă Reglabil, 22~800 milisecunde, 
22 milisecunde/pas. Timpul de pornire crește 
și scade.

- frecvență impuls 30~50 Hz

- lățime impuls 350~450µs

- Timer 15 min

- formă unde Impuls simetric dreptunghiular bifazic

- toleranță Toate setările pot prezenta o toleranță de 
+/-5%, iar intensitatea o toleranță de +/- 20%.

Masa
Module:   300 gr
Suportul de încărcare: 215 gr

Transport și depozitare între utilizări 
și condiții de depozitare

Temperatură: minus 40° - 70°C
Umiditate relativă: 10% - 90% 
Presiune atmosferică: 500 - 1060hPa

Condiții de funcționare
Temperatură: 5° - 40°C
Umiditate relativă: 15% - 90% 
Presiune atmosferică: 700 - 1060hPa
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Timpul de trecere de la temperatura 
minimă de depozitare între utilizări la 
temperatura minimă de operare, la o 
temperatură a mediului înconjurător 
de 20°C

30 minute

Timpul de trecere de la temperatura 
maximă de depozitare între utilizări la 
temperatura maximă de operare, la o 
temperatură a mediului înconjurător 
de 20°C

30 minute

Durata de viață utilă 3 ani

15. Semne și simboluri
Prezentul manual de utilizare este în conformitate cu normele și legislația în vigoare 
în Uniunea Europeană. Când vă deplasați în străinătate, trebuie de asemenea să 
respectați și regulamentele și legislația din țara respectivă.

Declarație de conformitate: Produsele etichetate cu acest simbol 
îndeplinesc toate prevederile aplicabile ale Spațiului Economic 
European.

IP22 Aparatul este protejat împotriva pătrunderii obiectelor, cum ar fi 
degetele.

Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE 
solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor 
accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare 
indicat pentru aparate electrice.

Urmați instrucțiunile de operare.

Produs laser clasa 1.

Lipo UM EU3 4120A inside ALL ED308-08 release.indd   146 16/10/2018   14:48:15



24

RO

© 2018 Home Skinovations Ltd. 

Toate drepturile rezervate. 

Notificare legală

Home Skinovations Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificaţiile 
pentru îmbunătăţirea performanţei, fiabilităţii sau a capacităţii de producţie. 
Informaţiile furnizate de Home Skinovations Ltd sunt considerate precise şi fiabile 
la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd nu-şi asumă 
nicio responsabilitate cu privire la utilizarea acestora. Nicio licenţă nu este acordată 
implicit sau în alt mod în temeiul unui brevet sau drepturi de brevetare ale Home 
Skinovations Ltd.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă 
sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun scop, fără aprobarea 
expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd. Informaţiile pot fi modificate fără nicio 
notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd are depuse cereri de brevetare şi în aşteptare, mărci 
înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire 
la aparatul care face subiectul prezentului document. Furnizarea acestui document 
nu vă conferă niciun fel de autorizaţie la aceste brevete, mărci înregistrate, drepturi 
de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia celor prevăzute 
în mod expres în orice înţelegere scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd. 
Specificaţiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Silk’n și logo-ul Silk’n sunt mărci înregistrate ale Home Skinovations Ltd, Tavor 
Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.
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Declaratie de Conformitate 

>>>  

Noi, SC AROBS Transilvania Software SA cu sediul social ȋn Cluj-Napoca, Str. Donath Nr. 

11, Bl. M4/28, cu nr. de inmatriculare la Registrul Comerţului J12/1845/1998, CUI 

RO11291045, telefon 0264/406700, Fax. 0264/598426, asigurăm, garantăm și declarăm pe 

propria răspundere că produsul: 

Categorie produs: Îngrijire personală 

Tip produs: Aparat de reducere a grăsimii corporale Silk’n Lipo 

Serie model: Aplicator: H5001; Cradle: H5002 

Marca: Silk’n 

 

Produs de Inno Essentials la care se face referire în această declaraţie, este în deplină 

conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor Consiliului: 

LVD 2014/35 / UE (Directiva privind tensiunea joasă), Directiva EMC 2014/30 / UE 

(Directiva privind compatibilitatea electromagnetică), RED 2014/53 / UE (Directiva privind 

echipamentele radio), ErP 2009/125 / CE (Directiva privind produsele cu impact energetic), 

Eticheta ErP 2010/30 / UE (Directiva privind etichetarea energetică), Regulamentul (CE) 

nr. 1275/2008 (proiectarea ecologică - modul standby și oprit), Regulamentul (CE) nr. 

278/2009 (proiectare ecologică - surse de alimentare), Directiva RoHS 2011/65 / UE - 

Restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase, Regulamentul REACH (CE) nr. 

1907/2006 - Substanțe chimice 

 

Conformitatea produsului cu cerinţele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu 

următoarele standarde: 

EMC: 

EN 55014-1: 2006; (A1: 2009, A2: 2011) EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 

ROȘU: 

EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 EN 301 489-17 V3.1.1: 2017 RO 300 328 V2.1.1: 2016 

LVD: 

EN 60335-2-23: 2003 + A1: 2008 + A11: 2010 EN 60335-1: 2012 + CA: 2014 + A11: 2014 

EN 62233: 2008 (inclusiv Cor.:2008) 

Siguranța laserului: 

IEC 60825-1: 2014 Ed.3 

 

 

Voicu Oprean 

Director General 

01.03.2018  


