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IPL USER GUIDE
10 minutes and voilà!
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Paketinnehåll

Inuti förpackningen på SmoothSkin Bare Fit hittar du följande:
• Handenhet och strömförsörjning
• Nätkabel
• Precisionshuvud
• Bruksanvisning

1. SMOOTHSKIN BARE FIT-SYSTEMET

Precisionshuvud

Hudtonssensor

Aktiveringsknapp

Navelkabel

Strömförsörjning

Strömkabel

Behandlingsfönster
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2.HUR FUNGERAR SMOOTHSKIN BAREFIT
HUR FUNGERAR IPL
SmoothSkin Bare Fit är designad för att hjälpa till att bryta hårcykeln. Ljusenergi överförs genom 
hudens yta och absorberas med hjälp av melanin som finns i hårskaftet. Ljusenergin omvandlas till 
värmeenergi (under hudytan), vilket hindrar hårstrån från att växa tillbaka. Nu kan du se fram emot att 
se de behandlade hårstråna naturligt falla ut i förloppet av några dagar till 1-2 veckor.

ZZZ ZZZ ZZZ

RAKA FLASHA FÖREBYGGER ÅTERVÄXT
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3. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
KONTRAINDIKATIONER

ANVÄND INTE SmoothSkin Bare Fit om du har mycket mörk hud. Hudtonssensorn som ligger 
nära enhetens utgångsfönster kommer att bestämma tonen av din hud. Om hudtonssensorn 
bestämmer att din hud är för mörk för säker användning förhindras behandling med SmoothSkin 
Bare Fit.  

ANVÄND INTE SmoothSkin Bare Fit om din hud har artificiellt eller naturligt brunbränd eller är 
solbränd genom överexponering av solljus.  Din hud kan vara extra känslig efter solexponering 
och särskilt mottaglig för bränna, blåsor, missfärgning eller ärrbildning om du använder 
SmoothSkin Bare Fit. Vänta 1 vecka tills solbränna eller brynjan försvinner innan du använder 
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SmoothSkin Bare Fit.
Utsätt INTE behandlade områden för sol. Vänta minst 7 dagar efter behandlingen innan du 
utsätter behandlad hud för direkt solljus. Din hud kan vara extra känslig efter SmoothSkin Bare Fit-
behandlingen och särskilt känslig för solbränna.  Applicera solskyddsmedel (SPF 15 eller högre) 
på det behandlade området eller täck det behandlade området med lämpliga kläder.
Använd INTE SmoothSkin Bare Fit direkt på bröstvårtorna, könsorganen eller runt anus. Dessa 
områden kan ha en mörkare hudfärg och/eller större hårtäthet. Att använda enheten i dessa 
områden kan orsaka obehag/smärta eller skada (bränna, missfärgning eller ärr) på huden.
Använd INTE SmoothSkin Bare Fit om du tidigare har haft hudcancer eller pre-cancer lesioner 
(t.ex. nevi eller ett stort antal leverfläckar)
Använd INTE på blåsor och ärr
Använd INTE SmoothSkin Bare Fit om du är gravid, ammar, eftersom den här enheten inte har 
testats med dessa individer.
Använd INTE SmoothSkin Bare Fit på mörkbruna eller svarta fläckar som födelsemärken, 
leverfläckar eller vårtor i det område du vill behandla. Användning av SmoothSkin Bare Fit kan 



9

skada din hud eller förvärra befintliga förhållanden. Du kan få biverkningar som brännskador, 
blåsor och förändringar i hudfärgen eller ärrbildning.
Använd INTE SmoothSkin Bare Fit om du har någon hudåkomma i behandlingsområdet, inklusive 
psoriasis, vitiligo, eksem, akne, herpes simplex eller aktiva infektioner eller sår.
Använd INTE SmoothSkin Bare Fit om du är under 18 eftersom den här enheten inte har testats 
med dessa individer.
VARNINGAR

ÖGONSKYDD

SmoothSkin Bare Fit avger blixtar av intensivt pulserat ljus. Direkt exponering är potentiellt skadlig 
för dina ögon. Var noga med att följa säkerhetsföreskrifterna nedan.
VARNING. Möjlig ögonskada (potentiell risk för synförlust) eller hudskada om instruktionerna inte 
följs. Läs och följ instruktionerna
Handenheten kan bara aktiveras (blixt) om hudtonssensorn (bredvid behandlingsfönstret) 
upptäcker en giltig hudtonavläsning och är i full kontakt med behandlingsområdet. I alla fall:
Titta INTE direkt in i behandlingsfönstret på handenheten när systemet har ström och är påslaget.
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Försök INTE aktivera (blixt) systemet mot ögat
Behandla INTE områden runt ögat (ögonbryn eller ögonfransar). Missbruk kan leda till 
ögonskador, skydda ögat mot exponering. Använd INTE apparaten över ögonlocken eller nära 
ögat
Försök ENDAST att aktivera (blixt) systemet när handenhetens framsida är i god kontakt med det 
område du vill behandla.
VI REKOMMENDERAR att du tittar bort från handenheten när du behandlar din hud.    
EL OCH SÄKERHET

Som med alla elektriska apparater måste vissa försiktighetsåtgärder vidtas för att garantera din 
säkerhet. 
Försök INTE öppna SmoothSkin Bare Fit, eftersom detta kan utsätta dig för farliga elektriska 
komponenter.  
Använd INTE om SmoothSkin Bare Fit är skadad; till exempel sprucken handenhet, 
kabelskador (inre kablar synliga), sprucket eller trasigt glas på handenheten, etc. Detta 
kan leda till personskada.   
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Använd INTE i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten. Om 
SmoothSkin Bare Fit blir våt ska den inte användas. 
Använd INTE om SmoothSkin Bare Fit blir obehagligt varmt att röra vid. Detta kan indikera att 
enheten är skadad.
Använd INTE en strömförsörjning eller någon annan komponent än de som tillhandahålls för 
användning med SmoothSkin Bare Fit. Detta kan skada enheten och få den att sluta fungera.
Försök INTE aktivera (blixt) SmoothSkin Bare Fit på någon annan yta än din hud.
VARNING ingen modifikation av denna utrustning är tillåten. 
Placera INTE SmoothSkin Bare Fit så att det är svårt att koppla bort nätet. 
ALLMÄN SÄKERHET

