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2.  
Copyright 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 logo sunt mărci înregistrate ale Home Skinovations Ltd. InnoEssentials International, 
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, The Netherlands www.silkn.eu – info@silkn.com 

3.  
 
Informații generale 
Aceste instrucțiuni se referă la Silk’n MirrorLumi (ne vom referi in continuare ca și 
“oglinda”) 
Conține informații importante despre utilizare. Înainte de a utiliza oginda, va rugăm să 
citiți cu atenție instrucțiunile cu atenție. În special, instrucțiunile de securitate. Puteți de 
asemenea să găsiți aceste instrucțiuni si pe www.silknromania.ro 
 
Siguranță 
Folosiți oglinda așa cum este indicat în aceste instrucțiuni. Orice altă utilizare, poate să 
ducă la deteriorarea produsului sau la vătămare corporală. Această oglindă nu este o 
jucărie pentru copii.  
 
Pericol 
Pentru a reduce riscul de șoc electric, arsuri, foc sau răni: 

1. Nu folosi oglinda în cadă sau la duș 
2. Nu depozitati oglinda în locuri de unde poate cădea 
3. Nu o depozitati sau scăpați în apă sau orice alt lichid 
4. Dacă a căzut în apa, scoate-ți oglinda din priză imediat. 
5. Aveți grijă să nu cadă obiecte sau lichide pe oglindă. 

 
Atenție 

1. Pentru o viață lungă a produsului, nu scăpați sau aruncați oglinda.  
2. Nu expuneți oglinda la umiditate, prafsau temeperaturi sub 0 grade sau 

peste 45 grade.  
3. Necesită atentă supraveghere atunci când produsul e folosit de către copii 

sau de către persoane cu dizabilități. 
4. Oglinda ar trebui depozitată cât mai departe de lumina directă a soarelui sau 

surse de căldură cum ar fi: radiatoare, cuptoare sau alte dispozitive care 
produc căldură. Evitați să asezați oglinda pe echipamente stereo care produc 
căldură. 

 
 

4.  
  
5. Nu încărcați excesiv și folosiți doar sursa de încărcare recomandată. 
6. Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă are un cablu sau altă componentă deteriorată, dacă nu 
funcționează corespunzător sau dacă a fost scăpat sau deteriorat sau a căzut în apă. Dacă cablul sau 
ștecherul sursei de alimentare al aparatului sunt deteriorate, nu încercați să remediați-l singur. 
7. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu dezasamblați și nu încercați să reparați aparatul. Repararea 
incorectă poate provoca șocuri electrice sau vătămări corporale la folosirea dispozitivului.  
8. Nu folosiți produsul în prezența gazelor explozive și / sau inflamabile.  
 
Prima folosire 
Curățați toate părțile oglinzii înainte de prima utilizare, așa cum este descris în capitolul "Curățare". 
 
Utilizare 
Încărcarea înainte de folosire 
 
1. Introduceți oglinda în suport. 
2. Conectați cablul micro USB la pinul de încărcare al suportului și la portul adaptorului USB. Puneți 
adaptorul USB în priză pentru încărcare.  
3. Lumina albastră va fi activată la încărcare. 
4. Atunci când indicatorul luminos albastru se stinge, oglinda este complet încărcată. Oglinda este complet 
încărcată după 16 ore. 
 
Folosirea oglinzii 
 
1. Oglinda este echipată cu o parte normal, o parte cu mărire de 5X și două tipuri de lumină. 
2. Apăsați butonul de comandă de pe mâner pentru a porni lumina. 
3. Secvență: Lumină naturală> Lumină puternică> Dezactivată 
4. Țineți oglinda în mână pentru a vizualiza aproape 
5. Puneți oglinda în suportul de încărcare pentru a utiliza fără a o ține în mână. 
 
 
 

5. 
 
Notă: Lumina se oprește automat după 15 minute pentru a menține durata de viață a 
bateriei. 
 
Curățare 
 
• Ștergeți carcasa cu o cârpă moale și uscată.  
• Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.  
• Curățați oglinzile cu o soluție de curățare a sticlei. 
 • Nu pulverizați soluția de curățare direct pe sticlă. 
 
Date tehnice 
Numar model: 5522572EA 
 
Baterie reîncărcabilă: 5.0V --- 600mA  
Timer: dezactivare după 15 minute  
Dimensiuni oglindă: 263 x 132 x 28mm  
Stand de dimensiuni: 135 x 105 x 78mm  
Greutate: 491 g  
Garanție 

6. 
 
Garanție 
 
Acest produs este acoperit de o garanție de 2 ani în conformitate cu reglementările și legislația europeană. 
Gradul de garanție al acestui produs este limitat la defectele tehnice cauzate de procesele de producție 
defecte. În cazul în care doriți să solicitați o garanție, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți pentru 
instrucțiuni. Acesta ar putea să vă rezolve problema fără a fi nevoie să returnați produsul în magazin sau în 
centrul nostru de service.  
 
Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vizitați site-ul regional Silk'n: www.silknromania.ro . 
Dacă dispozitivul este defect, necesită reparații sau aveți nevoie de asistența noastră, vă rugăm să 
contactați cel mai apropiat centru de service Silk'n. Acest manual este disponibil și ca descărcare PDF de 
pe adresa: www.silkn.eu. Sau www.silkinromania.ro  
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mailto:info@silkn.com
http://www.silknromania.ro/
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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: Oglindă Silk’n MirrorLumi 

Serie model: 5522572EAZK 

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: 

• RoHS: Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase 2011/65 / UE 

• REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 

• Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC): Directiva 2014/30 / UE 

 

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

următoarele standarde: 

EMC: EN55015: 2013 + A1: 2015, 

EN61547: 2009 

EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013 

 

 

Voicu Oprean 

Director General 

01.03.2018  


