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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. 
 
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 

2069206, ISRAEL www.silkn.eu or www.silkn.com, info@silkn.com. 
 
 
 

http://www.silkn.eu/
http://www.silkn.com/
mailto:info@silkn.com


 

Conținut 

 

1.     Înainte de a începe 
2.     Scopul utilizării 

3.     Utilizarea în siguranţă a Silk'n SatinGlow 

4.     Contraindicații  
5.     Nu folosiți Silk’n SatinGlow dacă:  

6.     Evitați să utilizați Silk’n SatinGlow dacă: 

7.     Efecte secundare posibile 

8.     Epilarea pe termen lung a părului prin metoda Silk'n 

9.     Introducere 

10.   Întreținere 
11.   Depanare  

12.   Serviciu clienți 

13.   Garanție  
14.   Eliminare  

15.   Specificații 

16.   Semne și simboluri 



 

 
Înainte de a utiliza Silk’n SatinGlow pentru prima data, vă rugăm să citiți complet acest manual. 

Acordați o atenție suplimentară secțiunilor despre procedura de utilizare, operarea dispozitivului 
și cele după utilizare. Vă recomandăm să vă refamiliarizați cu instrucțiunile înainte de fiecare 

tratament. 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. 

 

 

1.    Înainte de a începe 

 

Silk’n SatinGlow este un aparat pe bază de lumină pentru reducerea permanentă a părului, 
conceput pentru  utilizarea la domiciliu. 

 
1.1 Descrierea dispozitivului 

Silk'n SatinGlow este alcătuit dintr-o unitate de îndepărtare a părului cu un panou de control și un 

cartuș cu lampă înlocuibil. Pe mânerul dispozitivului de îndepărtare a părului Silk'n SatinGlow 

găsiți butonul de declanșare a impulsurilor. Lampa înlocuibilă este amplasată la vârful 

dispozitivului de îndepărtare a părului. 

1.2    Conținuntul ambalajului 

Ambalajul conține: 

U   Dispozitivul de epilat Silk’n SatinGlow  

U   Adaptor 
U   Manual de utilizare



 

 
Consultați schema  de la începutul  manualului  pentru  a identifica locația 

fiecărei caracteristici: 

1 Panou de control 8   Indicator LED: nuanța pielii 

2 Lampă înlocuibilă 9   Indicator LED: Înlocuire lampă 

3 Unitate de epilare 10 Buton de indicare a nivelului de energie 

4 Senzor de detectare a culorii 

pielii 

11 Indicator LED: Pornit/ON 

5 Buton declanșare impulsuri 12 Buton Pornit/Oprit 

6 Cablu cu adaptor 13 Indicator LED: Oprit/Stand by 

7 Indicator LED: Pregătit utilizare 14 Leduri care indică nivelul de energie 

  15 Indicator LED de avertizare 

 
1.3    Lampă înlocuibilă 

Lampa Silk’n Satin Glow poate declanșa un număr limitat și presetat de impulsuri luminoase 

(indiferent de nivelul de energie al acestor impulsuri).  

O serie completă de tratamente aplicate pe tot corpul necesită de obicei între 7000 și 10000 de 
impulsuri luminoase. 

Modelul lămpii integrate în dispozitivul dumneavoastră și numărul de impulsuri sunt menționate 

pe ambalajul Silk’n Satin Glow. 

 
2. Scopul utilizării 

Silk’n Satin Glow este destinat pentru a îndepărta părul nedorit. Silk'n SatinGlow este, de 

asemenea, destinat să efectueze o reducere pe termen lung sau permanentă a părului. Reducerea 
permanentă a părului este definită ca fiind o reducere stabilă pe termen lung a numărului de fire 

de păr care cresc după o sesiune de tratament. 

Silk'n SatinGlow poate fi folosit pentru a elimina părul nedorit de pe corp. 
 

Zonele ideale ale corpului pe care puteți utiliza Silk'n SatinGlow includ axilele, linia bikinilor, 

brațele, picioarele, spatele și pieptul. 



 

3. Utilizarea în siguranţă a Silk'n SatinGlow 

 

Cu Silk'n SatinGlow siguranța este pe primul loc. 
 

Tehnologia Home Pulsed Light™ (HPL) din Silk'n SatinGlow asigură siguranță de înalt nivel cu 

niveluri de energie joase. HPL contribuie la obținerea de rezul- tate 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. 

 
 
Silk’n SatinGlow îți protejează pielea 
 

 

Îndepărtarea părului pe bază de lumină nu este potrivită pentru tonurile de piele mai închisă sau 
pentru pielea bronzată. Silk'n SatinGlow vine cu un senzor de detectare a culorii pielii încorporat, 

care este proiectat pentru a măsura complexitatea suprafeței pe care este aplicat și pentru a 

permite aplicarea numai pe pielea adecvată. Această caracteristică unică de siguranță nu vă va 
permite aplicarea tratamentului în cazul în care pielea dvs. este prea întunecată sau prea bronzată. 

