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1.

Informații despre Silk'n Motion

Silk'n Motion este un aparat pe bază de lumină pentru reducerea permanentă a
părului, conceput pentru utilizarea la domiciliu. Este un aparat puternic și trebuie
să acordaţi o atenţie specială siguranţei la utilizare. Citiți toate avertismentele,
contraindicațiile și instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare și respectați-le
îndeaproape. Vă recomandăm să vă refamiliarizați cu instrucțiunile înainte de
fiecare tratament.

1.1. Conţinutul ambalajului
y Aparat de epilat
y Adaptorul cu cablu
y Depozitare

y Cârpă de curățare
y Card de garanție
y Manualul de utilizare

1.2. Descriere aparat
Consultați schema de la începutul manualului pentru a identifica locația
fiecărei caracteristici a Silk'n Motion.
1. Leduri indicatoare ale nivelului de energie (1-5)
2. Ledul senzorului pentru culoarea pielii
3. Bec indicator
4. Buton de control
5. Senzor pentru culoarea pielii
6. Unitate de epilare
7. Mufa adaptorului

1.3. Domeniu de utilizare
Silk'n Motion are rolul de epilare a părului nedorit cu efect pe termen lung sau
reducere permanentă a acestuia. Reducerea permanentă a părului este definită
ca reducerea stabilă a numărului de fire de păr care cresc după efectuarea
tratamentului. Puteți folosi Silk'nMotion pentru a epila părul nedorit de pe corp.
Zonele ideale ale corpului includ zona axilară, zona inghinală, brațele, picioarele,
fața (mai jos de pomeții obrajilor), spatele, umerii și pieptul.
Nu utilizați aparatul pentru alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
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2.

Utilizarea în siguranţă a Silk'n Motion

Cu Silk'n Motion siguranța este pe primul loc
Tehnologia Home Pulsed Light™ (HPL) din Silk'n Motion asigură siguranță de
înalt nivel cu niveluri de energie joase. HPL contribuie la obținerea de rezultate
pe termen lung în ceea ce privește epilarea părului cu doar a fracțiune din
energia utilizată de alte echipamente de epilare bazate pe lumină. Nivelul redus
de energie reduce riscul de vătămare sau complicații și contribuie la siguranța
dvs. în ansamblu.

3.

Contraindicații și avertismente

Silk'n Motion nu este conceput pentru toate tipurile de
utilizatori.

RO

Epilarea părului cu ajutorul laserului sau al luminii intens
pulsate poate determina creșterea accentuată a părului la
unele persoane. Pe baza datelor disponibile, grupurile cu
cel mai ridicat risc de răspuns sunt femeile cu descendențe
din zona mediteraneană, Orientul Mijlociu și Asia de Sud
când folosesc aparatul pentru față și gât. Pentru informații
suplimentare, vizitați www.silkn.eu sau domeniul local Silk'n.

E

Aparatul 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. Copiii trebuie
supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul.

K

Nu expuneți la soare zonele tratate și nu utilizați nivelurile
de energie 2-5 pe o piele bronzată sau imediat după
expunerea la soare (inclusiv la aparate de bronzare
artificială). Consultați secțiunea "6.1. Expunerea la soare".
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E

Utilizați mai jos de pomeții obrajilor și nu utilizați în jurul
ochilor.

E
E

Nu utilizați în zonele injectate cu fillere sau toxine.
Nu utilizaţi aparatul pe o piele tatuată sau pe pielea
pe care s-a aplicat un machiaj permanent, pe zonele
închise la culoare sau pe pete negre (precum pistrui,
aluniţe sau negi) pe mamelon, în zona genitală sau pe
buze.

E

Nu utilizaţi aparatul în zone cu eczemă activă, psoriazis,
leziuni, răni deschise sau infecţii (stomatite herpetice),
în afecţiuni dermatologice anormale provocate de boli
de sistem sau metabolice (de exemplu, diabet).

E

Aveți afecțiuni dermatologice anormale cauzate de
diabet, boli de sistem sau alte boli metabolice.

