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1. SISTEMUL SMOOTHSKIN PURE
CONȚINUTUL PACHETULUI
În ambalajul aparatului SMOOTHSKIN PURE veți găsi următoarele:
• Dispozitivul manual și unitatea de bază
• Cablul de alimentare
• Manualul de utilizare

Senzor pentru 
detectarea 
nuanței pielii

Buton de 
activare

Buton pentru selectarea modului

Indicatori de 
intensitate Unitatea de bază

Cablu de 
alimentare

Fereastră de 
tratament
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SMOOTHSKIN PURE este conceput pentru a contribui la întreruperea ciclului de creștere a părului.  
Energia luminii trece prin suprafața pielii și este absorbită de melanina prezentă în firul de păr.  
Energia luminii absorbită este transformată în energie termică (sub piele), care distruge foliculul de 
păr. Firele de păr tratate cad în mod natural în decurs de câteva zile sau maxim 1-2 săptămâni.

Creșterea părului este ciclică și urmează 3 faze distincte și consecutive.  Tratamentul cu IPL este 
eficient numai atunci când firele de păr se află într-o anumită fază (anagenă – faza de creștere). 
Nu toate firele de păr se află simultan în aceeași fază.  Acesta este motivul pentru care ar trebui să 
urmați regimul recomandat de 12 tratamente săptămânale.

2. CUM FUNCȚIONEAZĂ SMOOTHSKIN PURE

RADERE EPILARE CU IPL OPREȘTE CREȘTEREA
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LA CE SĂ VĂ AȘTEPTAȚI
Nu ar trebui să observați reacții adverse semnificative imediat după tratament (consultați secțiunea 4 
pentru mai multe informații despre reacțiile adverse).
În primele săptămâni după tratamentele inițiale, veți observa că unele fire de păr cresc în continuare.  
Probabil că sunt fire de păr care au fost omise în timpul tratamentului, adică au rămas în stare latentă și 
nu au fost în faza de creștere (anagenă) în timpul tratamentului; atunci când epilarea cu IPL este cea mai 
eficientă.
Cam după 6 săptămâni din cele 12 săptămâni ale programului de tratament, ar trebui să observați o 
reducere a creșterii părului.  Cu toate acestea, este posibil ca multe fire de păr să nu fi fost încă tratate 
în faza de creștere.  Este important să continuați tratamentele săptămânale.
După programul de 12 săptămâni, ar trebui să observați o reducere semnificativă a firelor de păr din 
zona tratată.  Firele de păr rămase ar trebui să fie mai fine și mai deschise la culoare.  Continuarea 
tratamentelor lunare sau efectuarea tratamentelor necesare vor reduce și mai mult părul nedorit.

3. INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
CONTRAINDICAȚII
NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN PURE dacă aveți pielea foarte închisă la culoare. Senzorul 
pentru detectarea nuanței pielii situat lângă fereastra de ieșire a dispozitivului va determina 
nuanța pielii dvs. Dacă senzorul pentru detectarea nuanței pielii determină că pielea dvs. este 
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prea închisă la culoare pentru o utilizare sigură, funcționarea SMOOTHSKIN PURE va fi 
întreruptă.  
NU utilizați SMOOTHSKIN PURE dacă pielea dvs. a fost bronzată artificial sau natural 
sau este arsă din cauza expunerii în exces la soare.  Pielea dvs. poate fi mult mai 
sensibilă după expunerea la soare și poate fi predispusă în special la arsuri, bășici, 
decolorare sau cicatrici dacă utilizați SMOOTHSKIN PURE. Așteptați o săptămână 
până când arsurile solare sau bronzul dispar înainte de a utiliza SMOOTHSKIN PURE.
NU expuneți zonele tratate la soare. Așteptați cel puțin 7 zile după tratament înainte 
de a expune pielea tratată la lumina directă a soarelui. Pielea dvs. poate fi extrem de 
sensibilă după tratamentul cu SMOOTHSKIN PURE și predispusă mai ales la arsuri 
solare.  Aplicați produse cu factori de protecție solară (SPF 15 sau mai mare) pe zona 
tratată sau acoperiți zona tratată cu îmbrăcăminte adecvată.
NU folosiți SMOOTHSKIN PURE direct pe sfârcuri, organele genitale sau în jurul 
anusului. Aceste zone pot avea o culoare mai închisă a pielii și/sau o densitate mai 
mare a firelor de păr. Utilizarea dispozitivului în aceste zone poate provoca disconfort/
durere sau poate provoca leziuni (arsuri, decolorare sau cicatrice) ale pielii.
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NU utilizați SMOOTHSKIN PURE dacă aveți un istoric de cancer de piele sau leziuni pre-
canceroase (de exemplu, nevi sau un număr mare de alunițe).
NU utilizați SMOOTHSKIN PURE dacă sunteți însărcinată, dacă alăptați, deoarece acest 
dispozitiv nu a fost testat pe astfel de persoane.
NU utilizați SMOOTHSKIN PURE pe pete maro închis sau negre, cum ar fi semne de 
naștere, alunițe sau negi, în zona pe care doriți să o tratați. Utilizarea SMOOTHKIN PURE 
poate provoca leziuni ale pielii sau poate agrava afecțiunile existente. Este posibil să 
apară reacții adverse, cum ar fi arsuri, bășici și schimbarea culorii pielii sau cicatrici. 
NU utilizați SMOOTHSKIN PURE dacă suferiți de vreo afecțiune a pielii în zona de 
tratament, inclusiv psoriazis, vitiligo, eczeme, acnee, herpes simplex sau infecții active 
sau răni.
NU utilizați SMOOTHSKIN PURE dacă aveți sub 18 ani, deoarece acest dispozitiv nu a 
fost testat pe astfel de persoane.
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AVERTISMENTE 
PROTECȚIA OCHILOR
SMOOTHSKIN PURE emite fascicule de lumină pulsată intensă. Expunerea directă s-ar 
putea să fie dăunătoare pentru ochi. Aveți grijă să urmați măsurile de precauție de mai 
jos.  
Dispozitivul manual poate fi activat (aprins) doar dacă senzorul pentru detectarea nuanței 
pielii (de lângă fereastra de tratament) detectează o valoare validă a nuanței pielii și este 
în contact complet cu zona de tratament. Cu toate acestea:
NU priviți direct în fereastra de tratament a dispozitivului manual atunci când sistemul 
este alimentat cu energie electrică și este pornit. 
NU încercați să activați sistemul (să emiteți un fascicul de lumină) în direcția ochilor. 
NU tratați zonele din jurul ochilor (sprâncenele sau genele). Încercați să activați sistemul (să 
emiteți un fascicul de lumină) NUMAI atunci când partea din față a dispozitivului manual este 
în contact cu zona pe care doriți să o tratați. VĂ RECOMANDĂM să nu priviți spre dispozitivul 
manual când aplicați lumina pulsată pe piele.   
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SIGURANȚĂ ELECTRICĂ
Ca în cazul oricărui dispozitiv electric, trebuie luate 
anumite măsuri de precauție pentru o utilizare în 
siguranță.  
NU try to open SMOOTHSKIN PURE, as this may 
expose you to dangerous electrical components. 
NU utilizați SMOOTHSKIN PURE dacă acesta este 
deteriorat; de exemplu, dispozitivul manual este 
fisurat, cablul este deteriorat (firele interne sunt 
vizibile), partea din sticlă a dispozitivului manual 
este crăpată sau spartă, etc. Acest lucru poate duce la vătămări.  
NU utilizați aparatul în apropierea căzilor, a dușurilor, a bazinelor sau a altor vase care 
conțin apă. Dacă SMOOTHSKIN PURE se udă, nu trebuie utilizat.
NU utilizați SMOOTHSKIN PURE dacă acesta este prea fierbinte la atingere. Acest lucru 
poate indica faptul că unitatea este deteriorată. 
NU utilizați alte surse de alimentare sau componente în afară de cele furnizate pentru 
utilizare împreună cu SMOOTHSKIN PURE. Acest lucru poate deteriora unitatea și poate 

Filtru de sticlă
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face ca aceasta să nu mai funcționeze.
NU încercați să activați SMOOTHSKIN PURE (să emiteți un fascicul de lumină) pe alte 
suprafețe în afară de piele. AVERTISMENT nu este permisă nicio modificare a acestui 
echipament. 
NU poziționați SMOOTHSKIN PURE astfel încât să fie greu de deconectat de la rețeaua 
de alimentare. 
INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
NU UTILIZAȚI aparatul dacă ați făcut un tratament de exfoliere a zonei pe care doriți să o 
tratați. Vă rugăm să așteptați 30 de zile după efectuarea unei exfolieri a pielii înainte de a 
utiliza SMOOTHSKIN PURE.
Tratarea pielii bronzate cu lumină intensă pulsată (IPL) poate duce la hiperpigmentarea 
permanentă (nuanță mai închisă) sau hipopigmentarea (nuanță mai deschisă) pielii 
tratate.
NU UTILIZAȚI aparatul dacă aveți o sensibilitate cunoscută la lumina soarelui 
(fotosensibilitate) sau dacă luați medicamente care sensibilizează pielea și provoacă 
fotosensibilitate, de ex. Retin A, Accutane și/sau alte retinoide topice.  Verificați 
întotdeauna prospectul cu instrucțiuni care însoțește medicamentul dvs. pentru a vedea 