Mai mult, suprafața de tratare prin care sunt livrate impulsuri de lumină este întegrată în interiorul 

cartușului lămpii. Acest lucru permite ca Silk'n SatinGlow să vă protejeze pielea prin evitarea 
contactului direct între suprafața de tratament și piele. 



 

Silk'n SatinGlow vă protejează ochii 

Silk'n SatinGlow are o funcție de siguranță integrată pentru protecția ochilor. Acesta a 

fost proiectat astfel încât un impuls de lumină nu poate fi emis atunci când suprafața de 
tratare se află poziționată în aer. Butonul de siguranță permite tratamentul numai atunci 

când suprafața de tratament este în contact cu țesutul. 

 

4. Contraindicații 

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

Vă rugăm să citiți și să țineți cont de informațile prezentate în secțiunea următoare 

înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare și sfaturi personalizate vă 
recomandăm să vizitați www.silkn.eu sau www.silkn.ro 

Dacă nu sunteți sigur că Silk'n SatinGlow este sigur pentru dumneavoastră, vă rugăm să 

consultați medicul personal sau medicul dermatolog. 
 

 
Avertisment Rezultate posibile Sfat de siguranță 

Nu folosiți Silk’n SatinGlow 

pe pielea natural închisă la 

culoare. 

Nu este sigur! 

 

 

Vezi pe ambalaj tabelul cu 

culoarea parului și a pielii 

Tratarea pielii bronzate cu Silk’n 

SatinGlow poate avea ca rezultat efecte 

adverse cum 

ar fi înroșirea sau disconfortul pielii 

Un SENZOR unic de CULOARE 

A PIELII este încorporat în Silk’n 

SatinGlow pentru a determina 

culoarea pielii tratate la începutul 

fiecarei sesiuni și în tipul sesiunii. 

SENZORUL DE CULOARE A PIELII 

asigura ca impulsurile vor fi emise 

doar pe nuanțe adecvate ale pielii. 

http://www.silkn.eu/
http://www.silkn.ro/


 

Avertisment Rezultate posibile Sfat de siguranță 

Nu folosiți 

pe pielea 

bronzata sau 

dupa expunere 

recenta la soare 

(inclusiv aparate 

de bronzare 

artificiala). 

Nu expuneți la 

soare zonele 

tratate. 

Tratarea cu  Silk’n SatinGlow înainte 

sau dupa expunerea la soare poate avea ca 

rezultat efecte adverse cum ar fi roșeața 

nsau disconfortul pielii. Pielea 

bronzata, mai ales dupa expunerea la 

soare, conține cantitați mari de pigment 

melanina. 

Acest lucru este valabil pentru 

toate tipurile și toate nuanțele 

de piele, inclusiv acelea care nu 

par a se bronza rapid. 

Prezența cantitaților mari de 

melanina expune pielea la 

un risc mai mare atunci când 

se folosește orice metoda de 

îndepartare a parului nedorit cu 

ajutorul luminii. 

Evitați expunerea la soare timp de 4 

saptamâni înainte și 2 saptamâni 

dupa tratarea cu Silk’n SatinGlow! 

Expunerea la soare include 

expunerea neprotejata la acțiunea 

directa a soarelui mai mult de 15 

minute continuu sau expunerea 

neprotejata la lumina difuza a 

soarelui mai mult de 1 ora continuu. 

Pentru a va proteja pielea recent 

tratata atunci când este expusa 

la lumina soarelui, asigurați-va ca 

aplicați ecran solar SPF 30 sau mai 

mare timp de 2 saptamâni dupa 

fiecare sesiune de îndepartare a 

parului nedorit.  

 

Nu folosiți niciodata 

Silk’n SatinGlow pe 

conturul ochilor sau în zona 

din jur. 

Deși Silk’n SatinGlow se poate folosi 

pentru tratarea parului de pe fața, trebuie 

luate precauții suplimentare la utilizarea 

pe fața pentru a se evita zona ochilor.  

Posibile radiații optice periculoase pot fi 

emise de acest aparat. Nu priviți direct 

către lampă. Pot rezulta leziuni oculare. 

 

Silk’n SatinGlow are o funcție de 

siguranța încorporata pentru 

protecția ochilor. Aceasta a fost 

proiectata pentru ca impulsul 

luminos sa nu poata fi emis 

atunci când SUPRAFAȚA DE 

TRATARE întâlnește aer liber. 

DECLANȘATORUL DE IMPULSURI 

permite tratarea numai atunci când 

SUPRAFAȚA DE TRATARE este în 

contact cu țesutul. 

 

Avertisment Rezultate posibile Sfat de siguranță 

Nu aplicați pe tatuaje sau 

pe machiaj permanent, 

puncte maro sau negre 

(cum ar fi pistrui mari, 

semne din naștere, 

alunițe sau negi, mameloane, 

organe genitale sau buze. 

