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1. A SMOOTHSKIN PURE-RENDSZER
A CSOMAG TARTALMA
A SMOOTHSKIN PURE csomagolásában a következők találhatók:
• Fogórész és alapegység
• Tápkábel
• Felhasználói kézikönyv

Bőrtónus-
érzékelő

Aktiváló gomb 

Üzemmód gomb

Akkumulátor-
állapotjelző

Alapegység

Tápkábel

Kezelőablak
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A SMOOTHSKIN PURE a szőrnövekedés ciklusának megszakítására tervezték.  A fényenergia 
átjut a bőr felületén, és a szőrszálakban lévő melaninban szívódik fel.  Az elnyelt fényenergia 
hőenergiává alakul (a bőr felszíne alatt), amely hatástalanítja a szőrtüszőt. A kezelt szőrszálak 
néhány nap és 1-2 hét közötti időszak során maguktól kihullanak.

A szőrnövekedés ciklikus, három jól elkülöníthető és egymást követő fázisból áll.  Az IPL kezelés 
csak akkor hatásos, ha a szőrszálak egy adott fázisban vannak (Anagen növekedési szakasz). Nem 
minden szőrszál van adott időben egy azonos fázisban.  Ezért kell követnie az ajánlott, 12 hétből álló 
kezelési ütemtervet.

2. HOGYAN MŰKÖDIK A SMOOTHSKIN PURE?

BOROTVÁLKOZÁS VILLANTÁS A SZŐR ÚJRANÖVEKEDÉSÉNEK 
MEGAKADÁLYOZÁSA
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MIT VÁRHAT?
Közvetlenül a kezelés után nem észlelhet jelentős mellékhatásokat (a mellékhatásokkal kapcsolatban 
lásd a 4. fejezetet).
Az első kezeléseket követő hetekben néhány szőrszála még továbbra is növekedni fog.  Ezek 
valószínűleg olyan szőrszálak, amelyeket a kezelés során kihagyott, azaz a kezelés alatt szunnyadó 
állapotban, és nem a növekedési szakaszban (Anagen) voltak, amikor pedig a leghatékonyabb az IPL-
kezelés.
A 12 hetes kezelési program körülbelül 6. hetében láthatja, hogy csökken a szőrnövekedés.  
Előfordulhat azonban, hogy sok szőrszálat nem a növekedési szakaszban kezelt.  Fontos a heti 
kezelések folytatása.
A 12 hetes program után jelentősen csökken a szőrszálak száma a kezelt területen.  A fennmaradó 
szőrszálaknak finomabbnak és világosabbnak kell lenniük.  A folyamatos havi vagy szükség szerinti 
kezeléseknek meg kell őrizniük a nem kívánatos szőr lecsökkent mennyiségét.

3. FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
ELLENJAVALLATOK
NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN PURE-t, ha nagyon sötét a bőre. A bőr tónusát az 
eszköz kimeneti ablaka közelében elhelyezkedő bőrtónus-érzékelő határozza meg. Ha a 
bőrtónus-érzékelő megállapítja, hogy a bőre túl sötét a biztonságos használathoz, akkor a 
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SMOOTHSKIN PURE működése leáll. 
NE használja a SMOOTHSKIN PURE-t, ha a bőrét mesterségesen vagy természetesen 
barnította, vagy a túlzott napozás miatt leégett.  Bőre különösen érzékeny lehet 
a napozást követően, és különösen hajlamos lehet égésre, hólyagosodásra, 
elszíneződésre vagy hegesedésre, ha a SMOOTHSKIN PURE-t használja. A 
SMOOTHSKIN PURE használata előtt várjon egy hetet, amíg a napégés vagy a 
barnulás el nem tűnik.
NE tegye ki napfénynek a kezelt területeket. A kezelés után várjon legalább 7 napot, 
mielőtt a kezelt bőrt közvetlen napfénynek tenné ki. A bőre különösen érzékeny 
lehet a SMOOTHSKIN PURE-rel történő kezelés után, és különösen hajlamos lehet a 
leégésre.  Vigyen fel napvédő krémet (15-ös vagy annál magasabb faktorút) a kezelt 
területre, vagy megfelelő ruházattal fedje el a kezelt területet.
NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN PURE-t közvetlenül a mellbimbón, a nemi 
szerveken vagy a végbélnyílás környékén. Ezeknek a területeken a bőrszíne 
sötétebb és/vagy nagyobb a szőr sűrűsége. A készülék ezeken a területeken történő 
használata kellemetlenséget/fájdalmat okozhat, vagy károsíthatja (égés, elszíneződés 
vagy hegesedés) a bőrét.
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NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN PURE-t, ha korábban bőrrákja volt vagy rák előtti 
elváltozásai (pl. sok anyajegy) vannak.
NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN PURE-t, ha terhes vagy szoptat, mivel a készüléket 
nem vizsgálták be ilyen körülmények mellett.
NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN PURE-t a kezelni kívánt terület sötétbarna vagy fekete 
foltjain, például anyajegyeken, májfoltokon vagy szemölcsökön. A SMOOTHKIN PURE 
használata károsíthatja a bőrt, vagy súlyosbíthatja a meglévő problémákat. A következő 
mellékhatásokat észlelheti égési sérülések, hólyagok és a bőr színének megváltozása 
vagy hegesedés.
NE használja a SMOOTHSKIN PURE-t, ha bármilyen bőrbetegsége van a kezelési 
területen, ideértve a következőket: pikkelysömör, leukoderma, ekcéma, pattanások, 
herpesz vagy aktív fertőzések vagy sebek.
NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN PURE-t, ha 18 évnél fiatalabb, mivel a készüléket nem 
vizsgálták be ilyen körülmények mellett.
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FIGYELMEZTETÉS
SZEMBIZTONSÁG
A SMOOTHSKIN PURE intenzív pulzáló fényt bocsát ki. A közvetlen expozíció 
potenciálisan káros a szemére. Ügyeljen az alábbi biztonsági óvintézkedések 
betartására. 
A fogórészt csak akkor lehet aktiválni (akkor villoghat), ha a bőrtónus-érzékelő (a 
kezelőablak mellett) érvényes bőrtónus-beolvasást végzett, és teljesen érintkezik a 
kezelési területtel. Azonban:
NE nézzen közvetlenül a fogórész kezelőablakába, ha a rendszer áram alatt van és be 
van kapcsolva. 
NE KÍSÉRELJE meg a rendszer szem irányába történő aktiválását (villantását). 
NE kezelje a szem környékét (szemöldök vagy szempilla). CSAK AKKOR kísérelje meg a 
rendszer aktiválását (villantását), ha a kézi egység elülső része megfelelően érintkezik a 
kezelni kívánt területtel. Javasoljuk, hogy forduljon el a kézi egységtől, amikor a bőre felé 
villant. 
ELEKTROMOS BIZTONSÁG
Mint minden elektromos készülék esetében, bizonyos óvintézkedéseket kell tenni a 
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biztonság szavatolása érdekében. 
NE PRÓBÁLJA MEG felnyitni a SMOOTHSKIN 
PURE készüléket, mert ezzel veszélyes elektromos 
alkatrészeknek teheti ki magát.  
NE használja a SMOOTHSKIN PURE-t 
sérült állapotban, például repedt fogórész, 
kábelkárosodás (a belső vezetékek láthatók), a 
forgórész repedt vagy törött üvege stb. esetén. Ez 
sérüléshez vezethet.
NE használja fürdőkádak, zuhanyzók, medencék 
vagy más, vizet tartalmazó tároló közelében. Ha a SMOOTHSKIN PURE nedves lesz, tilos 
használni.
NE használja a SMOOTHSKIN PURE-t, ha túl forróvá válik a megérintéshez. Ez azt 
jelezheti, hogy az egység megsérült.
NE használjon a SMOOTHSKIN PURE mellé kapottól eltérő tápegységet vagy egyéb 
alkatrészt. Ez károsíthatja a készüléket, és leállíthatja a működését.
NE próbálja meg aktiválni (villantani) a SMOOTHSKIN PURE a bőrön kívül bármilyen 

Üvegszűrő
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egyéb felületen. FIGYELMEZTETÉS A berendezés módosítása nem megengedett.
NE helyezze el a SMOOTHSKIN PURE készüléket úgy, hogy nehéz legyen 
lecsatlakoztatni a hálózatról. 
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
NE HASZNÁLJA, ha hámlasztást végzett a kezelni kívánt területen. Kérjük, várjon 30 
napot hámlasztás után, mielőtt SMOOTHSKIN PURE kezelésnek veti alá a területet.
A barnított bőr intenzív pulzáló fénnyel (IPL) történő kezelése tartós hiperpigmentációt 
(sötétítés) vagy hipopigmentációt (világosítás) eredményezhet.
NE HASZNÁLJA, ha napfénnyel szembeni érzékenysége (fényérzékenysége) van 
vagy olyan gyógyszert szed, amely a bőrt érzékenyebbé teszi és fényérzékenységet 
okoz, pl. Retin A, Accutane és/vagy egyéb helyi retinoidok.  Mindig ellenőrizze a 
gyógyszerhez mellékelt használati utasítást, hogy a fényérzékenység fel van-e 
tüntetve mellékhatásként. A SMOOTHSKIN PURE fényérzékeny bőrön történő 
használata bőrkárosodást, például duzzanatot vagy hólyagok kialakulását okozhatja.A 
SMOOTHSKIN PURE-t 18 év alatti gyermekektől elzárva kell tartani. Gyermekek nem 
használhatják a készüléket, és nem játszhatnak vele vagy tarthatják karban. Számos 
lehetséges kockázat áll fenn: a fénynek történő expozíció égési sérüléseket vagy 
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szemkárosodást okozhat; áramütés; vezetékek okozta fulladás.
A SMOOTHSKIN PURE-t a háziállatoktól és kártevőktől elzárva kell tartani, mert ezek 
károsíthatják a készüléket. A lehetséges kockázatok közé tartozik a csökkent funkció és 
az áramütés is.
A SMOOTHSKIN PURE nem alkalmas csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális 
képességekkel rendelkező személyek általi használatra. Ez alól kivételt jelent, ha 
felügyelet mellett történik a használat, vagy ha a csökkent képességű felhasználó 
biztonságáért felelős személyek utasításokkal látják el a felhasználót a készülék 
biztonságos és megfelelő használata érdekében.
A SMOOTHSKIN PURE üvegszűrője létfontosságú alkatrész, amely használat közben 
felforrósodik.  
NE érintse meg a szűrőt használat közben vagy közvetlenül utána. Rendszeresen 
ellenőrizze a szűrőt az esetleges sérülések észleléséhez. 
NE használja a SMOOTHSKIN PURE készüléket, ha a szűrő megrepedt vagy hiányzik.
Győződjön meg arról, hogy a SMOOTHSKIN PURE kezelőablaka tiszta és 
szennyeződésmentes. A kezelőablakon vagy környékén lévő bármilyen szennyeződés 
ideiglenes bőrváltozásokat, például bőrpírt vagy duzzanatot okozhat.
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A lézerekkel vagy intenzív pulzáló fénnyel történő szőreltávolítás fokozott 
szőrnövekedést okozhat egyeseknél. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az 
ennek a reakciónak legnagyobb kockázattal kitett csoportba a mediterrán, közel-keleti 
és dél-ázsiai örökségű nők, akiket arccal és nyakkal kezeltek.
NE használja a SMOOTHSKIN PURE-t olyan területeken, ahol vissza szeretné növeszteni 
a szőrt.
NE használja a SMOOTHSKIN PURE készüléket férfiak arcán, állkapcsán vagy nyakán. 
A férfiak arcán lévő szőrszálak túl sűrűek, és a SMOOTHSKIN PURE készülék ezeken a 
területeken történő használata bőrsérüléseket okozhat.
A SMOOTHSKIN PURE nem ajánlott vörös, vagy szőke szőr esetén. 
A SMOOTHSKIN PURE nem hatásos ezen szőrszínek esetében.
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MELLÉKHATÁSOK ÉRTÉKELÉS ÉS REAKCIÓ 