E

Nu tratați pe o zonă unde există o istorie de erupţii de
herpes.

E
E

Nu utilizaţi dacă sunteţi însărcinată sau dacă alăptaţi.
Nu faceţi tratament în zonele în care intenţionaţi să
lăsaţi părul să crească. Rezultatele sunt permanente.

E

Nu trataţi aceeaşi zonă a pielii mai mult de o dată pe
sesiunea de epilare.

E

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

E

Folosiți un nivel redus de energie dacă experimentați
disconfort.
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E

Pentru curățarea pielii înainte de utilizare, nu utilizați
niciodată lichide inflamabile cum ar fi alcool (inclusiv
parfumuri, dezinfectanți sau alte soluții ce conțin alcool)
sau acetonă.

A

Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide! Nu utilizaţi
lângă cada de baie, duș, bazine sau alte recipiente cu
apă. Nu așezați sau depozitați aparatul în locuri de unde
poate cădea, poate fi împins sau lângă apă. Există riscul
de electrocutare. Dacă aparatul ajunge în contact cu
lichide, scoateți-l imediat din priză și contactați Serviciul
Clienţi.

E

Înainte de utilizarea aparatului, scoateți-vă toate
bijuteriile.

E

Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci
când este conectat la priză. Păstrați adaptorul c.a./c.c.
accesibil în orice moment, astfel încât acesta să poată fi
deconectat de la priză ușor în caz de urgență.

E

Nu încercaţi să modificați, să deschideți sau să reparați
aparatul Silk'n Motion. Vă puteți expune la componente
electrice periculoase sau energie luminoasă pulsată.
Veți suferi leziuni grave, iar garanția va fi anulată.

4.

Nu folosiți Silk'n Motion dacă:
Fișa, piesele anexe sau accesoriile pentru acest aparat nu sunt
recomandate de Home Skinovations Ltd.
Aparatul are un cablu sau o fișă deteriorate. Cablul de alimentare
se va ţine departe de suprafeţe încălzite.
Vedeţi sau simţiţi miros de fum în timpul utilizării.
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Senzorul pentru culoarea pielii, suprafața de tratament sau carcasa
aparatului sunt deteriorate sau defecte.
Aparatul nu funcționează corect sau pare să fie defect în orice
alt mod.
În astfel de cazuri, contactați serviciul clienți Silk'n.

5.

Consultați medicul înainte de utilizare dacă:
Aveţi antecedente de formaţiuni de cicatrice cheloide.
Suferiți de epilepsie.
Suferiţi de o boală asociată cu fotosenzitivitatea precum
porphyria (vampirism), erupţie polimorfă la lumină, urticarie
solară, lupus, etc.
Aveţi antecedente de cancer de piele sau zone cu tumori
potenţiale maligne ale pielii.
Aţi făcut radioterapie sau tratamente chimioterapice în ultimele
3 luni.
Ați folosit medicamente prescrise de medic pe piele în ultimele
6 luni.
Orice altă afecţiune datorită căreia, după părerea medicului dvs.
tratamentul ar fi nesigur.

6.

Recomandări de siguranţă

Această secțiune are informații care vă ajută să folosiți aparatul în siguranță.

6.1. Expunerea la soare
Cel mai scăzut nivel de energie (1) este conceput pentru
utilizarea în condiţii de siguranţă după expunerea la soare.
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Dacă folosiți nivelurile de energie 2-5, evitați expunerea la soare
timp de 4 săptămâni înainte și 2 săptămâni după tratament.
Prezenţa unei cantităţi mari de melanină expune pielea la un risc
mai crescut atunci când este utilizată orice metodă de epilare
a părului pe bază de lumină. Acest lucru este valabil pentru
toate tipurile și nuanţele de piele, inclusiv cele care nu par să se
bronzeze rapid.
Nu vă recomandăm ieșirea la soare după tratament, însă dacă
trebuie să ieșiți, aplicați loțiunea de protecție solară SPF30
pe zona tratată. Faceți acest lucru timp de 2 săptămâni după
tratament.