Tratarea oricarei zone cu Silk’n 

SatinGlow de culoare închisa sau care are 

mai mult pigment poate avea ca rezultat 

efecte adverse cum ar fi arsuri, bașici și 

modificari de culoare a 

pielii (hiperpigmentare sau 

hipopigmentare). 

Acoperiți zona mai închisa la culoare 

cu material care nu absoarbe lumina 

cum ar fi o cârpa alba sau leucoplast 

medical alb. 

Nu aplicați pe eczemele 

active, psoriazis, leziuni, 

cicatrici deschise sau infecții 

(inflamații 

reci), în cazul unor stari 

anormale ale pielii cauzate de 

boli sistemice sau metabolice 

(cum ar fi, de exemplu 

diabetul) 

Tratamentele pe baza 

de lumina pot cauza 

reacții adverse pe 

zonele deja sensibile. 

Înainte de a utiliza Silk’n 

SatinGlow, lăsați zona afectată 

să se vindece. 

O zona de tratare care a 

avut erupții herpetice. 

Tratamentele pe baza de lumina pot cauza 

reacții adverse pe zonele deja sensibile. 

Înainte de a folosi Silk’n SatinGlow, 

consultați medicul pentru a primi un 

tratament de prevenție. 

Nu tratați cu Silk’n 

SatinGlow 

daca sunteți însarcinata sau 

alaptați. 

Modificarile hormonale 

din timpul sarcinii pot 

crește sensibilitatea 

pielii și riscul de efecte adverse. 

 

Nu tratați zone pe care este 

posibil sa doriți ulterior sa va 

creasca par. 

Rezultatele sunt permanente.  

 

EN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 



 

Avertisment Rezultate posibile Sfat de siguranță 
 

Rezultate posibile Sfat de siguranță 

Feriți Silk’n SatinGlow de 

apa! Nu așezați și nu 

depozitați Silk’n SatinGlow 

în locuri în care ar 

putea cadea, ar putea fi 

împins sau așezat într-o cada, 

chiuveta sau în alt recipient 

cu apa. 

Acest lucru poate cauza 

electrocutarea gravă. 

Nu folosiți Silk’n SatinGlow în 

timp ce faceți baie sau dacă 

se udă sau se umezește. Dacă 

dispozitivul a căzut în apă, 

scoateți-l imediat din priză. 

Nu încercați 

sa deschideți 

sau sa reparați 

dispozitivul 

Silk’n SatinGlow. 

Deschiderea Silk’n SatinGlow va  poate 

expune la componente electrice 

periculoase sau la energie 

de lumina pulsata, oricare dintre acestea 

putând cauza ranirea grava și/sau 

afectarea permanenta 

a ochilor. De asemenea, dispozitivul  se 

poate deteriora și veți pierde garanția. 

Daca aveți un 

dispozitiv stricat sau 

deteriorat care trreparat, consultați 

Serviciul de Relații cu clienții Silk’n®. 
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5.    Nu  utilizați Silk’n SatinGlow dacă:   

 

Lampa dispozitivului este defectă sau 
suprafața de tratament este crăpată, fisurată 

sau lipsește. 

  
Opriți imediat 

și contactați 

Serviciul de 
Relații cu 

clienții 

Silk’n®. 

Accesoriile sau anexele nu sunt 

recomandate de Home Skinovations Ltd. 

 

Dispozitivul are o fișă sau un cablu 

deteriorate. 

Feriți cordonul de 

alimentare de suprafețele 
încălzite. 

Observați fum sau vă miroase a fum în 
timpul utilizării. 

 

Nu funcționează corect sau pare deteriorat.  

SENZORUL DE CULOARE A PIELII 

este crăpat sau rupt. 

 

Carcasa exterioară este crăpată sau 

desprinsă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

6.   Evitați utilizarea Silk’n SatinGlow dacă una din următoarele afirmații este valabilă:                                                              

 

Existența anterioară a unei cicatrici cheloidale.  
 

 

 
 

Înainte de a utiliza 

Silk’n SatinGlow, 

consultați medicul. 

Dacă suferiți de epilepsie. 

Dacă aveți o boală legată de fotosensibilitate, cum ar fi porfiria,  
erupția polimorfă la lumină, urticarie solară, lupus, etc. 

Dacă ați avut cancer de piese sau zone de piele cu potențial 
malign 

 

Dacă ați făcut radioterapie sau chimioterapie în ultimele 3 luni. 

Dacă ați avut altă stare care, după părerea medicului dvs., face 

nesigură tratarea dvs. 

Dacă pielea dvs. a fost tratată cu un medicament prescris de 
medic în ultimele 6 luni. 
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     7.     Posibile efecte secundare   

 

Când dispozitivul se  folosește conform  instrucțiunilor, efectele  secundare  și 
complicațiile asociate utilizării  Silk’n SatinGlow sunt ceva neobișnuit. Cu toate  

acestea, fiecare procedură cosmetică, inclusiv cele destinate utilizării domestice, 

implică un anume grad de risc. Prin urmare, este important să înțelegeți și să acceptați 
riscurile și complicațiile care pot apărea la folosirea sistemelor de îndepărtare a 

părului nedorit cu lumină pulsată, destinate utilizării domestice. 