Enyhe fájdalom / kellemetlenség a kezelt területen Ez várható és normális az összes IPL-kezelés esetében.  Az 
utasításoknak megfelelően folytathatja a készülék használatát, a 
fájdalom pedig csökkenni fog a használat folytatásával.

Forró vagy bizsergő érzés a kezelés alatt, amely általában néhány 
másodperc vagy egy perc után elmúlik, és a kezelés ismétlése 
során csökken.

Ez várható és normális az összes IPL-kezelés esetében.  A 
készülék használatát az utasításoknak megfelelően folytathatja.

Viszketés a kezelési területen Ez nagyon gyakori az IPL-kezelések esetében, és rövid 
idő elteltével enyhülniük kell.  A készülék használatát az 
utasításoknak megfelelően folytathatja. Ne vakarja meg a 
területet!

Bőrpír a kezelés alatt vagy után, amely perceken belül megszűnik. Ez várható és normális az összes IPL-kezelés esetében.  Ha 
a bőrpír megszűnik, a készülék használatát az utasításoknak 
megfelelően folytathatja.

4. LEHETSÉGES KOCKÁZATOK, MELLÉKHATÁSOK ÉS 
BŐRREAKCIÓK
A SMOOTHSKIN PURE használata mellékhatásokat okozhat. Az alábbi táblázat felsorolja azokat az 
ismert bőrreakciókat, amelyek a SMOOTHSKIN PURE-rel végzett kezelés után jelentkezhetnek.
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RENDKÍVÜL RITKA ESETEKBEN ÉRTÉKELÉS ÉS REAKCIÓ

Duzzanat és bőrpír, amely két-három napon belül sem tűnik el. Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és mielőtt újra 
használni kezdené, forduljon az orvosához.

A bőr színének ideiglenes elváltozásai (világosabb vagy sötétebb). Ha bőrszíne megváltozik, azonnal hagyja abba a készülék 
használatát, és forduljon az orvosához. 

A bőr hólyagosodása vagy égése. Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és mielőtt újra 
használni kezdené, forduljon az orvosához.  Tegyen hideg 
borogatást a területre.  Kezelje fertőtlenítő- vagy égési 
sérülésekhez készült krémmel.

MELLÉKHATÁSOK ÉRTÉKELÉS ÉS REAKCIÓ 

Bőrpír, amely nem tűnik el percek alatt, és 24-48 órán keresztül 
tart.

Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és mielőtt újra 
használni kezdené, forduljon az orvosához.

Fájdalom vagy kellemetlen érzés, amely intenzív a kezelés során 
vagy a kezelés után is fennáll.

Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és mielőtt újra 
használni kezdené, forduljon az orvosához.

Egy 50 alanyból álló klinikai vizsgálatban mindegyik alany 12 hetes kezelést kapott. A rögzített hatások 
a következők voltak:

• Viszketés: négy alany tapasztalt enyhe viszketést a kezelés után.

• Enyhe bőrpír: ezt 1 alany jelentette.
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• Enyhe szúró érzés: öt alany enyhe kellemetlenségről számolt be a kezelés után.

• Szőrbenövés: egy alany arról számolt be, hogy a kezelés után szőrbenövést tapasztalt.

• Szőrtüsző pirossága: egy alany a kezelés helyén kialakuló vörös foltról számolt be a kezelés után.

A kezelt bőr minden esetben 7 napon belül tünetmentessé vált.

