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Welcome to 
SMOOTHSKIN BARE+
Congratulations!  
You’ve opened up a world of unparalleled beauty, smoothness and convenience. Come and join in the conversation at the beauty room 
‘support programme’www.smoothskin.com where you can swap tips and get expert advice throughout 
your treatment. 

Package Contents

Inside the packaging of the  
SmoothSkin Bare+  
you will find the following:

• Handset and Power Supply
• Mains Power Cable
• User Manual

The SmoothSkin Bare+ System
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CONTRAINDICATIONS
DO NOT USE SmoothSkin Bare+ if you have very dark skin. The Skin Tone Sensor 
located near the output window of the device will determine the tone of your skin. If 
the Skin Tone Sensor determines that your skin is too dark for safe use, operation of 
the SmoothSkin Bare+ will be prevented. 

3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

ZZZ ZZZ ZZZ

2. HOW DOES SMOOTHSKIN BARE+ WORK
HOW DOES IPL WORK?
SmoothSkin Bare+ is designed to help break the hair cycle. Light energy is transferred through the skin’s surface and is absorbed by melanin present in the 
hair shaft. That light energy is converted to heat energy (below the surface of the skin), which stops the hairs from growing back. Now you can look forward to 
seeing the treated hairs naturally fall out over the course of a few days to 1-2 weeks. 

SHAVE FLASH PREVENTS REGROWTH
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DO NOT USE SmoothSkin Bare+ if your skin has been artificially or naturally tanned 
or is burned from sun overexposure. Your skin may be extra sensitive following sun 
exposure and particularly susceptible to burning, blistering, discolouring or scarring 
if you use the SmoothSkin Bare+. Wait 1 week until sunburn or tan disappears before 
using the SmoothSkin Bare+.

DO NOT expose treated areas to the sun. Wait at least 7 days after treatment before 
exposing treated skin to direct sunlight. Your skin may be extra sensitive following 
SmoothSkin Bare+ treatment and particularly susceptible to sunburn. Apply sunscreen 
(SPF 15 or greater) to the treated area or cover the treated area with suitable clothing.

DO NOT USE SmoothSkin Bare+ directly on the nipples, genitals or around the anus. 
These areas may have a darker skin colour and/or greater hair density. Using the 
device in these areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolour or scar) 
your skin.

DO NOT USE SmoothSkin Bare+ if you have a history of skin cancer or  
pre-cancerous lesions (e.g. nevi or a large number of moles)

DO NOT USE SmoothSkin Bare+ if you are pregnant, lactating, as this device has not 
been tested with these individuals.

DO NOT USE SmoothSkin Bare+ on dark brown or black spots such as birthmarks, 
moles or warts in the area you wish to treat. Using the SMOOTHKIN BARE may injure 
your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as 
burns, blisters and skin colour changes or scarring.

DO NOT USE SmoothSkin Bare+ if you have any skin condition in the treatment 
area, including psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex or active infections or 
wounds.
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DO NOT USE SmoothSkin Bare+ if you have a tattoo or permanent makeup in the 
area you wish to treat.

DO NOT USE SmoothSkin Bare+ if you are under the age of 18 as this device has not 
been tested on these individuals.

WARNINGS

EYE SAFETY
The SmoothSkin Bare+ emits flashes of Intense Pulsed Light. Direct exposure is 
potentially harmful to your eyes. Take care to follow the safety precautions below.

The Handset can only be activated (flashed) if the Skin Tone Sensor (next to the 
Treatment Window) detects a valid Skin Tone reading and is in full contact with the 
treatment area. However:

DO NOT look directly into the Treatment Window of the Handset when the system has 

electrical power and is switched on.

DO NOT attempt to activate (flash) the system towards the eye.
DO NOT treat areas around the eye (eyebrows or eyelashes).
ONLY attempt to activate (flash) the system when the front of the Handset is in good 
contact with the area you wish to treat.
WE RECOMMEND you look away from the Handset when firing onto 
your skin. 

ELECTRICAL AND SAFETY
As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure 
your safety. 
DO NOT try to open the SmoothSkin Bare+, as this may expose you to dangerous 
electrical components. 
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DO NOT USE if SmoothSkin Bare+ is damaged; for example, cracked Handset, cable 
damage (internal wires visible), cracked or broken glass on the Handset, etc.. This may 
result in injury. 
DO NOT USE near bathtubs, showers, basins or other vessels containing 
water. If SmoothSkin Bare+ becomes wet, it should not be used.
DO NOT USE if the SmoothSkin Bare+ becomes uncomfortably hot to 
touch. This may indicate that the unit is damaged.
DO NOT USE a Power Supply or other component, other than those provided for use 
with SmoothSkin Bare+. This may damage the unit and cause it to stop working.
DO NOT attempt to activate (flash) the SmoothSkin Bare+ onto any surface other than 
skin.

WARNING no modification of this equipment is allowed. 

DO NOT position SmoothSkin Bare+ so that it is difficult to disconnect from the Mains 
Supply.  

GENERAL SAFETY
DO NOT USE if you have had a skin peel treatment on the area you wish to treat. 
Please wait 30 days after a skin peel before treating with the SmoothSkin Bare+.

Treating tanned skin with Intense Pulsed Light (IPL) may result in permanent 
Hyperpigmentation (Darkening) or Hypopigmentation (lightening) of the treated skin.

DO NOT USE If you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking 
medication that makes the skin more sensitive and causes photosensitivity, e.g. Retin 
A, Accutane and/or other topical retinoids. Always check the instruction leaflet that 
comes with your medicinal product, to see if photosensitivity is listed as a side effect. 
Use of the SmoothSkin Bare+ on photosensitive skin could result in skin damage such 
as swelling or blisters.

The SmoothSkin Bare+ should be kept out of the reach of children under 18 years 
of age. Children should not use, play with, maintain or clean the device. There are a 
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number of potential risks – exposure to the light output causing burns or eye damage, 
electrocution, strangulation from the cables.

The SmoothSkin Bare+ should be kept out of reach of pets and pests which could 
damage the device. Potential risks include reduced function and electrocution.

The SmoothSkin Bare+ is not intended for use by persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities. Unless they have been given supervision or instruction 
concerning safe and proper use of the device 
by a person responsible for their safety.

The SmoothSkin Bare+ Glass Filter is a critical component that will get hot during use. 

DO NOT touch the Filter during or directly after use. Regularly inspect the filter for 
damage. DO NOT use SmoothSkin Bare+ if the filter is cracked or missing.

Ensure that SmoothSkin Bare+ Treatment Window is clean and free from debris. Any 
debris on or around the Treatment Window during operation may result in temporary 
skin changes such as redness or swelling.