6.2. Expunerea ochilor la lumina pulsată
Deși puteți utiliza aparatul pentru a trata părul facial, aveți mare
grijă să evitați contactul cu ochii și folosiți-l exclusiv mai jos de
pomeții obrajilor.

6.3. Răni sau infecții
Aşteptaţi ca zona afectată să se vindece înaintea utilizării.

RO

7.

Efecte secundare posibile

Dacă urmați instrucțiunile integral și acordați atenție tuturor avertismentelor
și contraindicațiilor, complicațiile și efectele secundare sunt rare. Totuşi, orice
procedură cosmetică, inclusiv cele concepute pentru utilizarea la domiciliu,
implică un anumit grad de risc. Prin urmare, este important să înţelegeţi şi să
acceptaţi riscurile şi complicaţiile care pot apărea în cazul sistemelor pe bază de
lumină pulsată concepute pentru utilizarea la domiciliu.
Disconfort cutanat minor
Epilarea părului cu ajutorul tehnologiei Home Pulsed Light este în general
bine tolerată. Totuși, unii utilizatori pot simți un disconfort în timpul folosirii.
Acest lucru este descris cel mai bine ca o senzație ușoară de înțepare pe
zonele de piele tratată. Senzația de înțepare poate dura în timpul sau după
tratament.
Aceasta înseamnă că trebuie să utilizați Silk'n Motion la un nivel de energie
mai scăzut, iar dacă nu ajută, trebuie să încetați utilizarea aparatului.
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Înroşirea pielii
Pielea poate deveni roșie imediat după utilizarea aparatului sau într-un
interval de 24 de ore. Roșeața dispare în general după 24 de ore.
Consultați medicul dacă roșeața nu dispare în termen de 2-3 zile.
Folosiți nivelul de energie confortabil și adecvat pentru culoarea pielii dvs.
Sensibilitate ridicată a pielii
Pielea zonei tratate este mai sensibilă, astfel încât puteţi simţi uscăciune sau
descuamare a pielii.
Modificări pigmentare
Silk'n Motion vizează firul de păr, în special celulele pigmentate din foliculul
de păr și foliculul de păr în sine. Totuși, există riscul de hiperpigmentare
temporară (pigment crescut sau decolorare maro) sau hipo-pigmentare
(albire) a zonei din jur. Riscul de schimbări ale pigmentării pielii este mai mare
la persoanele cu tonuri pigmentare mai închise sau puternic bronzate. De
obicei decolorarea sau modificările pigmentului pielii sunt temporare, iar
hiperpigmentarea sau hipo-pigmentarea sunt rare.
Înroşire excesivă şi inflamaţie
În cazuri rare, pielea tratată poate fi foarte roșie și inflamată. Acest lucru este
obișnuit în zonele sensibile ale corpului. Roșeața și inflamația trebuie să
dispară între 2 și 7 zile și trebuie tratate prin aplicarea frecventă de gheață.
Curățarea ușoară este Ok, însă evitați expunerea la soare.
Bășici sau arsuri
Răciți zona afectată și aplicați cremă anti-arsuri. Așteptați până când zona s-a
vindecat complet înainte de alt tratament și folosiți un nivel de energie mai
redus. Dacă pielea nu revine la normal în 3 zile, consultați medicul.
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8.

Epilarea pe termen lung a părului prin metoda
Silk'n

Eficienţa epilării poate fi diferită de la persoană la persoană, depinzând de zona
corpului unde se face tratamentul, de culoarea părului şi de modul în care este
folosit Silk'n Motion. Ciclul complet de creștere a părului poate dura între 18-24
luni. În această perioadă, sunt necesare sesiuni multiple de tratament pentru
epilarea permanentă a părului.
Plan tipic pentru epilare cu Silk'n Motion pe parcursul unui ciclu complet de
creştere a părului:
Tratament 1-4: Plan la două săptămâni.
Tratament 5-7: Plan la patru săptămâni.
Tratamente 8+: Tratați după necesități, până la obţinerea
rezultatelor dorite.