5. A SMOOTHSKIN PURE HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI
A SMOOTHSKIN PURE a nem kívánt szőrmennyiség tartós csökkentéséhez készült.

A SMOOTHSKIN PURE biztonságosságának és hatékonyságának értékelésére klinikai vizsgálatot 
végeztek. A klinikai vizsgálat fő jellemzői a következők voltak:

Az összes kezelést orvosi képzésben nem részesített személyek végezték egyetlen helyszínen, egy, a 
csomagban található SMOOTHSKIN PURE-rel azonos készülékekkel;

Minden alanynak ki kellett töltenie az általános egészségi állapotra vonatkozó kérdőíveket, és azok 
az alanyok, akik nem minősültek kezelhetőnek például a felhasználói kézikönyv 3. szakaszában 
felsorolt egy vagy több ellenjavallat miatt, nem vettek részt a vizsgálatban. Ezenkívül valamennyi 
alanynak a nemzetközi klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos követelményeknek megfelelően beleegyező 
nyilatkozatot kellett benyújtania;

Összesen 53 19 és 45 év közötti női alany kezdte meg a vizsgálatot;



16

Három alany személyes okokból szakította meg a vizsgálatot a kezelés alatt. Egyetlen alany sem hagyta 
el a vizsgálatot a SMOOTHSKIN PURE használatával kapcsolatos problémák miatt;

Minden alany 12 heti kezelést kapott a kiválasztott testtájékán. Egy tipikus kezelés a terület 
leborotválásából, majd a SMOOTHSKIN PURE használatából állt, a felhasználói kézikönyv 8. 
szakaszának 3. lépésében leírt eljárás szerint;

A szőrszálak száma alapján mérték a szőrmennyiség változását 6 és 12 hónappal az utolsó kezelést 
követően. A kezelési helyek szőrszálait nagy felbontású fényképezés segítségével számolták össze, és 
a szőrszálak számát százalékos változásnak kalkulálták;

Az utasítások szerint történő alkalmazás esetén a klinikai vizsgálat résztvevői átlagosan 44 százalékkal 
kevesebb szőrmennyiséggel rendelkeztek 6 hónappal az utolsó kezelés után, és 36 százalékkal 
kevesebb szőrmennyiséggel 12 hónappal az utolsó kezelés után, a kezelés előtti mennyiséggel (lásd az 
alábbi táblázatot) összehasonlítva. A tényleges eredmények személyenként eltértek;
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SMOOTHSKIN PURE

Az alanyok száma a kezelés után 6 hónappal 50

Szőrmennyiség csökkenése a kezelés után 6 hónappal 43.9%

Az alanyok száma a kezelés után 12 hónappal 33

Szőrmennyiség csökkenése a kezelés után 12 hónappal 36.0%

Az alanyok százalékos aránya, akik sikernek minősülő 
eredményt tapasztaltak (a szőrmennyiség >30 százalékos 
csökkenése) a teljes test felületén 12 hónappal a kezelést 
követően is. Egy alany kezelése akkor tekinthető 
sikeresnek, ha az összes kezelt területen legkevesebb 30 
százalékkal csökkent szőrmennyiséggel rendelkeznek 12 
hónappal a kezelést követően is.

66.7%

A mellékhatások gyakorisága a klinikai vizsgálat során minimális volt (ahogy azt a fenti 4. szakaszban 
vázoltuk), és az alanyok többsége (50-ből 48) ajánlaná a barátainak a SMOOTHSKIN PURE-t.
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6. A SMOOTHSKIN PURE RENDELTETÉSSZERŰ 
HASZNÁLATA
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A SMOOTHSKIN PURE a nem kívánt szőrmennyiség tartós csökkentéséhez készült.

7. MEGFELELŐSÉG
TESTTÁJÉKOK
A SMOOTHSKIN PURE a testszőrzeten és a nők arccsontjának vonala alatti arcszőrzetén alkalmazható.  

BŐRSZÍN
A SMOOTHSKIN PURE világos, közepes és sötét bőrtónusok, így akár 5-ös bőrtónus esetén is 
alkalmazható.  

A SMOOTHSKIN PURE egy bőrtónus-érzékelőt is tartalmaz, amely felméri bőrének színét, és 
meggátolja a készülék használatát, ha bőrtónusa túl sötét lenne.
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SZŐRSZÍN
A SMOOTHSKIN PURE csak természetes fekete 
vagy barna szőr estén használható. Előfordulhat, 
hogy fehér, szőke vagy vörös szőr esetében 
kevésbé hatékony.

8. A SMOOTHSKIN PURE 
HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS:   Tartsa be a kezelési folyamat minden egyes lépését, és gondoskodjon arról, hogy 

minden lépés minden aspektusát teljesíti, mielőtt a következőre halad.  

1. LÉPÉS: KÉSZÍTSE FEL A KEZELNI KÍVÁNT TERÜLETET

Borotválással távolítsa el az összes látható szőrt. Ügyeljen arra, hogy a bőr felszínén ne maradjon 
szőr, ezzel biztosíthatja az optimális kezelést, és megakadályozza, hogy a szőrdarabok eltakarják a 
SMOOTHSKIN PURE kezelő ablakát.

Tisztítsa meg és szárazra a kezelési területet. Ne feledje el, hogy a ne használjon semmilyen gélt vagy 
krémet!