Använd INTE om du har fått en hudpeeling på det område du vill behandla. Vänta 30 dagar efter 
hudpeeling innan du behandlar med SmoothSkin Bare Fit.
Behandling av brunbränd hud med intensivt pulserande ljus (IPL) kan resultera i permanent 
hyperpigmentering (förmörkning) eller hypopigmentering (förljusning) på den behandlade huden.
Använd INTE på områden där du har tatueringar eller permanent smink.
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Använd INTE Om du har en känd känslighet mot solljus (ljuskänslighet) eller tar mediciner 
som gör huden känsligare och orsakar ljuskänslighet, t.ex. Retin A, Accutane och/eller andra 
lokala retinoider.  Kontrollera alltid bruksanvisningen som medföljer ditt läkemedel för att se om 
ljuskänslighet anges som en biverkning. Användning av SmoothSkin Bare Fit på ljuskänslig hud 
kan leda till hudskador som svullnad eller blåsor. Sök upp läkare innan apparaten appliceras, 
eftersom användning kan skada huden.
Denna apparat är inte avsedd för behandling av medicinska tillstånd. Medicinsk rådgivning bör 
sökas för att ta itu med exempelvis leverfläckar, hudutslag, kliande hud, svamp eller infektion på 
huden, hudstötar eller hudmärken.
SmoothSkin Bare Fit ska inte användas över fillers eller botox.
SmoothSkin Bare Fit bör förvaras utom räckhåll för barn under 18 år. Barn ska inte använda, leka, 
underhålla eller rengöra enheten. Det finns ett antal potentiella risker - exponering för ljusflödet 
som orsakar brännskador eller ögonskador, elstötar, strypning från kablarna.
SmoothSkin Bare Fit ska hållas utom räckhåll för husdjur och andra djur som kan skada enheten. 
Potentiella risker inkluderar nedsatt funktion och elstöt.
SmoothSkin Bare Fit är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk 
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eller mental förmåga. Förutom om de har fått tillsyn eller instruktioner om säker och korrekt 
användning av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
SmoothSkin Bare Fit-glasfiltret är en viktig komponent som blir varm under användning.  
Rör INTE vid filtret under eller direkt efter användning. Inspektera filtret regelbundet för skador. 
ANVÄND INTE SmoothSkin Bare Fit om filtret är sprucket eller saknas.
Se till att SmoothSkin Bare Fit-behandlingsfönstret är rent och fritt från smuts. Eventuell smuts 
på eller runt behandlingsfönstret under operationen kan leda till tillfälliga hudförändringar som 
rodnad eller svullnad.
VARNING: Hudskador kan uppstå efter långvarig eller upprepad användning på ett ställe på ytan. 
VARNING: Hudskador kan uppstå efter långvarig eller upprepad användning på ytan på ett ställe. 
Undvik överanvändning som omfattar överdrivna passager, stapling av pulser och/eller ökad 
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användningsfrekvens.
VARNING: Åsidosätt inte de säkerhetsmekanismer som finns i enheten.
Överskrid INTE den användning som anges i behandlingsplanen.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Hårborttagning med lasrar eller intensiva ljuskällor kan orsaka ökad hårväxt hos vissa individer. 
Baserat på för närvarande tillgängliga data är de högsta riskgrupperna för denna reaktion kvinnor 
från Medelhavet, Mellanöstern och Sydasien som behandlats i ansiktet och på halsen.
Använd INTE SmoothSkin Bare Fit på något område där du kanske vill att håret ska växa tillbaka.
Använd INTE din SmoothSkin Bare Fit-enhet på en mans ansikte, käke eller nacke. Håret på 
en mans skäggområde är för tätt och användningen av SmoothSkin Bare Fit-enheten på dessa 
områden kan leda till hudskador.
SmoothSkin Bare Fit rekommenderas inte för användning på rött, grått, vitt eller blont hår. 
SmoothSkin Bare Fit fungerar inte på dessa hårfärger
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4.POTENTIELLA RISKER, BIVERKNINGAR OCH 
HUDREAKTIONER

MÖJLIGA BIVERKNINGAR HUR MAN SKA BEDÖMA OCH REAGERA

Mild smärta / obehag i området som behandlas Detta förväntas och är normalt för alla IPL-behandlingar.  Du kan 
fortsätta använda enheten enligt instruktionerna och smärtan bör 
minska med fortsatt användning.

Varm känsla eller stickningar under behandlingen, som vanligtvis 
försvinner efter några sekunder till en minut och minskar vid fortsatt 
användning.

Detta förväntas och är normalt för alla IPL-behandlingar.  Du kan 
fortsätta använda enheten enligt instruktionerna.

Klåda i behandlingsområdet Detta är ganska vanligt för IPL-behandlingar och bör avta efter en 
kort period.  Du kan fortsätta använda enheten enligt instruktionerna. 
Klia inte på området.

Hudrodnad under eller efter behandlingen som försvinner inom några 
minuter.

Detta förväntas och är normalt för alla IPL-behandlingar.  Du kan 
fortsätta använda enheten enligt instruktionerna när hudrodnaden 
har försvunnit.

Hudrodnad som inte försvinner inom några minuter och varar 24-48 
timmar.

Sluta använda enheten omedelbart och kontakta din läkare innan du 
använder den igen.

Smärta eller obehag som är intensiv under behandlingen eller kvarstår 
efter behandlingen

Sluta använda enheten omedelbart och kontakta din läkare innan du 
använder den igen.

Användning av SmoothSkin Bare Fit kan leda till biverkningar. I tabellen nedan listas de kända hudreaktioner som kan 
uppstå efter behandling med SmoothSkin Bare Fit.
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I MYCKET SÄLLSYNTA FALL HUR MAN SKA BEDÖMA OCH REAGERA

Svullnad och rodnad som inte försvinner inom två till tre dagar. Sluta använda enheten omedelbart och kontakta din läkare innan 
du använder den igen.

Tillfälliga förändringar i hudfärg (ljusare eller mörkare). Om din hudfärg ändras, sluta använda enheten omedelbart och 
kontakta din läkare. 

Blåsor, ärrbildning eller hudbränna. Sluta använda enheten omedelbart och kontakta din läkare innan 
du använder den igen.  Applicera en kall förpackning på området.  
Behandlas antiseptiskt eller med salva för brännskador.

I en klinisk prövning på 50 försökspersoner fick varje försöksperson 12 veckovisa behandlingar. De 
noterade effekterna var: 

• Klåda - 3 personer upplevde en lätt klåda efter behandlingen.
• Lätt rodnad – Detta rapporterades av 2 försökspersoner.
• Mild stickande känsla - 5 personer rapporterade milt obehag efter behandlingen.
• Växande hår - 1 person rapporterade att det upplevt en inväxande hårsäck efter behandlingen.
• Follikelrodnad - 1 person rapporterade en röd fläck på behandlingsstället efter behandlingen.