8.1. Rezultate așteptate ale tratamentului

RO

Răspunsul individual depinde de tipul de păr și factorii biologici care pot afecta
modelele de creștere a părului. Unii utilizatori pot răspunde mai repede sau mai
încet decât numărul mediu de tratamente.
Tipul
de
piele1

Păr
corporal2

Fluența
luminii
[J/cm2]

Partea corpului

Timpul mediu Eficienţă de
de tratament
epilare

Gambă sau
coapsă
1-5

Blond
închis
până la
castaniu

2,5-4

Braţe
Zona inghinală
(linia bikini)
Axilă

114

60%
Ședințele 1012, la aprox.
4 săptămâni
distanță.

50%
60%
55%

Tipul
de
piele1

Păr
corporal2

Fluența
luminii
[J/cm2]

Partea corpului

Timpul mediu Eficienţă de
de tratament
epilare

Gambă sau
coapsă
1-5

Brun spre
negru

Ședințele 8-10,
la aprox.
Zona inghinală 4 săptămâni
distanță.
(linia bikini)
Braţe

2,5-4

Axilă

70%
60%
70%
65%

Tipurile de piele se bazează pe scala de culori ale pielii Fitzpatrick. Consultați
schema culorilor pielii de la începutul acestui manual).
1

2

Nu funcționează în cazul părului corporal alb.

8.2. Niveluri de energie
Nivelul de energie determină intensitatea impulsurilor de lumină emise spre
piele. Cu cât nivelul de energie este mai crescut, cu atât tratamentul este mai
eficient, dar creşte și riscul apariţiei efectelor secundare și a complicațiilor.
Aparatul dispune de 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai scăzut)
la 5 (cel mai ridicat), reprezentate de 5 led-uri indicatoare ale
nivelului de energie.
Când aparatul este pornit, nivelul de energie este setat automat
la 1. Doar un led indicator al nivelului de energie va fi aprins.
Pentru a schimba nivelul de energie, apăsați butonul de control
repetat pentru a crește nivelul de energie de la 1 la 5. Când ați
ajuns la nivelul 5, apăsați butonul de control din nou pentru a
reduce nivelul de energie de la 5 la 1.

M

Pentru a stabili nivelul corect de energie pentru zona de tratament,
consultați secțiunea "9.1. Înainte de primul tratament"".
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8.3. „Pulsing” (pulsare) și „Gliding” (alunecare)
Silk

’n

Pulsare este cea mai bună tehnică pentru lucrul cu niveluri ridicate de energie.
Apăsați suprafața de tratament pe piele. Lucrați pe rânduri
(orizontal sau în jos ca în imagine). Începeți la un capăt al fiecărui
rând și avansați la celălalt capăt.
Suprafața de tratament creează semne temporare de presiune pe
zona tratată pentru ca dvs. să puteți vedea zonele tratate.
După fiecare impuls, mutați suprafața de tratament pe zona
următoare. Continuați acțiunea de pulsare pentru zona pe care
o tratați.

RO

La folosirea aparatului, evitați omiterea sau suprapunerea de
zone de piele.
Alunecarea este cea mai bună tehnică pentru lucrul cu niveluri reduse de
energie.
Apăsați suprafața de tratament puternic pe piele și glisați
aparatul încet (orizontal sau în jos, ca în imagine). Asigurați-vă că
suprafața de tratament atinge întotdeauna pielea.
La niveluri reduse de energie, aparatul are nevoie de doar
1-1,5 secunde pentru a se reîncărca între impulsuri. Acest lucru
generează o succesiune neîntreruptă de flash-uri.
Glisați la o viteză care să permită evitarea golurilor sau a
suprapunerilor.