 
Reacție adversă 

Disconfort minor al pielii – Deși îndepărtarea la domiciliu cu lumină pulsată a părului nedorit este în general foarte 

bine tolerată, cei mai mulți utilizatori simt un oarecare disconfort ușor în timpul utilizării, descris în general ca 

fiind 

o senzație redusă de usturime pe zonele de piele tratate. Senzația de usturime durează de obicei pe durata aplicării 

sau câteva minute după aceea. Orice depășește acest disconfort minor este anormal și înseamnă că fie nu mai 

trebuie să continuați folosirea Silk’n SatinGlow, deoarece nu puteți tolera aplicația de îndepărtare a părului nedorit, 

fie setarea nivelului de energie este prea mare. 

Înroșirea pielii – După ce ați folosit Silk’n SatinGlow sau la 24 de ore de la utilizarea Silk’n SatinGlow, pielea dvs. 

se poate înroși. Roșeața dispare de obicei după 24 de ore. Dacă roșeața nu dispare în 2 - 3 zile, consultați medicul. 

Sensibilitate sporită a pielii – Pielea din zona tratată este mai sensibilă, prin urmare puteți experimenta uscarea sau 

exfolierea pielii. 

    Reacție adversă                                                                                                                       EN 

Modificările de  pigment  – Silk’n SatinGlow vizează firul de  păr, în particular celulele pigmentate din foliculul de 

păr și foliculul de păr însuși. Cu toate acestea, există riscul de  hiperpigmentare  temporară  (pigment  crescut  sau 

decolorare maro) sau  hipopigmentare  (albire) la pielea  din  jur.  Riscul  de  modificare a pigmentării  pielii este 

mai mare pentru  persoanele  cu nuanțe  mai închise ale pielii. În general, decolorarea sau modificările de pigment 

al pielii sunt temporare și hiperpigmentarea sau hipopigmentarea permanentă apar rareori. 

 

Înroșirea excesivă și umflarea – În rare cazuri, pielea tratată se poate înroși foarte tare și se umflă. Acest lucru se 

întâmplă mai des în zone sensibile ale corpului. Roșeața și umflarea ar trebui să cedeze în 2 - 7 zile și trebuie 

tratate cu aplicări frecvente de gheață Curățarea delicată este OK, dar trebuie evitată expunerea la lumina soarelui. 

 
  

 



 

M 
 

Epilarea parului cu ajutorul laserului sau al luminii intens  pulsate poate 

determina creșterea accentuata a parului la unele persoane. Pe baza datelor 

disponibile, grupurile cu cel mai ridicat risc de raspuns sunt femeile cu 
descendențe din zona mediteraneana, Orientul Mijlociu și Asia de Sud când 

folosesc aparatul pentru fața și gât. Pentru informații suplimentare, vizitați 

www.silkn.eu sau domeniul local Silk'n. 
 

 

 8.   Îndepărtarea pe termen lung a părului nedorit cu Silk’n   

 

Un ciclu complet de creștere a părului poate dura 18-24 luni. În acest timp, pot fi 

necesare mai multe sesiuni de tratare cu Silk’n SatinGlow pentru a se obține o 
îndepărtare permanentă a părului nedorit. 

Eficiența îndepărtării părului nedorit variază de la o persoană la alta în funcție de zona 
corpului, culoarea părului și modul în care se utilizează Silk’n SatinGlow. 

Planul obișnuit Silk’n SatinGlow de îndepărtare a părului nedorit în timpul unui ciclu 

complet de creștere a părului: 
Tratamente 1-4 – plan de două săptămâni diferite 

Tratamente 5-7 – plan de patru săptămâni diferite 

Tratamente 8 + – tratament după cum este necesar până la obținerea rezultatelor dorite. 
 



 

 
 

 

Rezultatul așteptat al tratamentului de îndepărtare a părului nedorit 
Tip de piele 

Fitzpatrick 

Culoarea părului Fluență 

redusă 

[J/cm²] 

Zona corpului² Numărul mediu de 

tratamente1 

Eficiența (% 

îndepărtare/o 

nouă creștere a 

părului)2 
I - IV  

 

Maro deschis până 

la maro 

2.5 - 4  

Gambe sau pulpe 

 

 

Sesiune 10-12, aprox. 

patru săptămâni 

separate. 

60% 

 

Brațe 

50% 

 

Zona inghinală 

60% 

 

Axile 

 55% 

 

I - IV  

 

 

Maro - negru 

2.5 - 4  

Gambe sau pulpe 

 

 

Sesiune 8-10, aprox. 

patru săptămâni 

separate. 

70% 

 

Brațe 

60% 

 

Zona inghinală 

70% 

 

Axile 

65% 

 

1. Răspunsul individual depinde de tipul de păr, precum și de factorii biologici care pot afecta modelele de creștere a părului. Unii 

utilizatori pot răspunde mai repede sau mai lent decât numărul mediu la tratamente. 