WARNING: Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface 
application on one site.

DO NOT exceed the usage specified in the treatment regime.

PRECAUTIONS
Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth 
in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for 
this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage 
treated on the face and neck.

DO NOT USE the SmoothSkin Bare+ on any area where you may want hair to grow 
back.
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4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS
Use of the SmoothSkin Bare+ could result in side effects. 

The table below lists the known skin reactions that may occur following treatment with the SmoothSkin Bare+.

SIDE EFFECT HOW TO ASSESS & REACT

Mild pain / discomfort in the area being treated. This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep 
on using the device as instructed, and the pain should diminish with 
continued use.

Warm feeling or tingling sensations during treatment, which typically 
disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued 
use.

This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep 
on using the device as instructed, and the pain should diminish with 
continued use.

Itchiness in the treatment area. This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on 
using the device as instructed.

Skin redness during or after treatment which disappears within minutes. This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on 
using the device as instructed once skin redness has disappeared.

Skin redness which does not disappear within minutes and lasts 24-48 
hours.

Stop using the device immediately and consult your physician before 
using it again.

Pain or discomfort that is intense during treatment or persists after a 
treatment.

Stop using the device immediately and consult your physician before 
using it again.

DO NOT USE the SmoothSkin Bare+ device on man’s face, jaw, or neck. The hair in a 
man’s beard area is too dense, and using the SmoothSkin Bare+ device in these areas 
may result in skin injury.

SmoothSkin Bare+ is not recommended for use on red, grey or blonde hair. The 
SmoothSkin Bare+ is not effective on these hair colours.
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In a clinical trial of 50 subjects, each subject received 12 weekly treatments. 
The recorded effects were:

• Itchiness – Four subjects experienced mild itchiness after treatment.
• Slight Redness – This was reported by 1 subject.
• Mild Stinging Sensation – Five subjects reported mild discomfort following treatment.
• In-growing Hair – One subject reported experiencing an in-growing hair following treatment.
• Follicle Redness – One subject reported a red spot at the treatment site following treatment.

In all cases, the treated skin returned to normal within 7 days.

IN VERY RARE CASES HOW TO ASSESS AND REACT

Swelling and redness that does not disappear within two to three days. Stop using the device immediately and consult your physician before 
using it again.

Temporary changes in skin colour (lightening or darkening). If your skin colour changes, stop using the device immediately and 
consult your physician. 

Blistering or burning of the skin. Stop using the device immediately and consult your physician before 
using it again. Apply a cold pack to the area. Treat with antiseptic or 
burn cream.

5. BENEFITS OF USING THE SMOOTHSKIN BARE+
The SmoothSkin Bare+ is indicated for the permanent reduction of unwanted hair.

A clinical trial was performed to assess both the safety and efficacy of the SmoothSkin Bare+. The key features of the clinical trial were:

•  All treatments were performed by non-medically trained operators at a single location using devices identical to the SmoothSkin Bare+ provided in this package.

•  All subjects were required to complete questionnaires related to their general health and those who could not be treated, e.g. those who had one or more of the 
contraindications as listed in Section 3 of this User Manual were excluded. In addition, all subjects were required to provide Informed Consent as per international 
clinical trial requirements.

• A total of 53 female subjects, aged between 19 and 45 years old, commenced the trial.

•  Three subjects left the trial during the treatment period for personal reasons. No subjects left the trial due to problems associated with the use of the SmoothSkin 
Bare+.

•  Each subject received 12 weekly treatments to their chosen body location. A typical treatment consisted of shaving the site then applying the SmoothSkin Bare+ 
following the same process as outlined in Section 7, Step 3 of this user manual.

•  Hair counts were used to measure the change in the amount of hair 6 months after the last treatment and 12 months after the last treatment. The hairs in the 
treatment sites were counted via high resolution photography and the difference in hair counts was calculated as a percentage change.

•  When used as directed, the clinical trial participants showed on average 44% less hair 6 months after their last treatment and 36% less hair 12 months after their last 
treatment when compared to hair counts taken before treatment (See Table below). Actual results did vary from person to person. 



20 21

SmoothSkin Bare+

Number of Subjects at 6 Months Post Treatment 50

Hair Reduction at 6 Months Post Treatment 43.9%

Number of Subjects at 12 Months Post Treatment 33

Hair Reduction at 12 Months Post Treatment 36.0%

% of Subjects met success (>30% hair reduction) on all body 
areas at 12 months post-treatment. Subject Success is defined 
as greater than 30% hair reduction at all treatment sites at 12 
months.

66.7%

•  The incidence of side effects during the clinical trial was minimal (as outlined in Section 4 above) and the 
majority of subjects (48 out of 50) would recommend the SmoothSkin Bare+ to their friends.

6. WHAT IS THE INTENDED USE OF THE SMOOTHSKIN BARE+
INTENDED USE

The SmoothSkin Bare+ is indicated for the removal of unwanted hair. The SmoothSkin Bare+ is also indicated for the permanent reduction in hair regrowth, defined as 
the long-term, stable reduction in the number of hairs re-growing when measured at 6, 9 and 12 months after the completion of a treatment regime.

7. YOUR SUITABILITY
BODY AREAS

SmoothSkin Bare+ is suitable for use on body hair and female facial hair below the cheekline. 

SKIN COLOUR

The SmoothSkin Bare+ is suitable for use on light, medium and dark skin tones up to and including skin 
tone 5. The SmoothSkin Bare+ incorporates a Skin Tone Sensor that measures the colour of your skin 
and will prevent use if your skin tone is too dark.

HAIR COLOUR

The SmoothSkin Bare+ is suitable for use on naturally black or brown hair. It may not be as effective on 
white, grey, blonde or red hair.

8. HOW TO USE THE SMOOTHSKIN BARE+
WARNING:   Follow each step in the treatment process ensuring you complete all aspects of each step before progressing to the next.   

Step 1: PREPARE the area to be treated

Remove all visible hair by shaving. Make sure there is no hair remaining above the  
surface of the skin to ensure optimal treatment and prevent debris from covering the front 
of the SmoothSkin Bare+.
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Cleanse the treatment area and pat dry. Remember, don’t use any gels or creams with this device!

Step 2: Doing a TEST PATCH

Before your first treatment on each new body area, we RECOMMEND you test your skin in that area for a reaction to SmoothSkin Bare+.

The patch test area should be approximately 3cm x 2cm in size (equivalent to 2 flashes applied to the skin side by side). Follow Step 3 to treat the 
area.