2. LÉPÉS: ALLERGIAPRÓBA ELVÉGZÉSE
Mielőtt elkezdené az első kezelést az egyes új testfelületeken, azt javasoljuk, hogy ellenőrizze a bőrét 
az adott területen, hogy van-e allergiás reakció a SMOOTHSKIN PURE-ra.
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Az allergiapróba területének körülbelül 3 cm x 2 cm méretűnek kell lennie (ez egyenértékű a bőrön 
egymás mellett alkalmazott 2 villanás területével). Kövesse a 3. lépést a terület kezeléséhez.

Várjon 24 órát az allergiapróba után, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a bőr alkalmas-e a 
kezelésre, és nincs negatív reakció a fényenergiára. Ha 24 óra elteltével nincs reakció, akkor 
kezelheti az allergiapróba körüli területet.  Az allergiapróba területét legkevesebb 1 hétig TILOS 
ismételten kezelni.

3. LÉPÉS: KEZELÉS A SMOOTHSKIN PURE-REL
A)  Csatlakoztassa a tápegységet az elektromos aljzathoz. A ventilátorok elindulnak, a bőrtónus-

érzékelők pedig kéken világítanak, jelezve, hogy az eszköz be van kapcsolva

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
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AKTÍV ÜZEMMÓD IDŐTÚLLÉPÉSE
Ha az egységet „tétlen” állapotban hagyja, azaz 10 percig egy gombot sem nyom meg, akkor a 
készülék KÉSZENLÉTI üzemmódba tér vissza, és a bőrérzékelő fényei kialszanak. A kezelésre 
KÉSZ állapotba történő visszatéréshez nyomja meg az Aktív üzemmód gombot.

B) Nyomja erősen a fogórészt a kezelendő területhez, ügyelve arra, hogy a bőrtónus-érzékelő 
érintkezzen a bőrrel - a SMOOTHSKIN PURE nem fog működni, ha a bőrérzékelők nem érintkeznek 
teljesen a bőrrel. Amint a bőrérzékelő érvényes bőrtónust érzékel, az előre beállított kimeneti 
teljesítmény megjelenik az akkumulátor-állapotjelző

HelytelenHelyes

Bőrérzékelés
Indikátor be Indikátor ki

Nincs bőrérzékelés

Bőrtónus-érzékelő

Bőrkontaktus-érzékelő Kezelőablak
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C)  Nyomja meg az aktiváló gombot. A készülék villogni kezd, majd meleg érzést fog érezni.

D)  Mozgassa a fogórészt a következő kezelendő területre, és ismételje meg a műveletet. A 
készüléknek újból fel kell töltődnie a villantások között. 

E)  Biztosítsa, hogy a TELJES TERÜLETET kezelje, de KERÜLJE EL a pulzálással kezelt területek 
átfedését.

Kezelőablak

Teljes lefedettség Átfedés Kihagyott területek

4. LÉPÉS: SMOOTHSKIN PURE KEZELÉSI ÜTEMTERVE
Az optimális eredmény érdekében a SMOOTHSKIN PURE-t 12 héten keresztül minden héten 
használni kell, hogy minden szőrtüsző kezelésben részesüljön.
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KEZELÉS KEZELÉS7 NAP

Mindig várjon 7 napot, mielőtt újra 
kezelne egy adott területet

A kezdeti kezelési fázis után (12 heti kezelés) az 
eredmények fenntartása érdekében azt javasoljuk, 
hogy a SMOOTHSKIN PURE-t havonta egyszer vagy 
szükség szerint használja.

5. LÉPÉS: A SMOOTHSKIN PURE KIKAPCSOLÁSA
A kezelés befejezése után húzza ki a SMOOTHSKIN PURE a főhálózatból és az elektromos 
csatlakozóaljzatból.

Tekintse meg a 11. szakasz részleteit, hogy hogyan ki a SMOOTHSKIN PURE.

9. A BŐRTÓNUS-ÉRZÉKELŐ
A bőrtónus-érzékelő leméri a bőr színét, és beállítja a szükséges kimeneti teljesítmény megfelelő 
szintjét. Ha a bőr túl sötét a SMOOTHSKIN PURE-rel történő kezeléshez, a bőrtónus-érzékelő érzékeli 
ezt, és megakadályozza a készülék működését. PIROS fények gyulladnak fel az akkumulátor-
állapotjelzőn, ha a bőre túl sötét. 

A bőrtónus-érzékelő állapota a fogórész mindkét oldalán található akkumulátor-állapotjelzőkön látható.  
Érvényes bőrtónus érzékelése esetén az akkumulátor-állapotjelző sávjai FEHÉREN világítanak.  A 
világító fények száma a pontos bőrtónusától függ.
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Kevesebb felgyulladó fény = sötétebb bőr, és alacsonyabb 
teljesítménybeállítás

Több felgyulladó fény = világosabb bőr, és magasabb 
teljesítménybeállítás

ÁLLAPOTJELZŐ

A BŐR TÚL SÖTÉT
A KEZELÉS NEM LEHETSÉGES

1 PIROS FÉNY VILÁGÍT

NEM 
MEGFELELŐ MEGFELELŐ

SÖTÉT BŐR
LEGALACSONYABB 

TELJESÍTMÉNYBEÁLLÍTÁS
1 FÉNY VILÁGÍT

VILÁGOS BŐR
LEGMAGASABB 

TELJESÍTMÉNYBEÁLLÍTÁS
10 FÉNY VILÁGÍT
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Megvilágított akkumulátor-állapotjelzők száma Maximális Energia (J/cm2)

10 6.00
9 5.78
8 5.56
7 5.33
6 5.11
5 4.89
4 4.67
3 4.44
2 4.22
1 4.00

Az alábbi táblázat mutatja az egyes készülékbeállítások aktív üzemmód során leadott fényenergia-
mennyiségét (a bőr színétől függően).