I alla fall återgick den behandlade huden till ett normalt skick inom 7 dagar.
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5. FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA SMOOTHSKIN 
SmoothSkin Bare Fit är avsedd för en permanent minskning av oönskat hår.
En klinisk prövning utfördes för att bedöma både säkerheten och effekten av SmoothSkin Bare Fit. 
Nyckelfunktionerna i den kliniska prövningen var:

• Alla behandlingar utfördes av icke-medicinskt utbildade operatörer på en enda plats med hjälp av 
enheter identiska med SmoothSkin Bare Fit som följer med i detta paket;
• Alla försökspersoner var tvungna att fylla i enkäter relaterade till deras allmänna hälsa och de som 
inte kunde behandlas, t.ex. de som hade en eller flera av de kontraindikationer som anges i avsnitt 
3 i denna bruksanvisning uteslöts. Dessutom var alla försökspersoner skyldiga att tillhandahålla 
informerat samtycke enligt internationella kliniska prövningskrav;
• Totalt 53 kvinnliga försökspersoner, mellan 19 och 45 år, började försöket.
• Tre personer lämnade försöket under behandlingsperioden av personliga skäl. Inga försökspersoner 
lämnade försöket på grund av problem i samband med användningen av SmoothSkin Bare Fit;"
• Varje försöksperson fick 12 veckovisa behandlingar på sin valda kroppsyta. En typisk behandling 
bestod av att raka ytan och sedan applicera SmoothSkin Bare Fit enligt samma process som beskrivs i 
avsnitt 8, Steg 3 i denna bruksanvisning;
• Hårräkningar användes för att mäta förändringen i hårmängden 6 månader efter den senaste 
behandlingen och 12 månader efter den senaste behandlingen. Håren på behandlingsställena 
räknades med hjälp av högupplösta fotografier och skillnaden mellan hårräkningar beräknades som 
en procentuell förändring;
• När SmoothSkin Bare Fit använts enligt anvisningarna visade deltagarna i den kliniska prövningen 
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i genomsnitt 44% mindre hår 6 månader efter deras senaste behandling och 36 % mindre hår 12 
månader efter deras senaste behandling jämfört med de hårräkningar som togs före behandlingen (se 
tabell nedan). De faktiska resultaten varierade från person till person;

SmoothSkin Bare Fit

Antal personer 6 månader efter behandlingen 50

Hårminskning 6 månader efter behandlingen 43.9%

Antal personer 12 månader efter behandlingen 33

Hårminskning 12 månader efter behandlingen 36.0%

% av försökspersonerna uppnådde framgång (> 30 % 
hårreduktion) på alla kroppsområden 12 månader efter 
behandlingen. Den personliga framgången definieras som 
mer än 30 % hårreduktion på alla behandlingsställen efter 12 
månader.

66.7%

• Förekomsten av biverkningar under den kliniska prövningen var minimal (som beskrivs i avsnitt 4 
ovan) och majoriteten av patienterna (48 av 50) skulle rekommendera SmoothSkin Bare Fit till sina 
vänner.
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6.  VAD ÄR DEN AVSEDDA ANVÄNDNINGEN AV 
SMOOTHSKIN BARE FIT
AVSEDD ANVÄNDNING
SmoothSkin Bare Fit är avsedd för en permanent minskning av oönskat hår.

7.DIN LÄMPLIGHET
KROPPSOMRÅDEN

SmoothSkin Bare Fit är lämplig för användning på kroppshår och 
kvinnligt ansiktshår under kindlinjen. 

HUDFÄRG

SmoothSkin Bare Fit är lämplig för användning på ljusa, medium och 
mörka hudtoner till och med hudton 5. SmoothSkin Bare Fit har en 
hudtonssensor som mäter hudens färg och förhindrar användning om din 
hudton är för mörk.

HÅRFÄRG

SmoothSkin Bare Fit är lämplig för användning på naturligt svart eller 
brunt hår. Det kanske inte är lika effektivt på vitt, grått, blont eller rött hår.
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Utför alltid ett områdestest på varje nytt behandlingsområde

Observera för 
biverkningar

12

24 TIMMAR

1
2

3

4
567

8

9

10
11

8.HUR MAN ANVÄNDER SMOOTHSKIN BARE FIT
VARNING:  Följ varje steg i behandlingsprocessen och se till att du slutför alla aspekter av varje steg innan du går vidare till 
nästa.   
Steg 1:   FÖRBERED området som ska behandlas

Ta bort allt synligt hår genom rakning. Se till att det inte finns något hår kvar ovanför hudytan eftersom detta kan orsaka skador. 
Detta förhindrar också att smuts täcker enhetens framsida.

Steg 2:  Gör en TESTKÖRNING

Innan din första behandling på varje nytt kroppsområde rekommenderar vi att du testar din hud i det området för en reaktion 
på SmoothSkin Bare Fit. Testområdet ska vara ungefär 3 cm x 2 cm i storlek (motsvarar två ljusimpulser applicerade på huden 
sida vid sida). Följ steg 3 för att behandla området.
Vänta 24 timmar efter testet för att säkerställa att din hud är lämplig för behandling och att det inte finns någon negativ 
reaktion på ljusenergin. Om det inte finns någon reaktion efter 24 timmar kan du behandla området runt testområdet.  
Testområdet" bör INTE behandlas på nytt under minst en vecka.
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Steg 3:    Behandling med SmoothSkin Bare Fit

a)Anslut strömförsörjningen till ett eluttag med medföljande strömkabel.  Hudtonssensorn på handenhetens framsida lyser blått 
och fläkten startar.

STANDBY MODE Timeout

När enheten lämnas "inaktiv" d.v.s. inga knappar trycks in under en 10 minuters period, återgår enheten till STANDBY-
läge och STS-lamporna släcks. För att återgå till KLAR-läge för behandling, tryck på aktiveringsknappen.

b)Tryck handenheten ordentligt mot området som ska behandlas och se till att hudtonssensorn är i kontakt med huden. Om 
hudtonssensorn inte upptäcker en giltig hudton kan handenheten inte aktiveras. När hudtonssensorn mäter en giltig hudton 
lyser lamporna runt aktiveringsknappen VITA för att indikera att enheten är redo att blinka.

InkorrektKorrekt

Huddetektering
Indikator På Indikator Av

Ingen huddetektering

Behandlingsfönster
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c) Tryck på AKTIVERINGSKNAPPEN. Enheten blinkar och en varm känsla bör kännas.
d) Flytta handenheten till nästa område som ska behandlas och upprepa. Enheten måste laddas mellan ljusimpulserna. Det 
kommer bara att ta cirka 0,6 sekunder. 
e) Se till att HELA OMRÅDET behandlas och behandla alla besvärliga områden (som armhålor) med flera pass (kör enheten 
högst 3 gånger över samma område).

Behandlingsfönster

Full täckning Överlappande Missade områden

VARNING:  Se till att du inte täcker ventilationsöppningarna på enheten under behandlingen, eftersom det kan leda 
till att enheten överhettas. SmoothSkin Bare Fit är en extremt snabb och kraftfull enhet som gör att du kan slutföra en 
helkroppsbehandling på under 10 minuter.