11

dacă este menționată fotosensibilitatea la efectele secundare. Utilizarea SMOOTHSKIN 
PURE pe pielea fotosensibilă poate provoca leziuni ale pielii, precum inflamații sau 
bășici. SMOOTHSKIN PURE nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor sub 18 ani. Copiii nu 
trebuie să utilizeze dispozitivul, să se joace cu acesta, să efectueze întreținerea sau 
curățarea dispozitivului. Există o serie de riscuri potențiale - expunerea la ieșirea de 
lumină care provoacă arsuri sau leziuni ale ochilor, electrocutarea, strangularea cu 
cablurile.
SMOOTHSKIN PURE nu trebuie lăsat la îndemâna animalelor de companie și 
a dăunătorilor care ar putea deteriora dispozitivul. Riscurile potențiale includ o 
funcționalitate redusă și electrocutarea.
SMOOTHSKIN PURE nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, 
senzoriale sau mentale reduse. Cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate 
sau instruite cu privire la utilizarea corectă și în siguranță a dispozitivului de către o 
persoană responsabilă pentru siguranța lor.
Filtrul de sticlă al dispozitivului SMOOTHSKIN PURE este un component esențial care se 
va încălzi în timpul utilizării.  
NU atingeți filtrul în timpul utilizării sau imediat după utilizare. Verificați periodic filtrul 
pentru deteriorare. 
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NU utilizați SMOOTHSKIN PURE dacă filtrul este crăpat sau lipsește.
Asigurați-vă că fereastra de tratament a dispozitivului SMOOTHSKIN PURE este curată și 
nu prezintă reziduuri. Prezența reziduurilor pe sau în jurul ferestrei de tratament în timpul 
funcționării pot duce la modificări temporare ale pielii, cum ar fi înroșire sau inflamare.
MĂSURI DE PRECAUȚIE
Îndepărtarea părului cu ajutorul laserului sau a surselor de lumină intens pulsată 
poate provoca o creștere accentuată a părului la anumite persoane. Pe baza datelor 
disponibile în prezent, grupurile cu cel mai mare risc de a prezenta această reacție sunt 
femeile cu rădăcini mediteraneene, cele din Orientul Mijlociu și din Asia de Sud tratate în 
zona feței și a gâtului.
NU utilizați SMOOTHSKIN PURE în nicio zonă unde s-ar putea să doriți ca părul să 
crească din nou.
Bărbații NU trebuie să utilizeze dispozitivul SMOOTHSKIN PURE pe față, maxilă sau gât. 
Părul din zona bărbii unui bărbat este prea dens și utilizarea dispozitivului SMOOTHSKIN 
PURE în aceste zone poate duce la vătămarea pielii.
Nu se recomandă utilizarea SMOOTHSKIN PURE pe părul roșcat, cenușiu sau blond. 
SMOOTHSKIN PURE nu este eficient pentru aceste culori de păr.
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REACȚIE ADVERSĂ REACȚIE ADVERSĂ

Durere ușoară/disconfort în zona tratată. Acest lucru este de așteptat și este normal pentru toate 
tratamentele cu IPL.  Puteți continua să utilizați dispozitivul 
conform instrucțiunilor, iar durerea ar trebui să scadă odată cu 
utilizarea continuă.

Senzații de căldură sau furnicături în timpul tratamentului, care 
dispar de obicei după câteva secunde până la un minut și scad în 
intensitate odată cu utilizarea continuă.

Acest lucru este de așteptat și este normal pentru toate 
tratamentele cu IPL.  Puteți continua să utilizați dispozitivul 
conform instrucțiunilor.

Mâncărime în zona de tratament. Acest lucru este destul de obișnuit pentru tratamentele cu IPL și 
ar trebui să se atenueze după o perioadă scurtă de timp.  Puteți 
continua să utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor. Nu vă 
scărpinați în zona respectivă.

Înroșire a pielii în timpul tratamentului sau după tratament, care 
dispare în câteva minute.

Acest lucru este de așteptat și este normal pentru toate 
tratamentele cu IPL.  Puteți continua să utilizați dispozitivul 
conform instrucțiunilor odată ce roșeața a dispărut.

4. RISCURI POTENȚIALE, REACȚII ADVERSE ȘI 
REACȚII CUTANATE
Utilizarea SMOOTHSKIN PURE poate provoca reacții adverse. Tabelul de mai jos prezintă reacțiile 
cutanate cunoscute care pot apărea în urma tratamentului cu SMOOTHSKIN PURE.
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ÎN CAZURI FOARTE RARE MOD DE EVALUARE ȘI REACȚIE 

Inflamație și roșeață care nu dispare în două-trei zile. Opriți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul 
înainte de a-l utiliza din nou.

Modificări temporare ale culorii pielii (nuanță mai deschisă sau 
mai închisă).

Dacă se modifică culoarea pielii dvs., Opriți imediat utilizarea 
dispozitivului și consultați medicul.  

Bășici sau arsuri ale pielii. Opriți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul 
înainte de a-l utiliza din nou.  Aplicați o compresă rece pe zona 
respectivă.  Tratați cu cremă antiseptică sau o cremă pentru 
arsuri.

REACȚIE ADVERSĂ REACȚIE ADVERSĂ

Înroșire a pielii care nu dispare în câteva minute și durează 24-48 
de ore.

Opriți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte 
de a-l utiliza din nou.

Durere sau disconfort care este intens în timpul tratamentului sau 
persistă după tratament.

Opriți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte 
de a-l utiliza din nou.

În cadrul unui studiu clinic pe 50 de subiecți, fiecare subiect a efectuat 12 tratamente săptămânale. 
Efectele înregistrate au fost:

• Mâncărime – patru subiecți au prezentat mâncărime ușoară după tratament.

• Roșeață ușoară – raportată de un subiect.
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• Senzație ușoară de înțepături – cinci subiecți au raportat un disconfort ușor după tratament.