A bőrrel történő teljes érintkezés biztosítja a legjobb eredmény elérését, mivel a készülék által 
kibocsátott összes fényenergia eléri a kezelési területet.
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10. A BŐRKONTAKTUS-ÉRZÉKELŐ
A SMOOTHSKIN PURE bőrkontaktus-érzékelővel van felszerelve, amely minden villanás előtt ellenőrzi 
a bőrrel történő érintkezést, ügyelve arra, hogy a készülék biztonságosan működjön! Ezáltal a készülék 
megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak.

A bőrkontaktus-érzékelő biztosítja a készülék elérhető legjobb eredményt is. Az érzékelőnek teljes 
érintkezésben kell lennie a kezelési területtel, hogy a készülék villogjon.

A bőrrel történő teljes érintkezés azt jelenti, hogy a készülék által kibocsátott összes fényenergia eléri a 
kezelési területet, hogy a legjobb eredményt érje el.

Ha a készülék nincs teljes mértékben érintkezésben a kezelési területtel, akkor nem villan. Próbálja 
a készülék pozícióját a teljes érintkezés elérésének biztosításához igazítani, különösen olyan 
kényelmetlen területeken, mint például a karok és a lábszárak.
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KAR KAR

KAR KAR

HÉZAG

HÉZAG
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11. A SMOOTHSKIN PURE ÜZEMMÓDJAI
A három SMOOTHSKIN PURE kezelési mód bármelyikének használatával kezelheti testét:

Aktív üzemmód -  
nincs indikátor

Gyengéd üzemmód - 
indikátor bekapcsolva

Gyors üzemmód -  
indikátor bekapcsolva

Az aktív üzemmód a készülék legmagasabb szintű teljesítménybeállítása.  Az aktív üzemmód nyújtja 
a legjobb eredményt, mivel a lehető legnagyobb teljesítményt használja az Ön egyedi bőr tónusához. 
Ez az üzemmód különösen jól alkalmazható olyan makacs területeken, ahol a szőr sűrűbb, például a 
hónaljon és a bikinivonalon. 

A gyengéd üzemmód akkor használható, ha kényelmetlennek vagy kicsit túl fájdalmasnak 
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találja az aktív üzemmódot. A készülék gyengéd üzemmódban történő használata csökkenti az 
energiateljesítményt, ezért kevésbé fogja érzékelni az állapotjelző fényeit, amikor a bőrén használja.
A gyors üzemmód a leggyorsabb üzemmód, ezért ez a legalacsonyabb teljesítményű üzemmód is. A 
gyors üzemmód a nagyobb területek kezeléséhez a legjobb, ahol a szőr kevésbé sűrű (például karok 
vagy lábak), és ahol gyorsan szeretne haladni a kezelési területeken. Uzemmódként is felhasználható 
arra, hogy a kezdeti kezelési ütemterv után a szőr újranövését kordában tartsa.

Aktiváló gomb

Üzemmód gomb

Az üzemmód az alapértelmezett beállítás, amikor a készülék be van 
kapcsolva. A fő aktiváló gomb alatt üzemmód gomb megnyomásával 
válthat a három üzemmód között.
Ha ezen üzemmódok bármelyikét használja, a csúsztatott vagy a 
koncentrált módszert is választhatja.
A koncentrált módszer ajánlott olyan kisebb területeken, mint a hónalj 
és a bikinivonal. Helyezze a fogórészt a bőrére, nyomja meg és engedje 
fel az aktiváló gombot. Vegye el a bőrről, mielőtt óvatosan felviszi a 
következő kezelési területre.
A csúsztatott módszer ajánlott az olyan nagyobb területeken, mint 
például a lábak. Helyezze a fogórészt a bőrére, tartsa lenyomva az 
aktiváló gombot (folyamatosan nyomja le), majd csúsztassa a fogórészt 
a bőr mentén a villanások között. Próbálja meg egyenletes sebességgel 
mozgatni a kézi eszközt, amely így teljes lefedettséget biztosít, terület-
átfedések vagy kihagyott területek nélkül.
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12. TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS, TÁROLÁS
A kezelés után mindig kapcsolja ki a SMOOTHSKIN PURE-t a tápegység SMOOTHSKIN PURE-ból és az 
elektromos aljzatból történő kihúzásával.
Használat után a fogórészt, a bőrtónus-érzékelőt és a kezelőablakot meg kell vizsgálni, hogy nem 
sérült-e, és törölje le egy száraz, foszlásmentes ronggyal.
FIGYELMEZTETÉS: Az üvegszűrő használat közben felforrósodhat. NE érintse meg és ne tisztítsa a 
szűrőt legkevesebb 5 percig a használatot követően, ezzel a készüléknek van ideje lehűlni.  
SOHA ne használjon vizet vagy más tisztítófolyadékot, mivel ezek károsíthatják a készüléket, ami 
potenciális biztonsági veszélyt eredményezhet.
A SMOOTHSKIN PURE készülék maximális teljesítményének biztosítása érdekében különösen fontos, 
hogy a készülék eleje és fényszórója piszoktól, szőrtől és más szennyeződésektől mentes legyen.  
Ennek a résznek a tisztítása érdekében a készülék elejét enyhén nedves ruhával tisztíthatja meg. 
Tárolja a SMOOTHSKIN PURE-t hűvös, száraz helyen.  Ellenőrizze, hogy a kezelőablak és a kézi eszköz 
bőrárnyalat-érzékelője megfelelően védett a sérülésekkel szemben.
Rendszeresen ellenőrizze a készüléket (a zsinórokat is), hogy vannak-e rajta látható sérülések. Sérülés 
vagy repedés esetén hagyja abba a készülék használatát. A fulladás vagy a megbotlás veszélyének 
elkerülése érdekében mindig húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, ha nem használja.