E
E

Nu trataţi aceeaşi zonă a pielii mai mult de o dată pe sesiunea de epilare.
În caz de orice disconfort, opriți imediat utilizarea aparatului.
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8.4. Senzorii aparatului
Aparatul dv. Silk'n Motion are trei senzori: de atingere, de mișcare și de culoare.
Atingere și mișcare: Aparatul emite impulsuri repetate numai
atunci când este în contact ferm cu pielea dv. și îl mișcați
continuu pe piele.
Culoare: Epilarea pe bază de impulsuri luminoase pe o piele
închisă la culoare poate produce efecte adverse precum
arsuri, pustule şi modificări ale culorii pielii (hiper- sau hipopigmentare). Silk'n Motion are un senzor de culoare a pielii care
detectează automat culoarea pielii. Senzorul pentru culoarea pielii
verifică culoarea pielii dv. la începutul și din când în când și în
timpul fiecărui tratament.

M

Dacă Silk'n Motion detectează că pielea dv. are o nuanță închisă, iar
nivelul de energie este setat la 3 sau mai mult, aparatul se autoreglează
și va seta nivelul de energie înapoi la 2.

8.5. La ce să vă aşteptaţi când faceţi tratament cu
Silk’n
Pentru multe persoane, folosirea Silk'n Motion poate fi prima experiență cu un
aparat pe bază de impulsuri luminoase. Pe parcursul şedinţei de tratament este
normal să simţiţi sau să experimentaţi:
Zgomot: Ventilatorul de răcire face un zgomot similar cu al
uscătorului. Acest lucru este normal.
Pocnet:Cu fiecare flash de lumină HPL™.
Senzație de căldură și gâdilat:În timpul fiecărui impuls de
lumină.
Roșeață:Se poate să observați o ușoară colorare a pielii în roz
în timpul sau imediat după tratament. Acest lucru se poate
observa mai bine în jurul firelor de păr.

E
E

Opriți imediat utilizarea dacă pielea este foarte roșie.
În cazul oricăror complicații, adresați-vă medicului.
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9.

Introducere!

Pentru a utiliza Silk'n Motion, respectați următorii pași:
1.

Scoateţi aparatul şi celelalte componente din cutie.

2.

Introduceți cablul adaptorului în mufa aparatului și introduceți
adaptorul într-o priză electrică. Toate ledurile indicatoare ale
nivelului de energie se vor aprinde și apoi se vor stinge.

9.1. Înainte de primul tratament

E

Înainte de utilizarea aparatului, scoateți-vă toate bijuteriile.

Trebuie să stabiliți nivelul de energie adecvat pentru pielea dvs. și zona de tratat.
Aparatul are 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai scăzut) la 5 (cel mai înalt). De
exemplu, puteți trata o zonă a pielii la nivelul de energie 1 și altă zonă la nivelul
4. Pentru informații legate de nivelurile de energie, consultați secțiunea "8.2.
Niveluri de energie".
Pentru a alege nivelul de energie, testați fiecare zonă de tratament separat
(consultați schema cu culorile de piele de la începutul acestui manual).

RO

1.

Apăsați butonul de control pentru a porni aparatul. Ledul de
indicare a nivelului de energie 1 se va aprinde.

2.

Așezați suprafața de tratament pe piele pentru a asigura un
impuls. Dacă nu aţi simţit niciun fel de disconfort anormal,
apăsaţi din nou butonul de control. În acest fel se creşte nivelul
de energie. Declanşaţi un impuls în alt loc, la nivelul de energie 2.

3.

Continuați testarea la niveluri de energie crescute. Folosiți
nivelurile de energie indicate pe diagrama nuanţelor pielii. Odată
ce ați găsit nivelul cel mai înalt de energie care este confortabil
pt. dv., puteți începe tratamentul.

E

Folosiți un nivel redus de energie dacă experimentați disconfort.

Repetaţi acest test pentru fiecare zonă a corpului unde intenţionaţi să efectuați
tratamentul.
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Acum puteți utiliza Silk'n Motion
1.

Înainte de a trata o zonă, pielea trebuie să fie rasă, curată,
uscată, fără urme de praf, deodorant sau alte substanţe contra
transpiraţiei. Nu utilizaţi ceară, nu smulgeţi şi nu pensaţi
firele de păr.