• Fire de păr crescute sub piele – un subiect a raportat că se confruntă cu creșterea de fire de păr 
sub piele în urma tratamentului.

• Înroșirea foliculilor – un subiect a raportat apariția unor pete roșii în zona tratată, după tratament.

În toate cazurile, pielea tratată a revenit la normal în decurs de 7 zile.

5. BENEFICIILE UTILIZĂRII SMOOTHSKIN PURE
SMOOTHSKIN PURE este indicat pentru reducerea permanentă a părului nedorit.

S-a efectuat un studiu clinic pentru a evalua atât siguranța cât și eficacitatea dispozitivului 
SMOOTHSKIN PURE. Principalele caracteristici ale studiului clinic au fost:

Toate tratamentele au fost efectuate într-o singură zonă, de operatori fără instruire medicală, utilizând 
dispozitive identice cu dispozitivul SMOOTHSKIN PURE furnizat în acest pachet;

Toți subiecții au trebuit să completeze chestionare legate de starea generală de sănătate, iar cei care 
nu au putut fi tratați, de ex. cei care prezentau una sau mai multe dintre contraindicațiile menționate 
în secțiunea 3 din acest manual de utilizare, au fost excluși. În plus, toți subiecții au trebuit să acorde 
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consimțământul lor informat în conformitate cu cerințele internaționale privind studiile clinice;

Un număr de 53 de subiecți de sex feminin, cu vârste cuprinse între 19 și 45 de ani, au început studiul;

Trei subiecți au părăsit studiul în timpul perioadei de tratament din motive personale. Niciun subiect nu 
a părăsit studiul din cauza problemelor asociate cu utilizarea SMOOTHSKIN PURE;

Fiecare subiect a efectuat 12 tratamente săptămânale în zona corpului aleasă. Un tratament tipic a 
constat în raderea zonei respective, apoi utilizarea SMOOTHSKIN PURE conform aceluiași proces 
descris în secțiunea 8, pasul 3 din acest manual de utilizare;

Numărarea firelor de păr s-a efectuat pentru a măsura modificarea cantității de păr după 6 luni de la 
ultimul tratament și după 12 luni de la ultimul tratament. Firele de păr din zonele tratate au fost numărate 
prin intermediul fotografiilor de înaltă rezoluție și diferența dintre numerele de fire de păr a fost 
calculată ca modificare procentuală;

Atunci când dispozitivul a fost utilizat conform indicațiilor, participanții la studiile clinice au prezentat, 
în medie, cu 44 % mai puține fire de păr la 6 luni după ultimul tratament și cu 36 % mai puține fire de 
păr la 12 luni după ultimul tratament, comparativ cu numărul de fire de păr existent înainte de tratament 
(consultația tabelul de mai jos). Rezultatele reale au variat de la o persoană la alta;
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SMOOTHSKIN PURE

Număr de subiecți la 6 luni după tratament 50

Reducerea firelor de păr la 6 luni după tratament 43.9%

Număr de subiecți la 12 luni după tratament 33

Reducerea firelor de păr la 12 luni după tratament 36.0%

% dintre subiecți au avut succes (> 30 % reducere a firelor 
de păr) în toate zonele corpului la 12 luni după tratament. 
Succesul unui subiect este definit ca o reducere a firelor de 
păr cu 30 % mai mare în toate zonele tratate după 12 luni.

66.7%

Incidența reacțiilor adverse în timpul studiului clinic a fost minimă (așa cum s-a subliniat în secțiunea 4 
de mai sus), iar majoritatea subiecților (48 din 50) ar recomanda SMOOTHSKIN PURE prietenilor lor.
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6. CARE ESTE DOMENIUL DE UTILIZARE A 
SMOOTHSKIN PURE
DOMENIUL DE UTILIZARE
SMOOTHSKIN PURE este destinat reducerii permanente a părului nedorit.

7. COMPATIBILITATEA DVS.
ZONE CORPORALE
SMOOTHSKIN PURE este potrivit pentru utilizarea pe părul de pe corp și pe părul facial al 
femeilor de sub linia obrazului. 

CULOAREA PIELII
SMOOTHSKIN PURE este potrivit pentru utilizarea pe pielea de nuanță deschisă, medie și 
închisă, până la și inclusiv pielea de nuanța 5.  
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SMOOTHSKIN PURE încorporează un senzor pentru 
detectarea nuanței pielii care măsoară culoarea pielii 
dvs. și va împiedica utilizarea dacă nuanța pielii este 
prea închisă.
CULOAREA PĂRULUI
SMOOTHSKIN PURE este potrivit pentru utilizarea pe 
părul negru sau șaten natural. S-ar putea să nu fie la fel 
de eficient pe părul alb, cărunt, blond sau roșcat.

8. MODUL DE UTILIZARE A SMOOTHSKIN PURE
AVERTISMENT:  Urmați fiecare pas din procesul de tratament asigurându-vă că finalizați toate aspectele 

fiecărui pas înainte de a trece la următorul.   

PASUL 1: PREGĂTIȚI ZONA CARE URMEAZĂ SĂ FIE TRATATĂ

Îndepărtați tot părul vizibil prin radere. Asigurați-vă că nu rămâne niciun fir de păr deasupra suprafeței 
pielii pentru a asigura un tratament optim și pentru a împiedica ca reziduurile să acopere partea din față 
a dispozitivului SMOOTHSKIN PURE.