Wait 24 hours following the patch test, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no adverse reaction to the light energy. If there is 

Always perform a patch test on each new treatment 
area

Observe for adverse 
events

12

24 HOURS

1
2

3

4
567

8

9

10
11

IncorrectCorrect

Skin Detection

Indicator On Indicator Off
No Skin Detection

Treatment Window

no reaction after 24 hours, you may treat the area around the patch test. The ‘patch tested area’ should NOT be re-treated for at least 1 week.

Step 3:  Treating with the SmoothSkin Bare+

A)  Plug the Power Supply into an Electrical Outlet using the provided Power Cable. The Skin Tone Sensor on the front of the Handset will illuminate blue and the fan will 
start up.

STANDBY MODE Timeout

When the unit is left “inactive” i.e. no buttons are pushed for 10 minutes then the unit will revert to STANDBY mode, and the STS lights will switch off. To return 
to READY mode for treatment, press the Activation Button.

B)  Press the Handset firmly against the area to be treated ensuring the Skin Tone Sensor is in contact with the skin. If the Skin Tone Sensor does not detect a valid 
skin tone, then the Handset cannot be activated. When the Skin Tone Sensor measures a valid skin tone, the lights around the Activation Button will illuminate 
WHITE to indicate the device is ready to flash. 
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C) Press the ACTIVATION BUTTON. The device will flash, and a warm sensation should be felt.

D)  Move the Handset to the next area to be treated and repeat. The device needs to recharge between flashes. This will only take about 0.6 seconds. 

E)  Ensure that the ENTIRE AREA receives treatment, and treat any stubborn areas (such as underarms) with multiple passes (running your device over the same 
area a maximum of 3 times).

Treatment 
Window

Full Coverage Overlapping Missed Areas

WARNING:  Make sure not to cover the vents on the device whilst treating, as this can lead to the device overheating. 

SmoothSkin Bare+ is an extremely fast and powerful device, allowing you to complete a whole body treatment in under 10 minutes.

TREATMENT METHOD – STAMP OR GLIDE?

Stamp Method

This method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the Handset on the skin, press & release the Activation Button. 
Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area.

Glide method

This method is recommended for larger areas such as legs. Place the Handset on the skin, hold down the Activation Button (press down continuously), then 
glide the Handset along the skin between flashes. Try to move the Handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.

Step 4: Your SmoothSkin Bare+ Treatment Schedule

The SmoothSkin Bare+ should be used weekly for at least 12 weeks or until the desired results are achieved.

Treat Treat7 Days

Always wait 7 days before 
treating the same area again

Step 5: Switching Off the SmoothSkin Bare+

When the treatment is finished, SmoothSkin Bare+ should be unplugged from the Electrical Outlet.

Refer to section 9 for details of how best to look after your SmoothSkin Bare+.
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9. CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE
After treatment, always switch off SmoothSkin Bare+by unplugging from the Electrical Outlet.

After use, the Handset, Skin Tone Sensor and Treatment Window should be inspected for damage and wiped down with a dry, lint free cloth.

WARNING:  The glass filter can get hot during use. DO NOT touch or clean the filter for at least 5 minutes after use to allow it to cool down. 

NEVER use water or other cleaning fluids, as these can damage the device leading to a potential 
safety hazard.

If necessary, the Reflector and Skin Tone Sensor can be carefully cleaned by using a slightly damp 
cotton bud. 

Store SmoothSkin Bare+ in a cool, dry place. Make sure that the Treatment Window and Skin Tone 
Sensor on the Handset are protected from damage.

Regularly check the device (including cords) for visible signs of damage. In case of damage or cracks, 
stop using the device - and visit the website for support details.

10. TRAVELING WITH THE 
SMOOTHSKIN BARE+
The Power Supply unit of the SmoothSkin Bare+ is universal and will work with all commonly encountered mains supplies. Providing you have a suitable adaptor 
for the mains power cable plug, the SmoothSkin Bare+ will operate as normal.

Skin Tone  
Sensor

Reflector

11. TROUBLESHOOTING
PROBLEM SOLUTION

The Activation Button Lights on the Handset do not light up when placed 
against your skin.

Make sure the power supply is plugged in. Ensure the Skin Tone 
Sensor is fully 
pressed against the skin. Your skin could be too dark for treatment. 
Check against the skin tone chart in the front of this user guide.

The Activation Button on the Handset lights up white when placed on the 
skin, but the Handset fails to flash when the Activation Button is pressed.

There could be a fault with the device. Unplug the device and 
restart. If the problem persists, visit the website for support details. 

The Activation Button Lights on the Handset are illuminated red 
continuously, and the device will not function.

This indicates that there is a fault with the device. Stop using the 
device and visit the website for support details.

The SmoothSkin Bare+ Handset, Treatment Window, Power Supply or 
cable are damaged, broken, cracked or appear defective.

DO NOT USE. If you are in any doubt about the safety of SmoothSkin 
Bare+ or suspect it is damaged in any way, it must not be used, and 
you should visit the SmoothSkin website for more information.

12. WARRANTY
We grant a 2 year warranty on the product starting on the date of purchase. Within the warranty period, we will check faults in materials or workmanship free of 
charge and replace the complete device, at our discretion.

This warranty extends to every country where this device is supplied by CyDen or its appointed distributor.

This warranty does not cover damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the 
appliance. The warranty becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original SmoothSkin Bare+ parts are not used. To obtain service 
within the warranty period, please visit our website: www.smoothskin.com.

To obtain service within the warranty period, please visit our website:  
www.smoothskin.com.
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14. TECHNICAL SPECIFICATIONS
The SmoothSkin Bare+ is a filtered broadband Intense Pulsed Light system with 
the following technical specifications:

• Repetition Rate:   Manually pulsed every 0.6 seconds. 
Continuous operation

• Max Optical Output:  4J/cm2

• Pulse Length:  1msec FWHM

• Wavelength:  510-1100nm

• Power Line Input: 100–240V~, 50/60Hz,1.7-0.91A

• Operating temperature:  Between 5°C and 40°C

• Operating humidity:  Up to 93%R.H. non condensing

• Operating Pressures:  700hPa to 1060hPa

• Treatment area (spot size):  3 cm2 (30mm x 10mm)

The area directly around the treatment window is classified as the Applied Part, 
and can reach a maximum temperature of 52degC.

Ensure SmoothSkin Bare+ is used as directed in Section 8.

Transport Conditions:

• Temperature:  -25°C to +70°C

• Humidity:  Up to 93%R.H. non condensing

• Pressures:  500hPa to 1060hPa

If the device has been stored at temperatures outside of the stated operating 
range, then please allow at least 30 minutes before use to allow the device to 
acclimatise.