13. UTAZÁS A SMOOTHSKIN PURE-REL
A SMOOTHSKIN PURE tápegysége univerzális, és az összes gyakran előforduló hálózati tápegységgel 
működik. Feltéve, hogy van megfelelő adaptere a főhálózati kábel csatlakozójához, a SMOOTHSKIN 
PURE hibamentesen fog működni.
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PROBLÉMA MEGOLDÁS

A fogórész oldalán lévő akkumulátor-állapotjelző jelzőfényei 
nem világítanak, ha a bőrére helyezi a készüléket.

Ellenőrizze, hogy az tápellátás csatlakoztatva van-e. 
Ellenőrizze, hogy a fogórész KÉSZ üzemmódban van-e 
(nyomja meg egyszer a Készenléti/Kész gombot). 
Győződjön meg arról, hogy a bőrérzékelők a bőrre 
vannak nyomva.Ellenőrizze, hogy a bőrtónus-érzékelő a 
bőrre van nyomva.

Miközben a bőréhez nyomja, a fogórész oldalán található 
akkumulátor-állapotjelző első sávja pirosan fog világítani, és 
a SMOOTHSKIN PURE nem fog működni.

A kezelni kívánt terület túl sötét a kezeléshez. A 
SMOOTHSKIN PURE intelligens bőrtónus-érzékelővel 
rendelkezik, amely automatikusan felismeri a bőr tónusát, 
és kiválasztja az optimális kezelési beállítást.  Az intenzív 
pulzáló fényű technológia jellege miatt a SMOOTHSKIN 
PURE nem mindenki számára alkalmas, és a nagyon sötét 
bőr nem kezelhető.

A fogórész oldalán lévő akkumulátor-állapotjelző jelzőfényei 
világítanak vagy ismeretlen minta szerint villognak, beleértve 
egy piros LED-es jelzőfényt is.

A SMOOTHSKIN PURE bármilyen hibaüzenetet megjelenít 
a fogórész oldalán lévő akkumulátor-állapotjelző 
kombinációjának segítségével.  Ez azt jelzi, hogy hibás 
a készülék. Hagyja abba a készülék használatát, és 
keresse fel a weboldalt.

A SMOOTHSKIN fogórész, kezelőablak, tápellátás vagy kábel 
sérült, törött, repedt vagy hibás.

NE HASZNÁLJA. Ha bármilyen kétsége merül fel a 
SMOOTHSKIN PURE biztonságával kapcsolatban, vagy 
arra gyanakszik, hogy a készülék bármilyen módon 
megsérült, akkor tilos használni, és a weboldalra kell 
hivatkoznia.

14. HIBAELHÁRÍTÁS
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15. JÓTÁLLÁS
2 év jótállást vállalunk a termékre a vásárlás napjától kezdve. A jótállási időn belül ingyenesen 
ellenőrizzük az anyag- vagy gyártási hibákat, és saját belátása szerint cseréljük ki a teljes készüléket. 
Ez a jótállás minden országban érvényes, ahol ezt a készüléket a CyDen vagy annak meghatalmazott 
forgalmazója biztosítja.

Ez a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, normál kopásból vagy használatból 
származó károkra, valamint az olyan hibákra, amelyek elhanyagolható hatással vannak a készülék 
értékére vagy működésére. A jótállás érvényét veszti, ha a javításokat illetéktelen személyek végezték 
el, és ha a javítás során nem eredeti SMOOTHSKIN PURE-alkatrészeket használtak. A jótállási 
időszakon belüli szervizelés igénybevételéhez kérjük, látogasson el weboldalunkra:  
www.smoothskin.com
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16. CÍMKÉK ÉS SZIMBÓLUMOK

BF-típusú alkalmazott rész Ausztráliai szabályozási 
megfelelőségi jel

II. osztályú berendezés

Kína veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó 
irányelvének környezetvédelmi 
használati időszaka