BEHANDLINGSMETOD - STÄMPLA ELLER GLIDA? 
Stämpelmetoden
Denna metod rekommenderas för små områden som armhålor och bikinilinje. Placera handenheten på huden, tryck 
och släpp aktiveringsknappen. Ta bort den från huden innan den försiktigt appliceras på nästa behandlingsområde.
Glidmetoden
Denna metod rekommenderas för större områden som ben. Placera handenheten på huden, håll ned 
aktiveringsknappen (tryck nedåt kontinuerligt) och dra sedan handenheten mellan ljusimpulserna. Försök att flytta 
handenheten med en stadig hastighet som ger full täckning utan överlappning eller missade områden.
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Steg 4: Ditt SmoothSkin Bare Fit Behandlingsschema

BEHANDLING 7 DAGAR

Vänta alltid 7 dagar innan du behandlar 
samma område igen

SmoothSkin Bare Fit ska användas VECKOVIS tills önskat resultat uppnås.
Steg 5: Stänga av SmoothSkin Bare Fit

När behandlingen är klar ska SmoothSkin Bare Fit kopplas ur eluttaget.
Se avsnitt 11 för detaljer om hur du bäst tar hand om din SmoothSkin Bare Fit.

BEHANDLING



24

9. HUDKONTAKTSENSORN
SmoothSkin Bare Fit är utrustad med en hudkontaktsensor som kontrollerar din hudkontakt före varje ljusimpuls och ser till att 
enheten är säker att använda! Detta gör att enheten uppfyller stränga säkerhetsbestämmelser.
Hudkontaktsensorn säkerställer också att du får de bästa resultaten från din enhet. Sensorn måste ha full kontakt med 
behandlingsområdet för att enheten ska kunna blixtra.
Denna fullständiga kontakt med din hud innebär att all ljusenergi som släpps ut från enheten når behandlingsområdet för att ge 
de bästa resultaten.
Om enheten inte är i full kontakt med behandlingsområdet kommer den inte att aktiveras. Försök att justera enhetens position 
för att säkerställa full kontakt, särskilt på mer besvärliga områden som armar och smalben.

ARM

ARM
ARMARMARM

ARMARMARM

MELLANRUM

ARM

MELLANRUM
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10. PRECISIONSHUVUDET
SmoothSkin Bare Fit kommer med ett avtagbart precisionshuvud som är perfekt för mindre, besvärliga områden (som 
överläpp, fingrar och tår). Detta ger dig ännu mer flexibilitet under varje behandling.
Att använda precisionshuvudet kommer att sakta ner enheten lite, så vi rekommenderar endast att du använder den 
när du behöver den, för att säkerställa att du får snabbast möjlig behandling.
Precisionshuvudet fäster sig enkelt på enhetens framsida via en intern magnet på huvudenhetens insida. Denna 
magnet håller huvudet på plats medan du behandlar området. Lossa eller sätt tillbaka det beroende på vilket område 
du behandlar.
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Om precisionshuvudet är skadat eller delar saknas (t.ex. magnet eller reflektor), använd det INTE då.
Om precisionshuvudet blir obehagligt varmt under användning, avsluta behandlingen tills det har 
svalnat.
Följ alla varningar om ÖGONSÄKERHET (avsnitt 3) när precisionshuvudet är monterat.
Följ rengöringsanvisningarna (avsnitt 11) för precisionshuvudet.

Topp

Magnet

Reflektor
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11. RENGÖRING, UNDERHÅLL, FÖRVARING
Efter en behandling, stäng alltid av SmoothSkin Bare Fit genom att koppla bort det från eluttaget
Efter användning ska handenheten, hudtonssensorerna och 
behandlingsfönstret inspekteras för skador och torkas av med en torr, 
luddfri trasa.
 
VARNING: Glasfiltret kan bli varmt under användning. Rör eller rengör 
INTE filtret inom minst 5 minuter efter användning så att det har tid att 
svalna. 
Använd ALDRIG vatten eller andra rengöringsvätskor, eftersom dessa 
kan skada enheten och leda till en potentiell säkerhetsrisk.
Vid behov kan reflektorn och hudtonssensorn försiktigt rengöras med 
en lätt fuktad bomullsknopp.
Förvara SmoothSkin Bare Fit på en sval, torr plats.  Se till att behandlingsfönstret och hudtonssensorn på handenheten är 
skyddade mot skador.
Kontrollera regelbundet enheten (inklusive sladdar) för synliga tecken på skador. I händelse av skada eller sprickor, sluta 
använda enheten - och besök webbplatsen för supportinformation.

Hudtonssensor

Reflektor

12. RESA MED SMOOTHSKIN BARE FIT
Strömförsörjningsenheten på SmoothSkin Bare Fit är universell och fungerar med alla vanliga nätaggregat. Förutsatt att du har 
en lämplig adapter för nätkabelkontakten fungerar SmoothSkin Bare Fit som vanligt.
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13. TROUBLESHOOTING
PROBLEM LÖSNING

Aktiveringsknapplamporna på handenheten tänds inte när de placeras 
mot huden.

Se till att strömförsörjningen är inkopplad. Se till att hudtonssensorn 
är helt pressad mot huden. Din hud kan vara för mörk för en 
behandling. Kontrollera jämfört med hudtonstabellen längst fram i 
denna bruksanvisning.

Aktiveringsknappen på handenheten lyser vitt när den placeras 
på huden, men handenheten blinkar inte när du trycker på 
aktiveringsknappen.

Det kan vara fel på enheten. Koppla ur enheten och starta om. Om 
problemet kvarstår besöker du webbplatsen för supportinformation. 

Aktiveringsknapplamporna på handenheten lyser rött kontinuerligt och 
enheten fungerar inte.

Detta indikerar att det finns ett fel på enheten. Sluta att använda 
enheten och besök webbplatsen för supportinformation. 

SmoothSkin Bare Fit-handenheten, behandlingsfönstret, 
strömförsörjningen eller kabeln är skadad, trasig, sprucken eller verkar 
vara defekt.

Använd INTE.

Om du är osäker på säkerheten för din SmoothSkin Bare Fit eller 
misstänker att den är skadad på något sätt, får den inte användas, 
och du bör gå till SmoothSkins webbplats för mer information.

14. GARANTI
Vi ger 2 års garanti på produkten från och med inköpsdatumet. Inom garantiperioden kommer vi att kontrollera material- eller 
tillverkningsfel utan kostnad och byta ut hela enheten enligt vår beslutsrätt.
Denna garanti omfattar alla länder där enheten levereras av CyDen eller dess utsedda distributör.
Denna garanti täcker inte skador orsakade på grund av felaktig användning, normalt slitage samt defekter som har en försumbar effekt 
på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av obehöriga och om originaldelar från SmoothSkin 
Bare Fit inte används. För att få service inom garantiperioden, besök vår webbplats: www.smoothskin.com  .För att få service inom 
garantiperioden, besök vår webbplats: www.smoothskin.com
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15. ETIKETTER OCH SYMBOLER

NRTL-certifieringsmärkning

Typ BF tillämpad del

Klass II-utrustning

Följ bruksanvisningen

WEEE-avfallshanteringsmärke 
för den Europeiska unionen

Europeisk märkning av 
överensstämmelse

Håll torr

Australiens regelverk 
Överensstämmelsemärke

Trefoil-
överensstämmelsemärke 
för Ukraina

China RoHSmiljöskyddsperiod

FCC EMC-
överensstämmelse för 

Varning Optisk Strålning 
från enheten kan orsaka 
ögonskador

SmoothSkin Bare Fit är markerad med följande symboler:

FCC-uttalande:

ANTECKNING: Denna utrustning har testats och 
befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass 
B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa 
gränser är designade för att ge ett rimligt skydd mot 
skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna 
utrustning genererar, använder och kan utstråla 
radiofrekvensenergi som kan orsaka skadlig störning 
av radiokommunikation, om den inte installeras och 
används i enlighet med instruktionerna. Det finns 
dock ingen garanti för att störningar inte kommer att 
inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen 
orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, 
vilket kan bestämmas genom att stänga av och på 
utrustningen, uppmanas användaren att försöka 
korrigera störningen med en eller flera av följande 
åtgärder:

• Rikta om eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och 
mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan 
krets än den som mottagaren är ansluten till.
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker för hjälp.