2. Unele persoane se pot aștepta la o îndepărtare permanentă a părului într-o singură sesiune sau chiar într-una dublă. Durata 

perioadei de repaus a foliculelor de păr depinde și de zona corpului.



 

 
 

9. Începeți! 

1. Scoateți dispozitivul de îndepărtare a părului Silk'n SatinGlow și alte componente din cutie. 
2. Verificați dacă cartușul cu lampă de unică folosință este introdus corect la vârful dispozitivului 

și că acesta nu este deteriorat. 

3. Conectați cablul adaptorului în mufa dispozitivului Silk'n SatinGlow. 
4. Conectați adaptorul la o priză electrică. Indicatorul LED de pornire se aprinde. Silk'n 

SatinGlow este acum pregătit de utilizare. 

E Efectuează tratamente utilizând Silk'n SatinGlow în condiții de siguranță și în mod 
corespunzător! 

J Alegeți zonele de tratatare care nu au avut expunere recentă la soare. 

5. Pielea din zonele de tratament trebuie să fie rasă, curată, uscată și fără urme de pudră, 
antiperspirante sau deodorante. Nu utilizați ceară, nu smulgeți și nu pensați părul. Raderea este un 

pas important pentru obținerea rezultatelor dorite! 

6. Apăsați butonul On / Standby. Indicatorul luminos de pornire (portocaliu) se va aprinde și se 
va declanșa un sunet al ventilatorului (similar sunetului unui uscător de păr). 

7. La aproximativ 3,5 secunde după apăsarea butonului On / Stdby, indicatorul LED Pregătit 

utilizare (verde) se va aprinde. Dispozitivul este apoi gata pentru a declanșa primul impuls la cel 

mai scăzut nivel de energie. 

8. Dacă acesta este primul dvs. tratament - Alegeți nivelul de energie. Silk'n SatinGlow oferă 5 

niveluri de energie de la 1 (cel mai mic) la 5 (cel mai înalt). Pentru a alege nivelul corect de 
energie pentru primul tratament, testați fiecare zonă de tratament separat. 

»Plasați suprafața de tratament pe piele și apăsați butonul de emitere a impulsurilor pentru a 

transmite un impuls. Dacă nu ați sesizat un disconfort anormal, apăsați încă o dată butonul de 
setare a nivelului de energie + și eliberați un impuls pe un loc diferit la nivelul de energie 2. 

»Continuați testarea la niveluri mai ridicate de energie până când ajungeți la cel mai înalt nivel cu 

care vă simțiți confortabil. Dacă într-o oră nu veți avea efecte adverse, puteți începe tratamentul 

complet la acel nivel de energie. 

»Repetați acest test pentru fiecare parte a corpului pe care intenționați să o tratați. 
9. Setați nivelul de energie. Dacă nivelul de energie ar trebui să fie mai mare decât cel afișat, 

apăsați butoanele de setare a nivelului de energie utilizând "-" sau "+" pentru a reduce sau a mări 



 

 
 

nivelul de energie până când nivelul de energie dorit este setat și reprezentat de 3 indicatoare 

luminoase (vezi secțiunea "9.1 Niveluri de energie"). 
10. Aplicați suprafața de tratament pe piele, asigurându-vă că pielea este uniformă și întinsă. 

Imediat după ce suprafața de tratament este în contact total cu pielea, indicatorul LED Pregătire 

utilizare va începe să clipească. 
11. Apăsați butonul de impuls. Aparatul va determina mai întâi culoarea pielii. În cazul în care 

culoarea pielii este suficient de deschisă pentru o aplicare sigură, dispozitivul va emite un impuls 

de lumină pe piele și indicatorul LED Pregatire utilizare se va stinge. 
»Veți vedea un flash strălucitor de lumină și veți auzi simultan un sunet subtil, care este un 

zgomot normal pentru dispozitiv. Veți simți o senzație ușoară de căldură și gâdilături. Silk'n 

SatinGlow se va reîncărca imediat pentru următorul impuls. 
»După 3,5 secunde indicatorul LED Pregătire utilizare va porni din nou. 

12. Îndepărtați suprafața de tratament din zona tratată a pielii. 

13. Deplasați suprafața tratamentelor într-o altă zonă a pielii. Utilizați urmele de presiune marcate 
de dispozitiv pe piele pentru a vă ghida pentru poziționarea corectă a următorului impuls, evitând 

atât golurile, cât și suprapunerile între impulsuri. 

Impulsurile emise de Silk'n SatinGlow trebuie administrate rând cu rând, începând de la un capăt 

al fiecărui rând și progresând secvențial spre celălalt capăt. Această tehnică vă permite să 

controlați mai bine acoperirea tuturor zonelor pielii și vă ajută să evitați tratarea aceleiași zone 

mai mult decât o singură dată sau omiterea anumitor zone. 
E Încercați să evitați impulsurile suprapuse. 