SmoothSkin Bare+ has unlimited flashes and is intended for a single user. 
Minimum expected service life is 10 years when following the recommended 
regimen.

EMC 
SmoothSkin Bare+ complies with the latest EMC Standards and Amendments 
applicable to Household and Medical Devices. These are: EN 60601-1-2:2014 Ed 
4.0, EN 55014-1:2017 And EN 55014-2-2015, EN 61000-3-2:2014 & EN 61000-3-
3:2013, FCC CRF 47 Part 15B 15.107 & 15.109”

Safety 
SmoothSkin Bare+ complies with the latest Safety Standards and Amendments 
applicable to Household and Medical Devices. 

These are: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23 :2003, IEC 60601-11:2015 , IEC 
60601-1-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 
62366-1:2015, IEC 62304:2006, CAN/CSA -C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, 
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + AMS”

CE marking certifies that this appliance conforms to the following EEC directives:

• Low Voltage Directive 2014/35/EU

• Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

• Energy related Product Directive 2009 / 125 / EC

DISPOSAL (end of life) 

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that 
materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate 
collection facility for waste electrical and electronic equipment.  
The WEEE symbol marked on the product is there to remind you.

13. LABELS AND SYMBOLS
SmoothSkin Bare+ is marked with the following symbols:

FCC Statement:

NOTE: This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and 
receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

NRTL Certification marking

Type BF Applied Part

Class II Equipment

Follow Instructions for use

WEEE waste disposal mark of 
the European Union

European Conformity 
Marking

Keep Dry

Australia Regulatory 
Compliance Mark

EAC Conformity Marking for 
Custom Union

Trefoil compliance mark for 
Ukraine

China RoHS environmental 
protection use period

FCC EMC compliance 
for North America

Warning Optical Radiation 
from device may cause 
eye injury



Ви придбали епілятор 
SMOOTHSKIN BARE+
Прийміть наші вітання!  
Тепер вам відкритий світ неповторної краси, гладкості і
комфорту. Приєднуйтесь до нас на форумах в віртуальному косметичному салоні на сайті www.smoothskin.com, обмінюйтеся 
рекомендаціями і отримуйте поради по догляду за шкірою від наших експертів. 
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В упаковці SmoothSkin Bare+
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ПРОТИПОКАЗАННЯ
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Bare+ для занадто смуглявої шкіри. Датчик 
тону шкіри, розташований поблизу вихідного вікна пристрою, визначатиме тон 
Вашої шкіри. Якщо датчик тону шкіри визначить, що Ваша шкіра занадто темна 
для безпечного використання, робота SmoothSkin Bare+ буде заблокована.

3. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

ZZZ ZZZ ZZZ

2. ЯК ПРАЦЮЄ SMOOTHSKIN BARE+
ЯК ПРАЦЮЄ IPL (ІМПУЛЬСНЕ СВІТЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ)
SmoothSkin Bare+ розроблений, щоб блокувати цикл росту волосся. Світлова енергія проникає через поверхню шкіри і поглинається меланіном 
в стрижні волосся. Світлова енергія перетворюється на теплову (під поверхнею шкіри), яка і зупиняє ріст волосся. Тепер Вам тільки залишилося 
почекати, коли оброблене волосся відпаде природним чином протягом 1-2 тижнів після використання цього приладу. 

ГОЛІННЯ СВІТЛОВА ОБРОБКА ЗАПОБІГАЄ ПОВТОРНОМУ 
РОСТУ ВОЛОССЯ
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НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Bare+, якщо Ваша шкіра штучно або 
природно засмагла або обгоріла від надмірного впливу сонця.  Ваша шкіра 
може бути надзвичайно чутливою після перебування на сонці і особливо 
схильна до обгорання, утворення пухирів, знебарвлення або рубців, якщо Ви 
використовуєте SmoothSkin Bare+. Зачекайте 1 тиждень, доки сонячний опік або 
засмага зникнуть, перш ніж використовувати SmoothSkin Bare+.

НЕ піддавайте оброблені ділянки впливу сонця. Зачекайте принаймні 7 днів після 
обробки, перш ніж піддавати оброблену шкіру прямим сонячним променям. 
Після обробки SmoothSkin Bare+ Ваша шкіра може бути надзвичайно чутливою 
і особливо до сонячних опіків.  Нанесіть на оброблену ділянку сонцезахисний 
крем (SPF 15 або більше) або закрийте оброблену ділянку відповідним одягом.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Bare+ безпосередньо на сосках, статевих 
органах або навколо анального отвору. Ці ділянки можуть мати темніший колір 
шкіри та/або більшу щільність волосся. Використання пристрою в цих місцях 

може спричинити дискомфорт/біль або уразити Вашу шкіру (опіки, знебарвлення 
або шрами).

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Bare+, якщо у Вас рак шкіри або передракові 
ураження (наприклад, родимі плями або велика кількість родимок)

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Bare+ під час вагітності та годуванні груддю, 
оскільки цей пристрій не тестували на вагітних та матерях, що годують груддю.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Bare+ на темно-коричневих або чорних 
плямах, таких як родимі плями, родимки або бородавки в області, яку Ви хочете 
обробити. Використання SmoothSkin Bare+ може пошкодити шкіру або погіршити 
ї ї стан. Ви можете відчути такі побічні ефекти, як опіки, пухирі та зміни кольору 
шкіри або утворення рубців.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Bare+, якщо у Вас є якісь захворювання 
шкіри в зоні обробки, включаючи псоріаз, вітіліго, екзему, вугрі, простий герпес 
або активні інфекції або рани.
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НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ на місцях, де у вас є татуювання або перманентний 
макіяж.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Bare+, якщо Вам немає 18 років, оскільки цей 
пристрій не тестували на неповнолітніх.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗАХИСТ ОЧЕЙ
SmoothSkin Bare+ випромінює спалахи імпульсивного світлового 
випромінювання. Прямий вплив потенційно шкідливий для Ваших   
очей. Будьте обережні, дотримуючись наведених нижче заходів безпеки.

Пристрій можна активувати (стан випромінювання) лише в тому випадку, якщо 
датчик тону шкіри (поруч із світловим віконцем) виявляє прийнятний тон шкіри і 
знаходиться в повному контакті із зоною обробки. Однак:

НЕ дивіться безпосередньо у світлове віконце пристрою, коли система має 
електричне живлення та ввімкнена.

НЕ намагайтеся активувати (стан випромінювання) систему перед оком.
НЕ обробляйте ділянки навколо ока (брови або вії).
Намагайтеся активувати (стан випромінювання) систему, ТІЛЬКИ коли передня 
панель пристрою добре контактує з областю, яку Ви хочете обробити.
МИ РЕКОМЕНДУЄМО відводити погляд від пристрою у момент випромінювання 
на шкіру.   