30

16. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
SmoothSkin Bare Fit är ett filtrerat bredband Intense Pulsed Light-system med följande tekniska specifikationer:
Upprepningsfrekvens:   Manuellt pulserade var 0,6 sekund. Kontinuerlig drift 
Max optisk utgång:   4J/cm2 
Pulslängd:    0,8 - 1,0 ms FWHM 
Våglängd:    510-1100 nm 
Ingång för kraftledning:  100–240V ~, 50 / 60 Hz, 1,7-0,91 A 
Arbetstemperatur:   Mellan 5 °C och 40 °C 
Luftfuktighet vid drift:   Upp till 93 % RF. ej kondenserande 
Arbetstryck:   700 hPa till 1060 hPa 
Behandlingsområde (fläckstorlek):     3 cm2 (30 mm x 10 mm)
 
Området direkt runt behandlingsfönstret klassificeras som den tillämpade delen och kan nå en maximal temperatur på 52 °C. 
Se till att SmoothSkin Bare Fit används enligt anvisningarna i avsnitt 8."

TRANSPORTVILLKOR:

Temperatur:   -25 °C to +70 °C
Fuktighet:    Upp till 93 % RF. ej kondenserande

Tryck:    500 hPa till 1060 hPa

Om enheten har förvarats vid en temperaturer utanför det angivna arbetsområdet, vänligen vänta minst 30 minuter före 
användning så att enheten kan acklimatiseras.
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SmoothSkin Bare Fit har obegränsade antal blixtar och är avsedd för en enskild användare. Lägsta förväntade livslängd är 10 år 
vid rekommenderad hantering.

EMC 
SmoothSkin Bare Fit uppfyller de senaste EMC-standarderna och ändringarna som gäller hushålls- och medicintekniska 
produkter. Dessa är: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), 
FCC CRF 47 Part 15B 15.107 och 15.109, IECS-003 Utgåva 6.0.

Säkerhet 
SmoothSkin Bare Fit uppfyller de senaste säkerhets-standarderna och ändringarna som gäller hushålls- och medicintekniska 
produkter. Dessa är: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003,  IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 
60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

CE-märkning intygar att denna apparat överensstämmer med följande EU-direktiv:

• Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU

• Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

• Energirelaterat produktdirektiv 2009/125/EC

För mer information kontakta CyDen Ltd

AVFALLHANTERING (PRODUKTLIVETS SLUT)

Denna produkt är en medicinsk utrustning
För att minimera hälso- och miljöfarorna och säkerställa att material kan återvinnas, ska denna produkt kasseras på en separat 
insamlingsanläggning för utrustning som är elektrisk och elektronisk avfall.  
WEEE-symbolen som finns på produkten är där för att påminna dig.
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Pakkeinnhold

Inne i emballasjen til SmoothSkin Bare Fit finner du følgende:
• Håndsett og strømforsyning
• Strømkabel
• Presisjonshode
• Brukermanual

1. SMOOTHSKIN BARE FIT-SYSTEMET

Presisjonshode

Hudtonesensor

Aktiveringsknapp

Hovedkabel

Strømforsyning

Strømkabel

Behandlingsvindu
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2. HVORDAN VIRKER SMOOTHSKIN BARE FIT
HVORDAN VIRKER IPL
SmoothSkin Bare Fit er designet for å bidra til å bryte hårsyklusen. Lysenergi overføres gjennom 
hudens overflate og absorberes av melanin som er tilstede i hårroten. At lysenergi blir omgjort til 
varmeenergi (under overflaten av huden), som hindrer hårene i å vokse tilbake. Nå kan du se frem til å 
se at de behandlede hårene faller ut på naturlig måte i løpet av noen dager til 1-2 uker.

ZZZ ZZZ ZZZ

BARBERE LYSBEHANDLE STOPPER GJENVEKST
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3. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
KONTRAINDIKASJONER

IKKE bruk SmoothSkin Bare Fit hvis du har veldig mørk hud. Hudtonesensoren i nærheten av 
utgangsvinduet på enheten vil bestemme hudtonen din. Hvis hudtonesensoren bestemmer at 
huden din er for mørk til sikker bruk, vil bruk av SmoothSkin Bare Fit forhindres. 

IKKE bruk SmoothSkin Bare Fit hvis huden din har blitt kunstig eller naturlig brun eller er brent av 
soleksponering.  Huden din kan være ekstra følsom etter soleksponering og spesielt utsatt for 
svie, blemmer, misfarging eller arrdannelse hvis du bruker SmoothSkin Bare Fit. Vent en uke til 
brunfargen eller solbrentheten forsvinner før du bruker SmoothSkin Bare Fit.
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IKKE utsett behandlede områder for solen. Vent minst 7 dager etter behandlingen før du utsetter 
behandlet hud for direkte sollys. Huden din kan være ekstra følsom etter SmoothSkin Bare 
Fit-behandling og spesielt utsatt for solbrenthet.  Påfør solkrem (SPF 15 eller høyere) på det 
behandlede området eller dekk det behandlede området med passende klær.
IKKE bruk SmoothSkin Bare Fit direkte på brystvortene, kjønnsorganene eller rundt anus. Disse 
områdene kan ha en mørkere hudfarge og/eller større hårtetthet. Bruk av enheten i disse 
områdene kan forårsake ubehag/smerte eller skade (forbrenning, misfarging eller arr) på huden 
din.
IKKE bruk SmoothSkin Bare Fit hvis du har hatt hudkreft eller kreft før kreft (f.eks. utvekster eller 
et stort antall føflekker)
IKKE bruk på blemmer og arr
IKKE bruk SmoothSkin Bare Fit hvis du er gravid eller ammer, ettersom denne enheten ikke er 
testet med disse personene.
IKKE bruk SmoothSkin Bare Fit på mørkebrune eller svarte flekker som fødselsmerker, føflekker 
eller vorter i området du ønsker å behandle. Bruk av SmoothSkin Bare Fit kan skade huden din 
eller gjøre eksisterende forhold verre. Du kan oppleve bivirkninger som forbrenninger, blemmer 
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og hudfargeendringer eller arrdannelse.
IKKE bruk SmoothSkin Bare Fit hvis du har noen form for hudtilstand i behandlingsområdet, 
inkludert psoriasis, vitiligo, eksem, kviser, herpes simplex eller aktive infeksjoner eller sår.
IKKE bruk SmoothSkin Bare Fit hvis du er under 18 år, ettersom denne enheten ikke er testet med 
disse personene.