Curățați zona de tratament și uscați prin tapotare. Rețineți, nu folosiți geluri sau creme împreună cu 
acest dispozitiv!

PASUL 2: EFECTUAȚI UN TEST EPICUTANAT
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Zona testului epicutanat trebuie să aibă o dimensiune de aproximativ 3 cm x 2 cm (echivalent cu 2 
fascicule de lumină aplicate pe piele unul lângă altul). Urmați pasul 3 pentru a trata zona respectivă.

Așteptați 24 de ore după testul epicutanat, pentru a vă asigura că tratamentul este adecvat pentru 
pielea dvs. și că aceasta nu prezintă reacții adverse la energia luminii. Dacă nu are loc nicio reacție 
după 24 de ore, puteți trata zona din jurul testului epicutanat.  „Zona testată epicutanat” NU trebuie 
tratată din nou timp de cel puțin o săptămână.

PASUL 3: TRATAREA PIELII CU SMOOTHSKIN PURE
A) Conectați sursa de alimentare la o priză electrică. Ventilatoarele vor porni, iar senzorii pentru  
    detectarea nuanței pielii se vor aprinde în albastru, indicând faptul că dispozitivul este pornit.

Efectuați întotdeauna un test epicutanat pe 
fiecare nouă zonă de tratament

Fiți atenți la 
reacțiile adverse

12

24 de ore

1
2

3

4
567

8

9

10
11

Înainte de primul tratament pe fiecare zonă corporală nouă, vă RECOMANDĂM să testați pielea din 
aceea zonă pentru a vedea cum reacționează la SMOOTHSKIN PURE.
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PAUZĂ POWER MODE (MOD INTENSITATE)
Când unitatea este „inactivă”, adică nu se apasă niciun buton timp de 10 minute, unitatea va trece 
în modul STANDBY (ÎN AȘTEPTARE), iar luminile senzorului pentru detectarea nuanței pielii se 
vor stinge. Pentru a reveni la modul READY (PREGĂTIT) pentru tratament, apăsați butonul pentru 
modul de intensitate.

B) Apăsați ferm dispozitivul manual pe zona de tratat, asigurându-vă că senzorul pentru detectarea 
nuanței pielii este în contact cu pielea - SMOOTHSKIN PURE nu va funcționa dacă senzorii pentru 
detectarea nuanței pielii nu sunt în contact complet cu pielea. Odată ce senzorul pentru detectarea 
nuanței pielii măsoară o nuanță validă a pielii, intensitatea luminii prestabilită este afișată de indicatorii 
de intensitate.

IncorectCorect

Detectarea nuanței 
pielii

Indicator aprins Indicator stins
Nu se detectează 

nuanța pielii

Senzor pentru detectarea 
nuanței pielii

Senzor pentru detectarea 
contactului cu pielea 

Fereastră de tratament
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C)  Apăsați butonul de activare. Dispozitivul va emite un fascicul de lumină și veți simți o senzație de 
căldură.

D)  Mutați dispozitivul manual în următoarea zonă de tratat și repetați. Dispozitivul trebuie să se 
încarce între fasciculele de lumină.  

E)  Asigurați-vă că ÎNTREAGA ZONĂ este tratată, dar NU suprapuneți impulsurile de tratament.

Fereastră 
de 

tratament

Acoperire 
completă

Suprapunere Zone omise

PASUL 4: SCHEMA DVS. DE TRATAMENT CU SMOOTHSKIN PURE
Pentru rezultate optime, SMOOTHSKIN PURE trebuie utilizat în fiecare săptămână timp de 12 
săptămâni pentru a vă asigura că toți foliculii de păr sunt tratați.
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TRATAȚI TRATAȚI7 ZILE

Așteptați întotdeauna 7 zile înainte de a 
trata din nou aceeași zonă

După faza inițială de tratament (12 tratamente 
săptămânale), pentru a menține rezultatele, vă 
recomandăm să folosiți SMOOTHSKIN PURE o dată pe 
lună sau după cum este necesar.

PASUL 5: CUM SĂ OPRIȚI SMOOTHSKIN PURE
După terminarea tratamentului, SMOOTHSKIN PURE 
trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare și de la priza electrică. 
Consultați secțiunea 11 pentru detalii despre cel mai potrivit mod de îngrijire a dispozitivului 
SMOOTHSKIN PURE.

9. SENZORUL PENTRU DETECTAREA NUANȚEI PIELII
Senzorul pentru detectarea nuanței pielii măsoară culoarea pielii dvs. și stabilește nivelul corect de 
intensitate a luminii necesar. Dacă pielea dvs. este prea închisă pentru tratamentul cu SMOOTHSKIN 
PURE, senzorul pentru detectarea nuanței pielii va detecta acest lucru și va împiedica funcționarea unității. 
Indicatorii de intensitate vor lumina în ROȘU dacă pielea dvs. este prea închisă la culoare.