E Nu tratați aceeași suprafață a pielii mai mult decât o dată pentru o sesiune de îndepărtare a 

părului. 
14. Repetați procesul până când întreaga suprafață de tratament este acoperită. 

E În cazul în care pe pielea dumneavoastră observați blistere sau arsuri, opriți utilizarea imediat! 

 

9.1     Niveluri de energie 

Nivelul de energie determina intensitatea impulsurilor de lumina emise spre 
piele. Cu cât nivelul de energie este mai crescut, cu atât tratamentul este mai 

eficient, dar creste și riscul aparitiei efectelor secundare și a complicațiilor.  



 

 
 

Aparatul dispune de 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai scazut) la 5 (cel mai ridicat), 

reprezentate de 5 led-uri indicatoare ale  nivelului de energie. 
U Nivelul 1 (cel mai mic): Indicatorul LED din stânga este aprins continuu. 

U Nivelul 2: Indicatorul LED din stânga este aprins în mod constant și indicatorul luminos central 

clipește. 
U Nivelul 3: Atât luminile din stânga cât și cele centrale luminează continuu. RO 

U Nivelul 4: Luminile stânga și centrală sunt aprinse constant, iar indicatorul din dreapta clipește. 

U Nivelul 5 (cel mai ridicat): Toate cele 3 Indicatoare LED sunt aprinse constant. 
Ori de câte ori Silk'n SatinGlow este pornit, nivelul său de energie va fi resetat automat la cel mai 

scăzut nivel de energie. Numai Indicatorul LED al nivelului de energie va fi aprins. 

 
Pentru a seta nivelul de energie, apăsați butoanele de setare a nivelului de energie utilizând "-" 

sau "+" pentru a reduce sau a crește nivelul de energie respectiv. 

 

9.2 Senzorul care determină nuanța pielii 

Îndepărtarea părului cu lumină intens pulsată de pe tonurile de piele mai întunecate poate avea 

efecte adverse cum ar fi arsuri, blistere și modificări ale culorii pielii (hiper- sau hipopigmentare). 

 

Pentru a preveni o astfel de utilizare incorectă, un senzor unic pentru culoarea pielii integrat în 

Silk'n SatinGlow măsoară complexitatea nuanței pielii tratate la începutul fiecărei sesiuni și 
ocazional în timpul sesiunii. Dacă senzorul de detectare a culorii pielii detectează un ton de piele 

prea închis pentru aplicația Silk'n SatinGlow, dispozitivul va opri automat emiterea de impulsuri. 

 
Dacă nu vedeți nici un impuls de lumină și indicatorul LED de avertizare a tonului pielii clipește, 

aceasta indică faptul că tonul pielii, măsurat de senzorul de culoare a pielii, este prea întunecat 

pentru o aplicare sigură. Încercați să utilizați dispozitivul pe o altă parte a corpului sau contactați 

Serviciul Clienți. 

.



 

 
 

 

9.3    Pulsing (pulsare) și Gliding (alunecare) 

 

 
 

Pulsare este cea mai buna tehnica pentru lucrul cu niveluri ridicate de energie.  

 Apasați suprafața de tratament pe piele. Lucrați pe rânduri 
(orizontal sau în jos ca în imagine). Începeți la un capat al fiecarui  

rând și avansați la celalalt capat.   

 Suprafața de tratament creeaza semne temporare de presiune pe 
zona tratata pentru ca dvs. sa puteți vedea zonele tratate.  

 Dupa fiecare impuls, mutați suprafața de tratament pe zona 

urmatoare. Continuați acțiunea de pulsare pentru zona pe care  
o tratați.  

 La folosirea aparatului, evitați omiterea sau suprapunerea de 

zone de piele. 
Alunecarea este cea mai buna tehnica pentru lucrul cu niveluri reduse de 

energie. 

 Apasați suprafața de tratament puternic pe piele și glisați 
aparatul încet (orizontal sau în jos, ca în imagine). Asigurați-va ca  

suprafața de tratament atinge întotdeauna pielea.  

 La niveluri reduse de energie, aparatul are nevoie de doar 
1-3,5 secunde pentru a se reîncarca între impulsuri. Acest lucru  

genereaza o succesiune neîntrerupta de flash-uri.  

 Glisați la o viteza care sa permita evitarea golurilor sau a 



 

 
 

suprapunerilor. 

Nu tratati aceeasi zona a pielii mai mult de o data pe sesiunea de epilare. 
În caz de orice disconfort, opriți imediat utilizarea aparatului. 

 

9.4    La ce să vă așteptați când utilizați Silk’n SatinGlow 

Pentru multe persoane, Silk’n SatinGlow poatefi prima experiență cu un aparat pe bază de 

impulsuri luminpase cu utilizare la domiciliu. Silk’n SatinGlow  este ușor de utilizat și sesiunile 

de îndepărtare a părului sunt rapide.. 
Pe parcursul sedintei de tratament este 

normal sa simtiti sau sa experimentati: 

 Zgomot: Ventilatorul de racire face un zgomot similar cu al 
uscatorului. Acest lucru este normal. 