ADVARSLER

ØYESIKKERHET

SmoothSkin Bare Fit sender ut lysblink med Intense Pulsed Light. Direkte eksponering er 
potensielt skadelig for øynene dine. Sørg for å følge sikkerhetsforskriftene nedenfor.
ADVARSEL. Mulig øyeskade (som potensielt fører til tap av syn) eller hudskade hvis 
instruksjonene ikke følges. Les og følg instruksjonene
Håndsettet kan bare aktiveres (blinke) hvis hudtonesensoren (ved siden av behandlingsvinduet) 
oppdager en gyldig hudtoneavlesning og er i full kontakt med behandlingsområdet. Men:
IKKE se direkte inn i behandlingsvinduet på håndsettet når systemet har elektrisk strøm og er slått 
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på
IKKE prøv å aktivere (blinke) systemet mot øyet
IKKE behandle områder rundt øyet (øyenbryn eller øyevipper). Misbruk kan føre til øyeskader, 
beskytt øyet mot eksponering. IKKE bruk apparatet over øyelokkene eller nær øyet
KUN aktivere (blinke) med systemet når fronten på håndsettet er i god kontakt med området du 
ønsker å behandle.
VI ANBEFALER at du ser bort fra håndsettet når du blinker på huden din.  
ELEKTRISITET OG SIKKERHET

Som med alle elektriske apparater, må det tas visse forholdsregler for å sikre din sikkerhet. 
IKKE prøv å åpne SmoothSkin Bare Fit, da dette kan utsette deg for farlige elektriske 
komponenter.  
IKKE bruk hvis SmoothSkin Bare Fit er skadet; for eksempel sprukket håndsett, 
kabelskader (interne ledninger er synlige), sprukket eller knust glass på håndsettet osv. 
Dette kan resultere i skader.  
IKKE bruk i nærheten av badekar, dusjer, servanter eller andre beholdere som inneholder vann. 
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Hvis SmoothSkin Bare Fit blir våt, bør den ikke brukes. 
IKKE bruk hvis SmoothSkin Bare Fit blir ubehagelig varm å ta på. Det kan bety at enheten er 
skadet.
IKKE bruk en annen strømforsyning eller andre komponenter enn de som følger med for bruk 
med SmoothSkin Bare Fit. Dette kan skade enheten og føre til at den slutter å fungere.
IKKE prøv å aktivere (blinke) SmoothSkin Bare Fit på andre overflater enn huden.
ADVARSEL ingen modifikasjoner av dette utstyret er tillatt. 
IKKE plasser SmoothSkin Bare Fit slik at det er vanskelig å koble fra strømforsyningen. 
GENERELL SIKKERHET

IKKE bruk hvis du har hatt hudpeelingbehandling på området du ønsker å behandle. Vent 30 
dager etter peeling før du behandler med SmoothSkin Bare Fit.
Behandling av garvet hud med Intense Pulsed Light (IPL) kan føre til permanent 
hyperpigmentering (mørkere) eller hypopigmentering (lysere) hudtone på den behandlede huden.
IKKE bruk på områder der du har tatoveringer eller har permanent sminke.
IKKE bruk hvis du har en kjent følsomhet for sollys (lysfølsomhet) eller tar medisiner som gjør 
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huden mer følsom og forårsaker lysfølsomhet, f.eks. Retin A, Accutane og/eller andre aktuelle 
retinoider.  Sjekk alltid instruksjonsvedlegget som følger med legemidlet ditt, for å se om 
lysfølsomhet er oppført som en bivirkning. Bruk av SmoothSkin Bare Fit på lysfølsom hud kan føre 
til hudskader som hevelse eller blemmer. Rådfør deg med lege før du bruker apparatet, ettersom 
bruk kan skade huden.
Dette apparatet er ikke ment for behandling av medisinske tilstander. Medisinsk råd bør søkes for 
å adressere for eksempel føflekker, hudutslett, kløende hud, hudsopp eller infeksjon, hudklumper 
eller hudmerker.
SmoothSkin Bare Fit bør ikke brukes over fyllstoffer eller botox.
SmoothSkin Bare Fit bør oppbevares utilgjengelig for barn under 18 år. Barn skal ikke bruke, leke 
med, vedlikeholde eller rengjøre enheten. Det er en rekke potensielle risikoer - eksponering for 
lysutgang som forårsaker forbrenning eller øyeskade, elektrisk støt, kvelning fra kablene.
SmoothSkin Bare Fit bør oppbevares utilgjengelig for kjæledyr og skadedyr som kan skade 
enheten. Potensielle risikoer inkluderer redusert funksjon og elektrisk sjokk.
SmoothSkin Bare Fit er ikke ment for bruk av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 
evne. Med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker og riktig bruk av enheten av en 
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person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
SmoothSkin Bare Fit glassfilter er en viktig komponent som blir varm under bruk.  
IKKE berør filteret under eller rett etter bruk. Inspiser filteret regelmessig for skader. IKKE bruk 
SmoothSkin Bare Fit hvis filteret er sprukket eller mangler.
Sørg for at SmoothSkin Bare Fit-behandlingsvinduet er rent og fritt for rusk. Eventuelt rusk på eller 
rundt behandlingsvinduet under bruk kan føre til midlertidige hudforandringer som rødhet eller 
hevelse.
ADVARSEL: Skader på huden kan oppstå etter langvarig eller gjentatt påføring på et sted. 
ADVARSEL: Skader på huden kan oppstå etter langvarig eller gjentatt påføring på et sted. Unngå 
overbruk som inkluderer overdreven passering, stabling av pulser og/eller økt bruksfrekvens
ADVARSEL: Ikke overstyr sikkerhetsmekanismene som ligger i enheten
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IKKE overskrid bruken spesifisert i behandlingsregimet
FORHÅNDSREGLER

Hårfjerning med lasere eller intense pulslyskilder kan føre til økt hårvekst hos noen individer. 
Basert på tilgjengelige data, er de høyeste risikogruppene for denne responsen kvinner fra 
Middelhavet, Midtøsten og Sør-Asia som behandles i ansiktet og nakken.
IKKE bruk SmoothSkin Bare Fit på et område der du vil at håret skal vokse tilbake.
IKKE bruk SmoothSkin Bare Fit-enheten på en manns ansikt, kjeve eller nakke. Håret i en manns 
skjeggområde er for tett, og bruk av SmoothSkin Bare Fit-enheten i disse områdene kan føre til 
hudskader.
SmoothSkin Bare Fit anbefales ikke til bruk på rødt, grått, hvitt eller blondt hår. SmoothSkin Bare 
Fit er ikke effektiv på disse hårfargene
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4. POTENSIELLE RISIKOER, BIVIRKNINGER OG 
HUDREAKSJONER

POTENSIELLE BIVIRKNINGER HVORDAN VURDERE OG REAGERE

Mild smerte/ubehag i området som behandles Dette kan forventes og er normalt for alle IPL-behandlinger.  Du kan 
fortsette å bruke enheten som instruert, og smertene skal avta ved 
fortsatt bruk.