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПРИСТРОЮ
Як і з будь-яким електричним пристроєм, для забезпечення Вашої безпеки 
необхідно вжити певних запобіжних заходів.  
НЕ намагайтеся відкрити SmoothSkin Bare+, оскільки цим Ви піддаєте себе 
небезпеці від внутрішніх електричних компонентів. 
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НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, якщо SmoothSkin Bare+ пошкоджено; наприклад, 
потрісканий пристрій, пошкодження кабелю (видно внутрішні дроти), потріскане 
або розбите скло на пристрої тощо. Це може спричинити травму.   
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ біля ванн, душових кабін, умивальників та 
інших посудин, що містять воду. Якщо SmoothSkin Bare+ стає вологим, 
його не слід використовувати.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, якщо SmoothSkin Bare+ стає неприємно 
гарячим на дотик. Це може свідчити про пошкодження пристрою.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ блок живлення або інші компоненти, крім тих, що надані 
для використання з SmoothSkin Bare+. Це може пошкодити пристрій і спричинити 
припинення його функціонування.
НЕ намагайтеся активувати (стан випромінювання) SmoothSkin Bare+ на будь-якій 
іншій поверхні, крім шкіри.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не допускається ніяка модифікація цього обладнання. 

НЕ розміщуйте SmoothSkin Bare+ так, щоб важко було від’єднатися від 
електромережі.   

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, якщо Вам проводили пілінг шкіри на ділянці, яку Ви 
хочете обробити. Зачекайте 30 днів після пілінгу шкіри, перш ніж обробляти з 
SmoothSkin Bare+.

Обробка засмаглої шкіри імпульсним світловим випромінюванням (IPL) може 
призвести до постійної гіперпігментації (потемніння) або гіпопігментації 
(освітлення) обробленої шкіри.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ якщо у Вас чутливість до сонячного світла 
(світлочутливість) або Ви приймаєте ліки, які роблять шкіру більш чутливою та 
викликають світлочутливість, наприклад Retin A, Accutane та/або інші ретиноїди 
для місцевого застосування. Завжди перевіряйте інструкцію, що додається до 
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вашого лікарського засобу, щоб дізнатися чи вказана фоточутливість як побічний 
ефект. Використання SmoothSkin Bare+ на світлочутливій шкірі може спричинити 
пошкодження шкіри, такі як набряки або пухирі.

SmoothSkin Bare+ слід зберігати в недоступному для дітей до 18 років місці. Діти 
не повинні використовувати пристрій, грати з ним, обслуговувати чи чистити. 
Існує ряд потенційних ризиків - вплив світлового потоку, що спричиняє опіки 
або пошкодження очей, ураження електричним струмом, задушення кабелями, 
застрявання в горлі знімної передньої частини.

SmoothSkin Bare+ слід зберігати в недоступному для домашніх тварин та 
шкідників, які можуть пошкодити пристрій, місці. Потенційні ризики включають 
зниження функціональності та ураження електричним струмом.

SmoothSkin Bare+ не призначений для використання людьми зі зниженими 
фізичними, сенсорними або розумовими можливостями. Використання можливе 

тільки, якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає та консультує щодо 
безпечного та належного використання пристрою.

Скляний фільтр SmoothSkin Bare+ є критично важливим компонентом, який 
нагрівається під час використання. 

НЕ торкайтеся фільтра під час або безпосередньо після використання. Регулярно 
перевіряйте фільтр на наявність пошкоджень. НЕ використовуйте SmoothSkin 
Bare+, якщо фільтр зламаний або відсутній.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пошкодження шкіри може статися після тривалого або 
багаторазового використання на одній ділянці

НЕ перевищуйте час використання, зазначений в схемі використання
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4. ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ І ШКІРНІ РЕАКЦІЇ
Використання SmoothSkin Bare+ може призвести до побічних ефектів. 

У таблиці нижче наведені відомі шкірні реакції, які можуть виникнути після використання SmoothSkin Bare+.

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЯК ВИЗНАЧИТИ І РЕАГУВАТИ

Помірний біль/дискомфорт в ділянці, що обробляється Це очікувано і є нормальним для всіх процедур з використанням 
імпульсного світлового випромінювання.  Ви можете 
продовжувати користуватися пристроєм відповідно до інструкції, 
і біль повинен зменшуватися при подальшому використанні.

Відчуття тепла або поколювання під час обробки, яке зазвичай 
зникає протягом хвилини і зменшується при подальшому 
використанні.

Це очікувано і є нормальним для всіх процедур з використанням 
імпульсного світлового випромінювання.  Ви можете продовжувати 
користуватися пристроєм відповідно до інструкції.

Свербіж в зоні обробки Це досить поширене явище для процедур з використанням 
імпульсного світлового випромінювання, і воно має зникнути 
через короткий проміжок часу.  Ви можете продовжувати 
користуватися пристроєм відповідно до інструкції. Не чешіть цю 
ділянку.

Почервоніння шкіри під час або після обробки, яке зникає протягом 
декількох хвилин.

Це очікувано і є нормальним для всіх процедур з використанням 
імпульсного світлового випромінювання.  Ви можете продовжувати 
користуватися пристроєм відповідно до інструкції, коли 
почервоніння шкіри зникне.

Почервоніння шкіри, яке не зникає протягом декількох хвилин і 
триває 24-48 годин.

Негайно припиніть користуватися пристроєм та проконсультуйтеся 
з лікарем, перш ніж використовувати його знову.

Біль або дискомфорт, які посилюються під час обробки або 
залишаються тривалий час після обробки

Негайно припиніть користуватися пристроєм та проконсультуйтеся 
з лікарем, перш ніж використовувати його знову.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Видалення волосся лазерами або джерелами імпульсного світлового 
випромінювання може спричинити посилений ріст волосся у деяких людей. 
Виходячи з наявних на даний момент даних, групи найвищого ризику такої 
реакції - жінки середземноморської, близькосхідної та південноазіатської 
спадщини, які обробляли ділянки обличчя та шиї.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ SmoothSkin Bare+ на будь-якій ділянці, де Ви можете 
захотіти відростити волосся.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ пристрій SmoothSkin Bare+ на обличчі, щелепі чи шиї 
чоловіка. Волосся в області бороди у чоловіків занадто густе, і використання 
пристрою SmoothSkin Bare+ у цих місцях може призвести до травмування шкіри.