 Pocnet:Cu fiecare flash de lumina HPL™. Atunci când un impuls de lumină este activat, este 

normal să auziți un sunet subtil simultan cu emiterea flashului de lumină. 
O presiune moderată a suprafeței de tratament: Acest lucru este necesar și util pentru plasarea 

impulsurilor adiacente de lumină și face parte din caracteristica unică de siguranță a Silk’n 

SatinGlow. 

Senzație de caldura și gâdilat: În timpul emiterii fiecărui impuls de 

Lumină este normal să simțiți o senzație de căldură și gâdilat care provine de la impulsul de 

lumină. 
 Roșeața:Se poate sa observați o ușoara colorare a pielii în roz 

în timpul sau imediat dupa tratament. Acest lucru se poate observa mai bine în jurul firelor de par. 

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



 

 
 

9.5 După utilizarea Silk'n SatinGlow 

U Când ați terminat sesiunea de tratament, închideți Silk'n SatinGlow apăsând 

butonul On / Standby. Toate indicatoarele luminoase se vor stinge și indicatorul 
luminos Standby se va aprinde. Asigurați-vă că vă amintiți ultima setare a nivelului 

de energie pe care ați folosit-o, deoarece nu va fi restabilită când porniți din nou 

Silk'n SatinGlow. 
U Deconectați cablul adaptorului de la priza electrică. 

U După fiecare sesiune de epilare este recomandat să curățați dispozitivul Silk'n 

SatinGlow, în special suprafața de tratare (vezi secțiunea "10.1 Curățarea"). 

U După curățare, este recomandat să depozitați dispozitivul în cutia sa originală și să 

îl țineți departe de apă. 

Îngrijirea pielii după o sesiune de epilare: 
J Nu expuneți zonele de piele tratate la soare. Asigurați-vă că protejați cu atenție 

pielea tratată, folosind o cremă cu protecție solară, în timpul perioadei de eliminare a 

părului și timp de cel puțin 2 săptămâni de la ultima sesiune cu Silk'n SatinGlow. 
 

10 .   Întreținere                                                                          

 
10.1  Curățare 

După fiecare sesiune de tratament, este important să curățați aparatul Silk’n 

SatinGlow, în special suprafața de tratament.. 
U  Scoateți din priză Silk’n SatinGlow înainte de curățare. 

U  Folosiţi un material textil curat şi uscat şi o soluţie specială de 

curăţare a echipamentelor electronice pentru a curăţa cu grijă 
suprafața, inclusiv suprafața de tratament. 

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



 

 
 

EN 
10.2  Înlocuirea lămpii 

 Lampa Silk’n Satin Glow poate declanșa un număr limitat și presetat de impulsuri 

luminoase. Viteza cu care sunt emise impulsurile este influențată numai de nivelul de energie 
setat al dispozitivului. Nu există o scădere a consumului de energie în timpul duratei de viață a 

cartușului. 

U Când rămân doar 100 de impulsuri luminoase în cartușul lămpii de unică folosință, indicatorul 
luminos al cartușului de înlocuire de pe panoul de control va începe să clipească, indicând faptul 

că cartușul lămpii ar trebui în curând înlocuit.  

U Când rămân doar 100 de impulsuri luminoase în cartușul lămpii de unică folosință, indicatorul 

luminos al cartușului de înlocuire de pe panoul de control va începe să clipească, indicând faptul 

că cartușul lămpii ar trebui în curând înlocuit. 

U Deoarece numărul de impulsuri luminoase din cartușul lămpii de unică folosință scade, 
Indicatorul LED al lămpii înlocuibile va clipi mai repede. 

U Odată ce toate impulsurile dintr-un cartuș de lampă de unică folosință au fost utilizate, 

indicatorul luminos al cartușului de înlocuire va rămâne aprins, indicând faptul că nu pot fi emise 
impulsuri suplimentare. 

U    Pentru a continua sesiunea de îndepărtare a părului, va fi necesar să înlocuiți lampa. 

M  O lampă ar trebui să fie înlocuită, de asemenea, dacă apar pete mari în interiorul acesteia sau 
dacă suprafața sa de tratament este crăpată. Pentru piesele de schimb, contactați Serviciul Clienți. 

 

Pentru a înlocui un cartuș de lampă de unică folosință: 
1. Apăsați butonul On / Standby pentru a seta Silk'n SatinGlow în modul de așteptare. 

2. Deconectați adaptorul de alimentare de la priza electrică. 

3. Prindeți cartușul de unică folosință de pe ambele părți, scoateți-l din aparat și aruncați-l cu 
coșul de gunoi normal. 