Starea senzorului pentru detectarea nuanței pielii poate fi văzută pe indicatorii de intensitate situați 
pe ambele părți ale dispozitivului manual.  Dacă este detectată o nuanță validă a pielii, indicatorii de 
intensitate vor lumina în ALB.  Numărul de lumini aprinse va depinde de nuanța exactă a pielii dvs.
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Mai puține lumini = piele mai închisă la culoare și setare de 
intensitate scăzută

Mai multe lumini = piele mai deschisă la culoare și setare 
de intensitate înaltă

INDICATORI DE INTENSITATE

PIELE PREA ÎNCHISĂ LA CULOARE
NU POATE FI TRATATĂ

O LUMINĂ ROȘIE APRINSĂ

PIELE ÎNCHISĂ LA CULOARE
CEA MAI SCĂZUTĂ SETARE DE 

INTENSITATE
O LUMINĂ APRINSĂ

PIELE DESCHISĂ LA CULOARE 
CEA MAI ÎNALTĂ SETARE DE 

INTENSITATE
10 LUMINI APRINSE

NU ESTE 
POTRIVIT POTRIVIT
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Numărul de lumini ale indicatorilor de 
intensitate aprinse

Energie Maximă 
(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

Cantitatea de energie luminoasă furnizată pentru fiecare dintre setările dispozitivului în modul de 
intensitate (în funcție de culoarea pielii) este prezentată în tabelul de mai jos.

Contactul complet cu pielea dvs. vă asigură că veți obține cele mai bune rezultate, deoarece toată 
energia luminoasă emisă de dispozitiv ajunge în zona de tratament.
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10. SENZORUL PENTRU DETECTAREA CONTACTULUI 
CU PIELEA
SMOOTHSKIN PURE este prevăzut cu un senzor pentru detectarea contactului cu pielea care verifică 
contactul cu pielea înainte de fiecare fascicul de lumină, asigurându-vă că dispozitivul poate fi utilizat în 
siguranță! În acest fel, dispozitivul este în conformitate cu cele mai stricte reglementări privind siguranța.

Senzorul pentru detectarea contactului cu pielea vă asigură, de asemenea, că veți obține cele mai bune 
rezultate de la dispozitivul dvs. Senzorul trebuie să fie în contact complet cu zona de tratament pentru 
ca dispozitivul să emită fascicule de lumină.

Acest contact complet cu pielea înseamnă că toată energia luminoasă emisă de dispozitiv ajunge în 
zona de tratament pentru a oferi cele mai bune rezultate.

Dacă dispozitivul nu este în contact complet cu zona de tratament, dispozitivul nu va emite niciun 
fascicul de lumină. Încercați să reglați poziționarea dispozitivului pentru a asigura un contact complet, în 
special în zonele mai dificile, cum ar fi brațele și tibia.
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BRAȚ BRAȚ

BRAȚ BRAȚ

SPAȚIU

SPAȚIU
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11. MODURILE SMOOTHSKIN PURE
Vă puteți trata zonele corpului utilizând oricare dintre cele trei moduri de tratament ale dispozitivului 
SMOOTHSKIN PURE:

Mod intensitate – Niciun 
indicator 

Mod delicat – Indicator 
aprins

Mod viteză – Indicator 
aprins

Modul de intensitate este cea mai înaltă setare de intensitate a dispozitivului.  Modul de intensitate va 
oferi cele mai bune rezultate, deoarece utilizează intensitatea maximă posibilă pentru nuanța unică a 
pielii dvs. Acest mod funcționează deosebit de bine în zonele dificile, unde părul tinde să fie mai dens, 
cum ar fi în zona subrațului și linia bikinilor. 
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Modul delicat poate fi utilizat în caz că modul de intensitate este inconfortabil sau prea dureros. 
Utilizarea dispozitivului în modul delicat va reduce puterea și veți observa mai puțini indicatori de 
intensitate aprinși atunci când îl aplicați pe piele.
Modul de viteză este cel mai rapid mod și, prin urmare, modul pentru cea mai scăzută intensitate. Modul 
de viteză este cel mai potrivit pentru tratarea zonelor mai mari unde părul este mai puțin dens (cum ar fi 
brațele sau picioarele) și unde doriți să vă deplasați rapid în zona de tratament. Poate fi, de asemenea, 
utilizat ca mod de întreținere, pentru a preveni creșterea părului după regimul inițial de tratament.