SmoothSkin Bare+ не рекомендується використовувати на рудому, сивому або 
світлому волоссі. SmoothSkin Bare+ не діє на ці кольори волосся.
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У клінічному дослідженні з 50 осіб кожна особа отримала 12 тижневих процедур. Зафіксованими ефектами були:

• Свербіж - у чотирьох осіб після обробки спостерігався легкий свербіж.
• Незначне почервоніння - про це повідомила 1 особа.
• Помірне відчуття поколювання - п’ять осіб повідомили про легкий дискомфорт після обробки.
• Волосся, що відростає - одна особа повідомила, що після обробки спостерігається ріст волосся.
• Почервоніння фолікули - одна особа повідомила про червону пляму в місці обробки після обробки.

У всіх випадках стан обробленої шкіри нормалізувався протягом 7 днів.

У ДУЖЕ РІДКІСНИХ ВИПАДКАХ ЯК ВИЗНАЧИТИ І РЕАГУВАТИ

Набряк і почервоніння, які не зникають протягом двох-трьох днів. Негайно припиніть користуватися пристроєм та 
проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати його 
знову.

Тимчасові зміни кольору шкіри (освітлення або потемніння). Якщо колір шкіри змінюється, негайно припиніть користуватися 
пристроєм та проконсультуйтеся з лікарем. 

Пухирі або печіння шкіри. Негайно припиніть користуватися пристроєм та проконсультуйтеся 
з лікарем, перш ніж використовувати його знову.  Покладіть на цю 
ділянку холодний компрес.  Обробіть антисептиком або кремом 
від опіків.

5. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ SMOOTHSKIN BARE+
SmoothSkin Bare+ призначений для постійного зменшення кількості небажаного волосся.

Було проведено клінічне випробування для оцінки як безпеки, так і ефективності SmoothSkin Bare+. Ключовими особливостями клінічного випробування 
були:

• Всі процедури проводили оператори, які не мали медичної освіти, в одному місці, використовуючи пристрої, ідентичні пристрою SmoothSkin Bare+, 
наданому у цій упаковці;

•  Усі суб’єкти випробування повинні були заповнити анкети, пов’язані із загальним станом здоров’я, а ті, кому не можна було робити процедури, наприклад 
ті, хто мав одне або кілька протипоказань, перелічених у Розділі 3 цього Керівництва користувача, були виключені. Крім того, всі суб’єкти повинні були 
надати свідому згоду відповідно до вимог міжнародних клінічних випробувань;

• Загалом 53 жінки у віці від 19 до 45 років почали випробування;

•  Три особи залишили випробування протягом періоду обробки з особистих причин. Жодна особа не залишила випробування через проблеми, пов’язані з 
використанням SmoothSkin Bare+;

•  Кожна особа отримала 12 тижневих процедур на обраному місці на тілі. Типова обробка полягала в голінні ділянки, після чого використовували SmoothSkin 
Bare+, виконуючи той самий процес, що описаний у Розділі 7, Крок 3 цього керівництва користувача;

•  Лічильник волосся використовувався для вимірювання зміни кількості волосся через 6 місяців після останньої обробки та через 12 місяців після останньої 
обробки. Волоски в місцях обробки обчислювали за допомогою фотографії з високою роздільною здатністю, а різницю в кількості волосся обчислювали 
як процентну зміну;

•  При використанні за призначенням, у учасників клінічного випробування стало в середньому на 44% менше волосся через 6 місяців після останньої 
обробки та на 36% менше волосся через 12 місяців після останньої обробки порівняно з кількістю волосся до обробки (див. Таблицю нижче). Фактичні 
результати варіювалися від людини до людини;

•  Частота побічних ефектів під час клінічного випробування була мінімальною (як зазначено у Розділі 4 вище), і більшість суб’єктів випробування (48 з 50) 
рекомендували б SmoothSkin Bare+ своїм друзям.
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SmoothSkin Bare+

Кількість суб’єктів випробування через 6 місяців після 
обробки

50

Зменшення волосся через 6 місяців після обробки 43.9%

Кількість суб’єктів випробування через 12 місяців після 
обробки

33

Зменшення волосся через 12 місяців після обробки 36.0%

% суб’єктів випробування досягли успіху (> 30% зменшення 
волосся) на всіх ділянках тіла через 12 місяців після 
обробки. 

Успіх суб’єкта випробування визначається як зменшення 
волосся більше ніж на 30% у всіх місцях обробки через 12 
місяців..

66.7%

6. ПРИЗНАЧЕННЯ SMOOTHSKIN BARE+
ПРИЗНАЧЕННЯ

SmoothSkin Bare+ призначений для постійного зменшення кількості небажаного волосся..

7. ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ
ДІЛЯНКИ ТІЛА

SmoothSkin Bare+ підходить для використання на волоссі на тілі та жіночому волоссі на обличчі 
під скулами. 

КОЛІР ШКІРИ

SmoothSkin Bare+ підходить для використання на світлих, середніх і темних тонах шкіри до тону 
шкіри 5 включно. SmoothSkin Bare+ має датчик тону шкіри, який вимірює колір Вашої шкіри та 
запобігає використанню, якщо тон шкіри занадто темний.

КОЛІР ВОЛОССЯ

SmoothSkin Bare+ підходить для використання на чорному від природи або каштановому волоссі. 
Він може бути не таким ефективним для білого, сивого, світлого або рудого волосся.

8. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ SMOOTHSKIN BARE+
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Виконуйте кожен крок у процесі обробки, завершуючи всі дії кожного кроку перед переходом до наступного.   

Крок 1:  ПІДГОТУЙТЕ ділянку, яку потрібно обробити

Видаліть все видиме волосся голінням. Переконайтеся, що над поверхнею шкіри не залишається волосся, щоб забезпечити оптимальну обробку та 
запобігти появі бруду на передній частині SmoothSkin Bare+.

Очистіть ділянку обробки і витріть насухо. Пам’ятайте, не використовуйте гелі та креми з цим пристроєм!
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Крок 2:  Виконання НАШКІРНОЇ ПРОБИ

Перед Вашим першим використанням на кожній новій ділянці тіла, ми РЕКОМЕНДУЄМО протестувати шкіру в цій зоні на реакцію на 
SmoothSkin Bare+.

Площа нашкірної проби повинна бути приблизно 3 см х 2 см (що еквівалентно 2 спалахам, зробленим поруч на шкірі). Виконайте крок 3, 
щоб обробити ділянку.

Зачекайте 24 години після нашкірної проби, щоб переконатися, що Ваша шкіра придатна для обробки, і немає побічної реакції на 
світлову енергію. Якщо реакція відсутня через 24 години, Ви можете обробити ділянку навколо нашкірної проби.  «Ділянку нашкірної 
проби» не слід повторно обробляти принаймні 1 тиждень.