M

Aveți grijă să acoperiți alunițele, negii sau alte semne pe piele care nu
trebuie tratate.

2.

Apăsați butonul de control. Aparatul va porni, ledul de indicare
a nivelului de energie 1 se va aprinde și se va auzi un sunet de
ventilator.

3.

Aproximativ la 1 secundă după apăsarea butonului de control,
becul indicator se va aprinde. Aparatul poate fi acum utilizat la cel
mai scăzut nivel de energie.

4.

Setați nivelul de energie. Apăsați butonul de control repetat
pentru a crește nivelul de energie până la cel dorit. Ledurile
indicatoare a nivelului de energie indică setarea nivelului de
energie (consultați secțiunea "8.2. Niveluri de energie").

5.

Stabiliți dacă vreți să tratați zona prin alunecare sau pulsare
(Consultați secțiunea "8.3. „Pulsing” (pulsare) și „Gliding”
(alunecare)").

6.

Aplicați suprafața de tratament pe piele. Asigurați-vă că pielea
este atinsă uniform și ușor. Când suprafața de tratament este în
contact complet cu pielea, becul indicator va începe să lumineze
intermitent ușor.

7.

Aparatul va stabili mai întâi culoarea pielii automat și va emite un
impuls de lumină pe piele. Veți simți o senzație ușoară de căldură
și gâdilat, și puteți auzi un pocnet.

8.

Dacă folosiți modul pulsare, îndepărtați aparatul de pe piele.
Aparatul se va reîncărca imediat pentru impulsul următor.
După câteva secunde (în funcţie de nivelul de energie setat),
becul indicator se va aprinde din nou și va începe să lumineze
intermitent atunci când aparatul intră din nou în contact cu
pielea.
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9.

E

Dacă folosiți modul pulsare, repetați procesul. Dacă folosiți
modul alunecare, continuați. Continuați în modul pulsare sau
alunecare până ați tratat complet zona.
Opriți imediat utilizarea dacă apar bășici sau arsuri.

10. Îngrijire post-tratament
Când ați finalizat sedința de tratament:
1.

Opriți aparatul apăsând îndelungat butonul de control. Țineți
minte ultimul nivel de energie utilizat, întrucât acesta nu va fi
stocat atunci când veţi porni din nou aparatul.

2.

Scoateți adaptorul din priza electrică.

11. Întreținere
Este important să curățați aparatul Silk'n Motion după fiecare tratament. Pentru
curățarea aparatului:

RO

L
L

Scoateți aparatul din priză.
Pentru a curăța aparatul, ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată.
Nu utilizați niciodată acetonă sau alte lichide abrazive, deoarece
acestea vor deteriora aparatul.

L

După curățare, vă recomandăm să depozitați aparatul în cutia
originală.

E

Nu scufundaţi niciodată Silk'n Motion sau alte componente ale acestuia
în apă.

12. Depanare
Nu încercaţi să deschideți sau reparați aparatul Silk'n Motion. Vă puteți expune
la componente electrice periculoase sau energie luminoasă pulsată, ceea ce
poate fi foarte dăunător pt. dv. Acest lucru va anula de asemenea și garanția.
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Problemă

Verificări

Aparatul meu nu
pornește.

Asigurați-vă că adaptorul este conectat adecvat la
parat și că este conectat într-o priză electrică de
perete.

Nu există impulsuri de
lumină când aparatul
atinge pielea.

Verificați dacă aparatul este conectat și dacă ledul
de pornire este aprins. Aveți grijă să apăsați suprafața
de tratament uniform și ferm pe piele și să mișcați
continuu aparatul orizontal pe suprafața pielii.

Luminează intermitent
unul sau mai multe
leduri.

Aparatul are defecțiuni.

Aparatul s-a oprit din
Apăsați din nou butonul de control pentru a reporni
funcționare și a intrat în
aparatul.
modul standby.