Buton de activare

Buton de mod

Modul de intensitate este setarea implicită atunci când dispozitivul este 
pornit. Puteți comuta între cele trei moduri apăsând butonul de mod de 
sub butonul principal de activare.
Când dispozitivul se află în oricare dintre aceste moduri, puteți alege, de 
asemenea, să utilizați metoda Alunecare sau metoda Ștampilare.
Metoda Ștampilare este recomandată pentru zone de mici dimensiuni, 
precum zona subrațului și linia bikinilor. Puneți dispozitivul manual pe 
piele, apăsați și eliberați butonul de activare. Îndepărtați-l de pe piele 
înainte de a-l aplica din nou cu atenție pe următoarea zonă de tratament.
Metoda Alunecare este recomandată pentru zone de dimensiuni mai 
mari, cum ar fi picioarele. Puneți dispozitivul manual pe piele, țineți apăsat 
butonul de activare (apăsați continuu în jos), apoi glisați dispozitivul 
manual de-a lungul pielii între fasciculele de lumină. Încercați să deplasați 
dispozitivul manual cu o viteză constantă, pentru o acoperire completă, 
fără suprapuneri sau zone omise.
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12. CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE, DEPOZITARE
După tratament, opriți întotdeauna dispozitivul SMOOTHSKIN PURE prin deconectarea sursei de alimentare din 
dispozitivul SMOOTHSKIN PURE și din priza electrică.
După utilizare, dispozitivul manual, senzorul pentru detectarea nuanței pielii și fereastra de tratament trebuie 
verificate dacă nu prezintă deteriorări și trebuie șterse cu o cârpă uscată, fără scame.
AVERTISMENT: Filtrul de sticlă se poate încălzi în timpul utilizării. NU atingeți și nu curățați filtrul cel puțin 5 minute 
după utilizare pentru a-l lăsa să se răcească.  
Nu folosiți NICIODATĂ apă sau alte lichide de curățare, deoarece acestea pot deteriora dispozitivul, putând 
rezulta într-un potențial pericol privind siguranța.
Pentru a asigura o performanță maximă a dispozitivului dvs. SMOOTHSKIN PURE, este deosebit de important ca 
partea din față a dispozitivului și reflectorul să nu prezinte murdărie, fire de păr sau alte reziduuri. 
Pentru a ușura curățarea în această zonă, partea din față a dispozitivului poate fi curățată cu o cârpă ușor umedă.  
Depozitați dispozitivul SMOOTHSKIN PURE într-un loc răcoros și uscat.  Asigurați-vă că fereastra de tratament și 
senzorul pentru detectarea nuanței pielii de pe dispozitivul manual sunt protejate de deteriorare. Verificați regulat 
dacă dispozitivul (inclusiv cablurile) prezintă semne vizibile de deteriorare. În caz de deteriorare sau fisuri, încetați 
utilizarea dispozitivului. Pentru a preveni pericolul de strangulare sau de împiedicare, deconectați întotdeauna 
dispozitivul de la priza electrică atunci când dispozitivul nu este utilizat.

13. LUAȚI SMOOTHSKIN PURE CU DVS. ATUNCI 
CÂND CĂLĂTORIȚI
Unitatea de alimentare a SMOOTHSKIN PURE este universală și va funcționa cu toate sursele de alimentare 
frecvent întâlnite. Cu condiția să aveți un adaptor adecvat pentru mufa cablului de alimentare, SMOOTHSKIN 
PURE va funcționa ca de obicei.
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PROBLEMĂ SOLUȚIE

Indicatorii de intensitate de pe partea laterală a 
dispozitivului manual nu se aprind atunci când dispozitivul 
este aplicat pe piele.

Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată. 
Asigurați-vă că dispozitivul manual este în modul 
READY (apăsați o dată butonul Standby/Ready). 
Asigurați-vă că senzorii pentru detectarea nuanței 
pielii și a contactului cu pielea sunt apăsați pe piele. 
Asigurați-vă că senzorul pentru detectarea nuanței 
pielii este apăsat pe piele.

În timp ce acesta este apăsat pe piele, primul indicator de 
intensitate de pe partea laterală a dispozitivului manual 
este luminat în ROȘU, iar dispozitivul SMOOTHSKIN PURE 
nu va funcționa.

Zona pe care încercați să o tratați este prea închisă 
la culoare pentru a putea fi tratată. SMOOTHSKIN 
PURE include un senzor inteligent pentru detectarea 
nuanței pielii care detectează automat nuanța pielii 
dvs. și selectează setarea optimă de tratament. Din 
cauza naturii tehnologiei cu lumină intens pulsată, 
SMOOTHSKIN PURE nu este potrivit pentru toată 
lumea și nu poate fi utilizat pentru pielea foarte 
închisă la culoare.

Indicatorii de intensitate de pe partea laterală a 
dispozitivului manual sunt aprinși sau luminează 
intermitent după un tipar necunoscut care include un 
indicator luminos LED roșu.

SMOOTHSKIN PURE va afișa mesajele de eroare prin 
combinații de lumini ale indicatorilor de intensitate de 
pe părțile laterale ale dispozitivului manual.  Aceasta 
indică faptul că dispozitivul are o defecțiune. Încetați 
utilizarea dispozitivului și consultați site-ul web.

Dispozitivul manual, fereastra de tratament, sursa de 
alimentare sau cablul dispozitivului SMOOTHSKIN PURE 
sunt deteriorate, stricate, fisurate sau par defecte.

NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL.Dacă aveți vreo 
îndoială cu privire la siguranța utilizării dispozitivului 
SMOOTHSKIN PURE sau suspectați că acesta este 
deteriorat în vreun fel, nu trebuie să-l utilizați și 
trebuie să consultați site-ul web.

14. DEPANARE
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15. GARANȚIE
Acordăm o garanție de 2 ani pentru produs începând cu data achiziției. În perioada de garanție, vom 
verifica gratuit defectele de material sau de manoperă și vom înlocui dispozitivul complet, la discreția 
noastră.