Завжди виконуйте нашкірну пробу для кожної 
нової ділянки обробки

Зважайте на побічні 
явища

12

24 ГОДИНИ

1
2

3

4
567

8

9

10
11

НеправильноПравильно

Визначення тону 
шкіри

Індикатор УВІМК Індикатор ВИМК
Тон шкіри не 
визначений

Світлове віконце

Крок 3:  Обробка за допомогою SmoothSkin Bare+

A)  Підключіть блок живлення до електричної розетки за допомогою кабелю живлення, що додається. Датчик тону шкіри на передній панелі пристрою 
засвітиться синім кольором, а вентилятор запуститься.

Режим очікування

Якщо пристрій залишається «неактивним», тобто жодні кнопки не натискаються протягом 10 хвилин, тоді пристрій повернеться до режиму 
очікування, а індикатори датчику тону шкіри вимкнуться. Щоб повернутися до режиму готовності до обробки, натисніть кнопку активації.

B)  Щільно притисніть пристрій до ділянки, яку потрібно обробити, переконавшись, що датчик тону шкіри контактує зі шкірою. Якщо датчик тону шкіри не 
виявляє прийнятний тон шкіри, пристрій не може бути активований. Коли датчик тону шкіри виявляє прийнятний тон шкіри, індикатори навколо кнопки 
активації загоряться БІЛИМ, що означає, що пристрій готовий до активації світлового спалаху. 
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C) Натисніть КНОПКУ АКТИВАЦІЇ. Пристрій активує світлові спалахи, і Ви маєте відчути тепло.

D)  Перемістіть пристрій до наступної ділянки, яку потрібно обробити, і повторіть. Пристрій повинен заряджатися між спалахами. Це займе лише близько 
0,6 секунди. 

E)  Переконайтеся, що ВСЯ ДІЛЯНКА обробляється, і обробляйте будь-які складні ділянки (наприклад, пахви) багаторазово (проходячи пристроєм по 
одній і тій же ділянці максимум 3 рази).

Світлове 
віконце

Повне охоплення Перекриття Пропущені ділянки шкіри

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час обробки не закривайте вентиляційні отвори на пристрої, оскільки це може призвести до перегріву пристрою. 

SmoothSkin Bare+ - надзвичайно швидкий та потужний пристрій, що дозволяє Вам обробити все тіло менш ніж за 10 хвилин.

СПОСІБ ОБРОБКИ - «ШТАМП» АБО «КОВЗАННЯ»?

Метод «Штамп»

Цей метод рекомендується застосовувати на невеликих ділянках, таких як пахви та зона бікіні. Притисніть пристрій до шкіри, натисніть і відпустіть 
кнопку активації. Відведіть пристрій від шкіри перед повторним використанням на наступній ділянці обробки.

Метод «Ковзання»

Цей метод рекомендований для більших ділянок, таких як ноги. Притисніть пристрій до шкіри, утримуйте кнопку активації (тисніть протягом 
тривалого часу), а потім ведіть пристроєм вздовж шкіри між спалахами. Намагайтеся рухати пристрій з постійною швидкістю, що забезпечує  
повне охоплення без перекриття або пропущених ділянок шкіри.

Крок 4: Ваш графік використання SmoothSkin Bare+

SmoothSkin Bare+ слід використовувати ЩОТИЖНЯ, поки не будуть досягнуті бажані результати.

Обробка 7 днів

Завжди чекайте 7 днів, перш ніж знову 
обробляти ту ж ділянку

Крок 5: Вимкнення SmoothSkin Bare+

Коли обробка буде закінчена, SmoothSkin Bare+ слід вимкнути з розетки.

Зверніться до розділу 9, щоб дізнатися, як найкраще доглядати за Вашим SmoothSkin Bare+.

Обробка
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9. ОЧИЩЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ
Після обробки завжди вимикайте SmoothSkin Bare+, вимикаючи пристрій з розетки.

Після використання пристрою, датчики тону шкіри та світлове віконце слід перевірити на наявність пошкоджень і витерти сухою тканиною без ворсу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Скляний фільтр може нагріватися під час використання. НЕ торкайтесь і НЕ чистіть фільтр протягом принаймні 5 хвилин після 
використання, щоб дати йому охолонути.

НІКОЛИ не використовуйте воду або інші рідини для очищення, оскільки це може пошкодити 
пристрій, що призведе до потенційної загрози.

За необхідності відбивач та датчик тону шкіри можна обережно очистити, використовуючи 
злегка вологу ватну паличку. 

Зберігайте SmoothSkin Bare+ у прохолодному сухому місці.  Переконайтеся, що світлове віконце 
та датчик тону шкіри на пристрої захищені від пошкодження.

Регулярно перевіряйте пристрій (включаючи шнури) на наявність видимих ознак пошкодження. 
У разі пошкодження або тріщин припиніть користуватися пристроєм - і відвідайте веб-сайт для 
отримання детальної підтримки.

10. ПОДОРОЖ ЗІ SMOOTHSKIN BARE+
Блок живлення SmoothSkin Bare+ універсальний і буде працювати з усіма типовими джерелами живлення. Якщо у Вас є відповідний адаптер для вилки 
кабелю живлення, SmoothSkin Bare+ буде працювати в звичайному режимі.

Датчик тону 
шкіри

Відбивач

11. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
НЕСПРАВНІСТЬ СПОСІБ УСУНЕННЯ

Індикатори кнопок активації на пристрої не загоряються, коли 
пристрій прикладається до шкіри.

Переконайтесь, що блок живлення підключений. Переконайтеся, 
що датчик тону шкіри повністю притиснутий до шкіри. Ваша шкіра 
може бути занадто темною для обробки. Перевірте у таблиці 
тону шкіри на початку цього керівництва користувача.

Кнопка активації на пристрої світиться білим кольором, коли він 
прикладається до шкіри, але при натисканні кнопки активації 
пристрій не активує світлові спалахи.

Можливо, сталася несправність пристрою. Відключіть пристрій 
від мережі та перезапустіть. Якщо проблема не зникає, 
відвідайте веб-сайт для отримання детальної підтримки. 

Індикатори кнопок активації на пристрої постійно світяться червоним 
кольором, і пристрій не працюватиме.

Це свідчить про несправність пристрою. Припиніть користуватися 
пристроєм та відвідайте веб-сайт для отримання детальної 
підтримки. 