4. Desfaceți un nou cartuș de lampă de unică folosință. 
5. Apăsați ușor noul cartuș de lampă de unică folosință. 

M  După ce înlocuiți cartușul de unică folosință cu unul nou, setați întotdeauna energia la un nivel 

mai scăzut decât setarea normală. Ridicați nivelul energiei numai dacă nu sesizați un disconfort 
anormal în timpul sau după tratament. 



 

 
 

11 .    Depanare                                                                     

 

11.1   “Silk’n SatinGlow nu pornește.” 

U   Asigurați-vă că adaptorul este conectat adecvat la aparatul Silk’n SatinGlow. 

U   Asigurați-vă că adaptorul este conectat într-o priză electrică de perete.  

 
11.2  “Aparatul nu emite nici un impuls atunci când apăs butonul de emitere al 

impulsurilor.” 

Verificați dacă aparatul este conectat și ledul pregătit este aprins. Asiguraţi-vă că suprafaţa de 

tratament este apăsată uniform și puternic pe piele. 

U Verificați Indicatorul LED pentru nuanța pielii. Dacă acesta clipește, acest lucru înseamnă că 

nuanța pielii măsurată este prea închisă pentru o aplicare sigură. Încercați să plasați aparatul pe o 
altă zonă sau contactați departamentul service. 

U Verificați Indicatorul LED pentru înlocuirea lămpii. Dacă este pornit, deconectați Silk’n 

SatinGlow și înlocuiți lampa. 
U Asigurați-vă că Indicatorul LED Pregătit de utilizare este pornit. 

Dacă în decurs de 10 secunde Indicatorul LED Pregătit utilizare rămâne oprit, închideți și 

reporniți Silk'n SatinGlow apăsând de două ori butonul On / Standby. 
»Dacă problema persistă, contactați departamentul service. 

U   Verificați Indicatorul LED de avertizare. 

»Dacă indicatorul luminos este aprins, închideți și reporniți Silk'n SatinGlow apăsând pe On / 
Standby de două ori. 

»Dacă problema persistă, contactați departamentul service. 

E  Nu încercați să deschideți sau să reparați dispozitivul. Numai centrele de reparații autorizate 
Silk'n au permisiunea de a efectua reparații. 

 
Deschiderea dispozitivului Silk'n SatinGlow vă poate expune la componentele electrice 

periculoase și la energia luminoasă pulsată, oricare dintre acestea poate provoca vătămări 

corporale grave și / sau leziuni permanente la nivelul ochilor. 
Încercarea de a deschide Silk'n SatinGlow poate, de asemenea, să deterioreze dispozitivul și vă va 



 

 
 

anula garanția. Vă rugăm să contactați Serviciul Clienți Silk'n dacă aveți un dispozitiv defect sau 

deteriorat care are nevoie de reparație. 

 
12 .   Serviciul clienți                                                                  EN 

 

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 de asistență 

clienți pentru a raporta operațiunile sau eveni- mentele neașteptate sau orice altă problemă a 

aparatului. Detaliile 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 

Olanda 0900-2502217 klantenservicenl@silkn.eu 

Spania 807088200 servicioalcliente@silkn.eu 

Regatul Unit 0906-2130009 customercareuk@silkn.eu 

 
Alte ţări 

 
+31 (0)180-330 550 

 
info@silkn.com 

 

 13 .   Garanție  

 
Consultați certificatul de garanție Silk’n 

 

http://www.silkn.eu/
http://www.silkn.eu/
mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu
mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu
mailto:kundenservice@inno-essentials.de
mailto:servizioclientiit@silkn.eu
mailto:klantenservicenl@silkn.eu
mailto:servicioalcliente@silkn.eu
mailto:customercareuk@silkn.eu
mailto:info@silkn.com
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14.   Eliminare 

 

Pentru protecţia mediului. Eliminați ambalajul la un punct de reciclare care sortează 
materialele în funcție de tip. Dacă aparatul ajunge la sfârșitul duratei de viață, 

respectați legislația țării pentru eliminarea articolelor electrice. 

15 .   Specificații                                                                        

Mărimea suprafeței de acțiune 1.3cm x 3cm [3.9cm²] 

Viteză 1 impuls la fiecare  3.5 second: 1.1 cm²/sec 

Technologie Home Pulsed Light™ 

Nivel maxim de energie Max 4J/cm² 

Lungimea de undă 475-1200nm 

Timp de încărcare/Sursa de putere Operare continuă 

Cerințe electrice 100-240 VAC, 0.9A 

Operare și siguranță Senzorul pentru detectarea nuanței 

pielii funcţionează doar pe tipuri de piele 

adecvate. Mărimea ambalajului 22cm x 22cm x 13.5cm 

Greutate sistem 0.35kg 

Temperatură Operare 10 to 40°C 

Depozitare -40 to +70°C 

Operare 30 to 75% rH 

Umiditate relativă Depozitare 10 to 90% rH 

Presiune atmosferică Operare 700 to 1060 hPa 

Depozitare 500 to 1060 hPa 

 

 



 

 
 

 

16 .   Semne și simboluri  

 

 
 

Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele directivelor CE. 

 
 

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. 