Această garanție nu acoperă daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, de uzură sau utilizarea 
normală, precum și defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcționării aparatului. 
Garanția devine nulă dacă reparațiile sunt efectuate de persoane neautorizate și dacă nu sunt utilizate 
piese originale SMOOTHSKIN PURE. Pentru efectuarea de reparații în perioada de garanție, vă rugăm 
să vizitați site-ul nostru web www.smoothskin.com
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16. ETICHETE ȘI SIMBOLURI
Piesă aplicată tip BF Marca reglementară de 

conformitate din Australia

Echipament de clasa II

Directiva RoHS din China 
privind perioada de utilizare 
în condițiile protejării mediului 
înconjurător

Urmați instrucțiunile de utilizare
Avertisment Radiația optică 
emisă de dispozitiv poate 
provoca leziuni oculare

Marcajul DEEE al Uniunii 
Europene pentru eliminarea 
deșeurilor

Marcajul de conformitate EAC 
pentru Uniunea Vamală

Marcaj european de 
conformitate

Marca de conformitate în formă 
de trifoi pentru Ucraina

A se păstra uscat Conformitatea CEM FCC pentru 
America de Nord
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DECLARAȚIE FCC:
NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv 
digital clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a 
oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest 
echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și 
utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe nocive la comunicațiile radio. Cu 
toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă 
acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția de radio sau televiziune, care poate 
fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze 
interferența cu una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

• Reorientați sau schimbați locul antenei de recepție.

• Măriți distanța dintre echipament și receptor.

•  Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

• Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.
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17. SPECIFICAȚII TEHNICE
SMOOTHSKIN PURE este un sistem cu lumină intensă pulsată cu bandă largă filtrată, cu următoarele 
specificații tehnice:
• Rata de repetiție:     Pulsare manuală la fiecare 0,45 de secunde până 

la o secundă (depinde de setarea de tratament), 
funcționare continuă

• Lungimea impulsului:    descărcare gratuită FWHM = 2,0ms
• Capacitate optică maximă:   3 - 6 J/cm2
• Lungime de undă:    510 – 1100 nm
• Intrare linie electrică:   100–240 V~, 50/60 Hz, 1,7-0,91 A
• Temperatura de funcționare:    între 5 °C și 40 °C
• Umiditatea de funcționare:    până la 93 % R.H. fără condensare
• Presiuni de funcționare:    700 hPa până la 1060 hPa
• Zona de tratament (suprafața spotului):   3 cm2 (30 mm x 10 mm) 
Zona din imediata apropiere a ferestrei de tratament este clasificată ca parte aplicată și poate atinge 
o temperatură maximă de 60 de grade C. Asigurați-vă că SMOOTHSKIN PURE este utilizat conform 
indicațiilor din secțiunea 8. 
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CONDIȚII DE TRANSPORT:
• Temperatură: -25 °C până la +70 °C
• Umiditate:  până la 93 % R.H. fără condensare
• Presiuni:  500 hPa până la 1060 hPa 
Dacă dispozitivul a fost depozitat la temperaturi cuprinse în afara intervalului de funcționare declarat, 
atunci vă rugăm să așteptați cel puțin 30 de minute înainte de utilizare, pentru a permite aclimatizarea 
dispozitivului.
SMOOTHSKIN PURE poate emite fascicule de lumină nelimitate și este destinat utilizării de către o 
singură persoană.
Durata de viață minimă preconizată este de 10 ani atunci când se respectă regimul recomandat.
Marcajul CE certifică faptul că acest aparat respectă următoarele directive UE:
• Directiva privind tensiunea joasă 2014/35/UE
• Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE
• Directiva privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE
SMOOTHSKIN PURE respectă cele mai recente standarde și modificări privind CEM aplicabile 
dispozitivelor medicale și casnice. Acestea sunt: 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 Partea 15.107 și 15.109, ICES-003 versiunea 
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6.0
SMOOTHSKIN PURE respectă cele mai recente standarde și modificări privind siguranța aplicabile 
dispozitivelor medicale și casnice. 
Acestea sunt: IEC 60335-1:2010 + Modif., IEC 60335-2-23:2003 + Modif., EN 62233, IEC 60601-1:2005 
(Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Modif., IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, 
IEC 62304:2006 + Modif., CAN/CSA - C22.2 Nr. 60601-1:2008 și 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + 
Modif.
Pentru detalii suplimentare, contactați CyDen Ltd
ELIMINARE (scoatere din uz) 
Pentru a reduce la minimum pericolele pentru sănătate și mediu și pentru a garanta că materialele 
pot fi reciclate, acest produs trebuie eliminat într-o instalație de colectare separată a deșeurilor pentru 
echipamente electrice și electronice. Simbolul DEEE marcat pe produs are rolul de a vă reaminti acest 
lucru.
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CyDen Limited, Block A
Bay Studios Business Park, Fabian Way 

Swansea SA1 8QB UK

 *Produsul poate fi ușor diferit de cel prezentat în acest ghid
CM12-1646-01 | Type: SSG2

Ne puteți contacta prin intermediul paginii noastre web 
SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com)