Пристрій SmoothSkin Bare+, світлове віконце, блок живлення або 
кабель пошкоджені, зламані, тріснуті або здаються несправними.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ. Якщо Ви сумніваєтесь у безпеці 
SmoothSkin Bare+ або підозрюєте, що він якимось чином 
пошкоджений, його не можна використовувати, і Вам слід 
відвідати веб-сайт SmoothSkin для отримання додаткової 
інформації.

12. ГАРАНТІЯ
Ми надаємо 2 роки гарантії на виріб, починаючи з дати придбання. Протягом гарантійного терміну ми безкоштовно перевіримо несправності матеріалів 
або виготовлення та замінимо цілий пристрій на власний розсуд.

Ця гарантія поширюється на всі країни, де цей пристрій постачається компанією CyDen або призначеним дистриб’ютором.

Ця гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням, нормальним зносом або використанням, а також дефекти, які 
мають незначний вплив на вартість або роботу пристрою. Гарантія втрачає чинність, якщо ремонт здійснюється неавторизованими особами та якщо не 
використовуються оригінальні деталі SmoothSkin Bare+. Щоб отримати послугу протягом гарантійного терміну, відвідайте наш веб-сайт:   
www.smoothskin.com

Щоб отримати послугу протягом гарантійного терміну, відвідайте наш веб-сайт: www.smoothskin.com
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14. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SmoothSkin Bare+ - це система інтенсивного імпульсного світлового 
випромінювання з широкосмуговим фільтром, має наступні характеристики:

• Частота повтору:  задається вручну - через кожні 0,6  
 секунди. Безперервний режим роботи

• Максимальне вихідне оптичне    
  випромінювання:  4 дж/см2

• Тривалість імпульсу:  1 мс (повна ширина на половині максимуму)

• Довжина хвилі:  510-1100нм

• Напруга живлення на вході: 100-240 В, 50/60 Гц, 1,7-0,91 А

• Робоча температура:  5-40°C

• Робочий діапазон вологості:  до 93% відн. волог. без конденсату

• Діапазон робочого тиску:  700-1060 гПа

• Розмір оброблюваної ділянки шкіри:  3 cm2 (30mm x 10mm)

Область безпосередньо навколо світлового віконця класифікується як 
робоча частина і може досягати максимальної температури 52°C.

Переконайтеся, що SmoothSkin Bare+ використовується відповідно до  
розділу 8.

Умови транспортування:

• Tемпература:  від -25°C до + 70°C

• Вологість:  до 93% відн. волог. без конденсату

• Діапазон тиску:  500-1060 гПа

13. МАРКУВАННЯ ТА СИМВОЛИ
SmoothSkin Bare+ позначений такими символами:

Заява Федерального агентства зв’язку США:

ПРИМІТКА: Це обладнання було протестовано та 
встановлено, що воно відповідає обмеженням для 
цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 
15 Правил Федерального агентства зв’язку США. 
Ці обмеження покликані забезпечити розумний 
захист від шкідливих перешкод для установки 
пристрою в житлових приміщеннях. Це обладнання 
генерує, використовує та може випромінювати 
радіочастотну енергію і, якщо його не встановити та 
не використовувати відповідно до інструкцій, може 
спричинити шкідливі перешкоди для радіозв’язку. 
Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди 
не виникатимуть у певній установці. Якщо це 
обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для 
радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, 
вимкнувши та ввімкнувши обладнання, користувачеві 
рекомендується спробувати виправити перешкоди 
одним або кількома з наступних способів:

— Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

— Збільште відстань між обладнанням та приймачем.

— Підключіть обладнання до розетки, що 
відрізняється від тієї, до якої підключений приймач.

— Зверніться за допомогою до дилера або 
досвідченого радіо- та телевізійного техніка.

Сертифікаційне маркування 
Національно-визнаної 
випробувальної лабораторії

Робоча частина типу BF

Обладнання ІІ класу

Дотримуватись інструкцій із 
використання

Знак утилізації Директиви 
WEEE Європейського Союзу

Європейське маркування 
відповідності

Тримати сухим

Знак відповідності 
законодавству Австралії

Знак відповідності 
трилисника для України

Період використання для 
захисту навколишнього 
середовища згідно 
з Директивою щодо 
обмеження використання 
небезпечних речовин в Китаї

Відповідність FCC EMC 
для Північної Америки

Попередження про 
оптичне випромінювання 
пристрою, що може 
спричинити ураження очей

Якщо пристрій зберігався при температурі, що виходить за межі вказаного 
робочого діапазону, зачекайте принаймні 30 хвилин перед використанням, 
щоб пристрій зміг пристосуватися.

SmoothSkin Bare+ має необмежену кількість спалахів і призначений для 
індивідуального користування.
Мінімальний очікуваний термін служби становить 10 років при дотриманні 
рекомендованого режиму.

EMC 
SmoothSkin Bare + відповідає останнім стандартам та поправкам EMC, що 
застосовуються до побутових та медичних виробів. Це: EN 60601-1-2:2014 
ред. 4.0, EN 55014-1:2017 та EN 55014-2-2015, EN 61000-3-2:2014 та EN 61000-3-
3:2013, FCC CRF 47 Частина 15B 15.107 та 15.109

Безпека 
SmoothSkin Bare + відповідає останнім нормами та поправкам безпеки, що 
застосовуються до побутових та медичних виробів. 

Це:  IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23 :2003, IEC 60601-11:2015 , IEC  
60601-1-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 
62366-1:2015, IEC 62304:2006, CAN/CSA -C22.2 № 60601-1:2008 та 2014, ANSI/
AAMI ES 60601-1:2005 + AMS

Маркування CE підтверджує, що цей прилад відповідає наступним 
директивам ЄС:

• Директива про низьковольтне електроустаткування 2014/35/EU

• Директива про електромагнітну сумісність 2014/30/EU

• Директива про продукцію, що має відношення до енергетики 2009/125/EU

Для отримання детальної інформації звертайтесь до компанії CyDen Ltd

УТИЛІЗАЦІЯ (після закінчення терміну служби) 

З метою мінімізації небезпеки для здоров’я і навколишнього середовища і 
зручності вторинної переробки матеріалів даний пристрій слід утилізувати 
на спеціальних пунктах збору відходів електричного та електронного 
обладнання.  
Про це нагадує символ WEEE, позначений на виробі.
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Manufacturer / Виробник

CyDen Ltd, 
Block A, 
Bay Studios Business Park, 
Fabian Way, 
SA1 8QB, 
United Kingdom

* Product may vary from illustrations 
shown throughout this guide

• Виріб може відрізнятися від ілюстрацій, показаних у цьому 
керівництві.
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You can reach us via our SMOOTHSKIN web page (www.smoothskin.com).

Ви можете зв’язатися з нами через нашу веб-сторінку SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com)