Varm følelse eller kriblende følelser under behandlingen, som vanligvis 
forsvinner etter noen sekunder til et minutt og avtar ved fortsatt bruk.

Dette kan forventes og er normalt for alle IPL-behandlinger.  Du kan 
fortsette å bruke enheten som beskrevet.

Kløe i behandlingsområdet Dette er ganske vanlig for IPL-behandlinger, og skal avta etter en 
kort periode.  Du kan fortsette å bruke enheten som beskrevet. Ikke 
klø på området.

Hudrødhet under eller etter behandling som forsvinner i løpet av få 
minutter.

Dette kan forventes og er normalt for alle IPL-behandlinger.  Du kan 
fortsette å bruke enheten som beskrevet, så snart rødheten har gått 
bort.

Hudrødhet som ikke forsvinner i løpet av minutter og varer 24-48 
timer.

Slutt å bruke enheten umiddelbart og kontakt legen din før du bruker 
den igjen.

Smerter eller ubehag som er intense under behandlingen eller 
vedvarer etter en behandling

Slutt å bruke enheten umiddelbart og kontakt legen din før du bruker 
den igjen.

Bruk av SmoothSkin Bare Fit kan føre til bivirkninger. Tabellen nedenfor viser de kjente hudreaksjonene som kan 
oppstå etter behandling med SmoothSkin Bare Fit.
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I VELDIG FÅ TILFELLER HVORDAN VURDERE OG REAGERE

Hevelse og rødhet som ikke forsvinner innen to til tre dager. Slutt å bruke enheten umiddelbart og kontakt legen din før du 
bruker den igjen.

Midlertidige endringer i hudfarge (lysere eller mørkere). Hvis hudfargen din endres, må du slutte å bruke enheten umiddelbart 
og konsultere legen din. 

Blemmer, arrdannelse eller svie i huden. Slutt å bruke enheten umiddelbart og kontakt legen din før du 
bruker den igjen.  Påfør en kald pakke på området.  Behandle med 
antiseptisk middel eller krem.

I en klinisk studie på 50 forsøkspersoner fikk hver person 12 ukentlige behandlinger. De registrerte 
effektene var:

•  Kløe - 3 pasienter opplevde mild kløe etter behandling.

• Svak rødhet - Dette ble rapportert av 2 personer.

•  Mild stikkende følelse - 5 personer rapporterte mildt ubehag etter behandling.

• Inngrodd hår - 1 person rapporterte at den hadde hatt et inngrodd hår etter behandling.

• Folliklerødhet - 1 individ rapporterte en rød flekk på behandlingsstedet etter behandling.

I alle tilfeller ble den behandlede huden normal igjen innen 7 dager.
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5. FORDELER VED Å BRUKE SMOOTSKIN BARE FIT
SmoothSkin Bare Fit er indikert for permanent reduksjon av uønsket hår.
En klinisk studie ble utført for å vurdere både sikkerheten og effekten av SmoothSkin Bare Fit. 
Hovedtrekkene i den kliniske studien var:

• Alle behandlinger ble utført av ikke-medisinsk trente operatører på ett enkelt sted, ved hjelp av 
enheter som er identiske med SmoothSkin Bare Fit som kommer i denne pakken;

•  Alle deltakere var pålagt å fylle ut spørreskjemaer knyttet til deres generelle helse og de som 
ikke kunne behandles, f.eks. de som hadde en eller flere av kontraindikasjonene som er oppført 
i avsnitt 3 i denne brukerhåndboken, ble ekskludert. I tillegg var alle fagpersoner pålagt å gi 
informert samtykke i henhold til internasjonale krav til kliniske studier;

• Totalt 53 kvinnelige forsøkspersoner, i alderen 19 til 45 år, startet forsøket;
• Tre personer forlot studien i løpet av behandlingsperioden av personlige årsaker. Ingen 

forsøkspersoner forlot studien på grunn av problemer knyttet til bruken av SmoothSkin Bare Fit;"
• Hver deltaker mottok 12 ukentlige behandlinger på deres valgte sted på kroppen. En typisk 

behandling besto av å barbere stedet og deretter bruke SmoothSkin Bare Fit etter samme prosess 
som beskrevet i avsnitt 8, steg 3 i denne brukerhåndboken;

• Hårtelling ble brukt til å måle endringen i mengden hår 6 måneder etter siste behandling og 
12 måneder etter siste behandling. Hårene på behandlingsstedene ble talt via høyoppløselig 
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fotografering og forskjellen i antall hår ble beregnet som en prosentvis endring;
• Når de ble brukt som anvist, viste deltakerne i kliniske studier i gjennomsnitt 44% mindre 

hår 6 måneder etter siste behandling og 36% mindre hår 12 måneder etter siste behandling 
sammenlignet med antall hår før behandling (se tabell nedenfor). De faktiske resultatene varierte 

SmoothSkin Bare Fit

Antall deltakere 6 måneder etter behandling 50

Hårreduksjon 6 måneder etter behandling 43.9%

Antall deltakere 12 måneder etter behandling 33

Hårreduksjon 12 måneder etter behandling 36.0%

% av deltakere oppnådde suksess (> 30% hårreduksjon) 
på alle kroppsområder 12 måneder etter behandling. 
Suksess er definert som mer enn 30% hårreduksjon på alle 
behandlingssteder etter 12 måneder.

66.7%

• Forekomsten av bivirkninger under den kliniske studien var minimal (som beskrevet i avsnitt 4 
ovenfor), og flertallet av pasientene (48 av 50) vil anbefale SmoothSkin Bare Fit til vennene sine.
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6. HVA ER DEN TILTENKTE BRUKEN AV 
SMOOTHSKIN BARE FIT
TILTENKT BRUK
SmoothSkin Bare Fit er indikert for permanent reduksjon av uønsket hår.

7. DIN EGNETHET
KROPPSOMRÅDER

SmoothSkin Bare Fit er egnet for bruk på kroppshår og kvinnelig 
ansiktshår under kinn-linjen. 

HUDTONE

SmoothSkin Bare Fit er egnet for bruk på lyse-, mellom- og mørke 
hudtoner til og med hudtone 5. SmoothSkin Bare Fit har en 
hudtonesensor som måler tonen på huden din og forhindrer bruk hvis 
hudtonen din er for mørk.