Dacă aveți probleme sau întrebări, contactați serviciul clienți Silk'n.
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13. Serviciul clienţi
Consultați site-ul nostru web pentru mai multe informații: www.silkn.
eu. Manualul este disponibil și pentru descărcarea PDF de pe: www.silkn.
eu. Contactați serviciul clienți 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

Belgia

0900-25006

serviceconsommateurbe@silkn.eu

Franța

0891-655557

serviceconsommateurfr@silkn.eu

Germania

089 51 23 44 23

Italia
Olanda

E-mail

kundenservice@inno-essentials.de
servizioclientiit@silkn.eu

0900-2502217

klantenservicenl@silkn.eu
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Țară

Număr service

E-mail

Spania

807088200

servicioalcliente@silkn.eu

Regatul Unit

0906-2130009

customercareuk@silkn.eu

Alte ţări

+31 (0)180-330 550

info@silkn.com

14. Garanție
Consultați cardul de garanție Silk'n.

15. Eliminare

N

Ajutați la protecția mediului. Nu eliminați cu deșeurile menajere și
asigurați-vă că respectați legile țării dvs. pentru eliminarea aparatelor
electrice.

16. Specificaţii
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Nr. model

H3220

Mărimea punctului

0,9cm x 3cm [2,7cm²]

Tehnologie

Home Pulsed Light

Nivel maxim de energie

Max 4J/cm²

Lungimea de undă

475-1200nm

Operare şi siguranţă

Senzorul pentru detectarea nuanței pielii
funcţionează pe tipuri de piele adecvate.

Mărimea pachetului

220x220x135 mm

Greutate sistem

275 g
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Transport și depozitare între utilizări Temperatura: între -40°C și +70°C
și condiții de depozitare
Umiditate relativa: între 10% și 90%
Presiune atmosferica: 500 - 1.060 hPa
Condiții de funcționare

Temperatură: Între 10°C şi 35°C
Umiditate relativa: Între 30% și 75%
Presiune atmosferica: 700 - 1.060 hPa

Timpul de trecere de la
temperatura minimă de depozitare
între utilizări la temperatura minimă 30 minute
de operare, la o temperatură a
mediului înconjurător de 20°C
Timpul de trecere de la
temperatura maximă de depozitare
între utilizări la temperatura maximă 30 minute
de operare, la o temperatură a
mediului înconjurător de 20°C
Mod de operare

Continuu

Modele și putere adaptor

KSAPV0361200300D5
PMA36R-120

Intrare
Ieșire

100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.9A
12 Vdc, 3.0A

Acest aparat a fost testat și
corespunde normelor

De siguranță: IEC 60335-2-23
CEM: EN 55014
De siguranță a sursei non-laser: IEC
62471

Durata preconizată de utilizare a
echipamentului

5 ani
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17. Semne și simboluri
Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele
directivelor UE.
Clasa II. Adaptorul este protejat împotriva șocului electric prin
izolație dublă.

IP30

Aparatul este protejat împotriva pătrunderii de obiecte cu
un diametru mai mare de 2,5 mm, precum degetele, pentru
protecția împotriva electrocutării.
Nu folosiți în mediu umed.
Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere. Eliminați în
conformitate cu legislația tării dvs. și contribuiți la protecția
mediului. Conform Directivei DEEE.

RO

124

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: Epilator tehnologie HPL Silk’n Motion (Gun)
Serie model: H322x
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), EMC 2014/30 / UE, ERP 2009/125 /
Eticheta ERP 2010/30 / CE, 2008/1275 / CE, 2009/278 / CE, Directiva 2011/65 /
Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase și Regulamentul REACH CE nr.
1907/2006
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: 1997; (A1: 2001, A2: 2008)
EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013;
Siguranța electrică:
EN 60335-2-23: 2003; (A1: 2008, A11: 2010, A2: 2015)
EN 6033-2-8: 2015; (A1: 2016)
coroborat cu EN 60335-1: 2012 (AC: 2014; A11: 2014)
EN 62233: 2008 (inclusiv Corr .: 2008);
Siguranța ochilor:
CEI EN 62471: 2010
Voicu Oprean
Director General
01.03.2018