Kövesse a használati útmutatót 
a használatához

Figyelem: az eszköz optikai 
sugárzása szemkárosodást 
okozhat

Az Európai Unió elektromos 
és elektronikus berendezések 
hulladékainak hulladéklerakója

A vámunió EAC-megfelelőségi 
jelölése

Európai megfelelőségi jelölés A lóhere megfelelőségi jel 
Ukrajnában

Tartsa szárazon Az FCC EMC-megfelelősége 
Észak-Amerikában
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FCC-NYILATKOZAT:
MEGJEGYZÉS: Ezt a készüléket megvizsgálták, és a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) 
szabályozásának 15 pontja szerint meghatározott B. osztályú digitális eszközök korlátozásához 
megfelelőnek ítélték. Ezeket a korlátozásokat azért hozták létre, hogy a lakókörzetekben lévő 
telepítések esetében észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez a készülék 
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és képes sugározni, valamint ha nem az utasításoknak 
megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban 
nem garantálható, hogy az interferencia nem jön létre egy bizonyos telepítés esetén. Ha a készülék 
a ki- és bekapcsolásával meghatározható káros interferenciát okoz rádiókban vagy televíziókban, 
a használó szabadon megpróbálhatja kijavítani a zavart az alábbi műveletek bármelyikének 
alkalmazásával:

• Irányozza vagy helyezze át a vevőantennát.

• Növelje meg a berendezés és a vevő közötti távolságot.

•  Csatlakoztassa a berendezést egy olyan csatlakozóaljzathoz, amely egy másik áramkörhöz tartozik, 
mint amihez a vevő van csatlakoztatva.

• Kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió- vagy TV-szerelőtől.
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17. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK
A SMOOTHSKIN PURE egy szűrt, széles sávú, intenzív pulzáló fényű rendszer, amely a következő 
műszaki specifikációkkal rendelkezik:
• Ismétlődési gyakoriság:  Manuális pulzálás 0,45–1 másodpercenként (a kezelési beállítástól  
 függően), folyamatos működés
• Impulzus hossza:  Ingyenes kisülés FWHM = 2,0 ms
• Maximális optikai teljesítmény: 3 - 6 J/cm2
• Hullámhossz:  510 - 1100 nm
• Tápvezeték-bemenet: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,7–0,91 A
• Üzemi hőmérséklet:  5 °C és 40 °C között
• Működési páratartalom:  Legfeljebb 93% relatív páratartalom nem kondenzáló
• Üzemi nyomás:  700 hPa – 1060 hPa
• Kezelési terület (foltméret):  3 cm2 (30 x 10 mm) 
A közvetlenül a kezelőablak körüli terület az alkalmazott rész besorolása alatt áll, és maximális 
hőmérséklete 60 °C lehet. Győződjön meg arról, hogy a SMOOTHSKIN PURE-t a 8. szakaszban leírtak 
szerint használja. 
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SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:
• Hőmérséklet:  -25 °C – +70 °C
• Páratartalom:  Legfeljebb 93% relatív páratartalom nem kondenzáló
• Nyomás:   500 hPa – 1060 hPa 
Ha a készüléket a megadott működési tartományon kívüli hőmérsékleten tárolták, kérjük, várjon 
legalább 30 percet használat előtt, hogy lehetővé váljon a készülék akklimatizálódása.
A SMOOTHSKIN PURE korlátlan számú villantásra képes, és egyetlen felhasználó általi használatra 
készült.
A minimális várható élettartam 10 év az ajánlott ütemterv betartása mellett.
A CE-jelölés tanúsítja, hogy ez a készülék megfelel a következő EU-s irányelveknek:
• Alacsony feszültségre vonatkozó 2014/35/EU irányelv.
• Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelv.
• Az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó 2009/125/EK irányelv.
A SMOOTHSKIN PURE megfelel a háztartási és orvosi készülékekre alkalmazandó, elektromágneses 
összeférhetőségre vonatkozó legfrissebb szabványoknak és módosításoknak. Ezek a következők: EN 
55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), 
FCC CFR 47 Part 15.107 és 15.109, ICES-003 6.0 kiadás
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A SMOOTHSKIN PURE megfelel a háztartási és orvosi készülékekre alkalmazandó, legfrissebb 
biztonsági szabványoknak és módosításoknak.  
Ezek a következők: IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-
1:2005 (3.1 kiadás) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 
60601-1-9, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 60601-1:2008 és 2014, ANSI/AAMI ES 60601-
1:2005 + Ams
További részletekért lépjen kapcsolatba a CyDen Ltd-del
ÁRTALMATLANÍTÁS (élettartam vége) 
Az egészségre és a környezetre gyakorolt veszély minimalizálása, valamint az anyagok 
újrahasznosíthatósága érdekében ezt a terméket külön elektromos és elektronikus berendezéseknek 
fenntartott hulladékgyűjtőben kell ártalmatlanítani. A terméken lévő WEEE-szimbólum emlékeztetőül 
szolgál.
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CyDen Limited, Block A
Bay Studios Business Park, Fabian Way 

Swansea SA1 8QB UK

 *A termék eltérhet az útmutatóban ábrázolt illusztrációktól
CM12-1642-01 | Type: SSG2

A SMOOTHSKIN weboldalon (www.smoothskin.com)
 keresztül érhet el minket 