HÅRFARGE

SmoothSkin Bare Fit er egnet for bruk på naturlig svart eller brunt hår. 
Det kan hende det ikke er like effektivt på hvitt, grått, blondt eller rødt 
hår.
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Utfør alltid en test på hvert nye behandlingsområde

Vær oppmerksom på 
uønskede hendelser

12

24 TIMER

1
2

3

4
567

8

9

10
11

8.HVORDAN BRUKE SMOOTHSKIN BARE FIT
ADVARSEL:  Følg hvert steg i behandlingsprosessen, slik at du fullfører alle aspekter av hvert steg før du går videre til neste.   
Step 1:  FORBEREDE området som skal behandles

Fjern alt synlig hår ved barbering. Forsikre deg om at det ikke er noe hår igjen over overflaten av huden, da dette kan 
forårsake skade. Dette forhindrer også at rusk dekker fronten på enheten.
Rengjør behandlingsområdet og tørk det forsiktig, Husk, ikke bruk geler eller kremer med denne enheten!

Steg 2:   Behandle et TESTOMRÅDE
Før din første behandling på hvert nye kroppsområde, ANBEFALER vi deg å teste huden din i det området for en reaksjon på 
SmoothSkin Bare Fit. Testområdet bør være omtrent 3 cm x 2 cm i størrelse (tilsvarer 2 blink på huden side om side). Følg Steg 
3 for å behandle området. Vent 24 timer etter testen for å sikre at huden din er egnet for behandling og at det ikke er noen 
bivirkning av lysenergien. Hvis det ikke er noen reaksjon etter 24 timer, kan du behandle området rundt testen.  Det testede 
området skal IKKE behandles på nytt på minst 1 uke.
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Steg 3:   Behandling med SmoothSkin Bare Fit

a) Koble strømforsyningen til et stikkontakt med den medfølgende strømkabelen.  Hudtone-sensoren foran på håndsettet lyser 
blått og viften starter. 

STANDBY-MODUS Tidsavbrudd

Når enheten er "inaktiv", dvs. at ingen knapper trykkes på i 10 minutter, vil enheten gå tilbake til STANDBY-modus, og 
STS-lysene slukkes. Trykk på aktiveringsknappen for å gå tilbake til KLAR-modus for behandling.

b) Trykk håndsettet godt mot området som skal behandles, og forsikre deg om at hudtonesensoren er i kontakt med huden. 
Hvis hudtonesensoren ikke oppdager en gyldig hudtone, kan ikke håndsettet aktiveres. Når hudtonesensoren måler en gyldig 

FeilRiktig

Hudoppdagelse
Indikator På Indikator av

Ingen hudoppdagelse

Behandlingsvindu
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hudtone, lyser lysene rundt aktiveringsknappen HVIT for å indikere at enheten er klar til å blinke.
c) Trykk på AKTIVERINGSKNAPPEN. Enheten vil blinke, og en varm følelse skal føles."
d) Flytt håndsettet til neste område som skal behandles, og gjenta. Enheten må lade mellom blinkene. Dette tar bare ca. 0,6 
sekunder. 
e) Forsikre deg om at HELE OMRÅDET får behandling, og behandle eventuelle vanskelige områder (for eksempel 
underarmene) med flere passeringer (kjør enheten over samme område maksimalt 3 ganger).

Behandlingsvindu

Full dekning Overlappende Områder man har 
bommet på

ADVARSEL:  Pass på at du ikke dekker til ventilasjonsåpningene på enheten mens du behandler, da dette kan føre 
til at enheten blir overopphetet. SmoothSkin Bare Fit er en ekstremt rask og kraftig enhet, slik at du kan fullføre en 
helkroppsbehandling på under 10 minutter.

BEHANDLINGSMETODE - STEMPLING ELLER GLID?
Stempelmetode
Denne metoden anbefales for små områder som underarm og bikinilinje. Plasser håndsettet på huden, trykk og slipp 
aktiveringsknappen. Fjern fra huden før du påfører den på nytt til neste behandlingsområde.
Glid-metoden
Denne metoden anbefales for større områder som ben. Plasser håndsettet på huden, hold inne aktiveringsknappen 
(trykk kontinuerlig ned), og skyv deretter håndsettet mellom blinkene. Prøv å bevege håndsettet med jevn hastighet 
som gir full dekning uten overlapping eller områder man bommer på.
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Steg 4:  Din behandlingsplan for SmoothSkin Bare Fit

SmoothSkin Bare Fit bør brukes UKENTLIG til ønsket resultat oppnås.

BEHANDLE 7 DAGER

Vent alltid 7 dager før du behandler 
sammeområde igjen

Steg 5:  Slå av SmoothSkin Bare Fit

Når behandlingen er ferdig, skal SmoothSkin Bare Fit trekkes ut av stikkontakten.
Se avsnitt 11 for detaljer om hvordan du best kan ta vare på din SmoothSkin Bare Fit.

BEHANDLE
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9. HUDKONTAKTSENSOREN
SmoothSkin Bare Fit er utstyrt med en hudkontaktsensor som sjekker hudkontakten din før hvert blink, og sørger for at enheten 
er sikker å bruke! Dette gjør at enheten er i samsvar med de strengeste sikkerhetsforskriftene.
Hudkontaktsensoren sørger også for at du får de beste resultatene fra enheten din. Sensoren må være i full kontakt med 
behandlingsområdet for at enheten skal blinke.
Denne fulle kontakten med huden din betyr at all lysenergien som sendes fra enheten når frem til behandlingsområdet, for å gi 
de beste resultatene.
Hvis enheten ikke er i full kontakt med behandlingsområdet, vil den ikke avfyre blink. Prøv å justere posisjonen til enheten for å 
sikre full kontakt, spesielt på vanskeligere områder som armer og legg.

ARM

ARM
ARMARMARM

ARMARMARM

MELLOMROM

ARM

MELLOMROM



53

10. PRESISJONSHODET
SmoothSkin Bare Fit kommer med et avtakbart presisjonshode som er perfekt for mindre og vanskelige områder (som 
overleppe, fingre og tær). Dette har fordelen av å gi deg enda mer fleksibilitet under hver behandling.
Å bruke presisjonshodet vil redusere hastigheten på enheten litt, så vi anbefaler bare å bruke når det er nødvendig, 
for å sikre at du får den raskeste behandlingen som er mulig.
Presisjonshodet festes ganske enkelt på forsiden av enheten via en intern magnet på innsiden av hovedenheten. 
Denne magneten holder hodet på plass mens du behandler området. Bare vipp av eller fest igjen, avhengig av hvilket 
område du behandler.
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Hvis presisjonshodet er skadet eller mangler deler (f.eks. magnet eller reflektor), så IKKE bruk enheten.
Hvis presisjonshodet blir ubehagelig varmt under bruk, må du stoppe behandlingen til det er avkjølt.
Følg alle advarslene om ØYESIKKERHET (avsnitt 3) når presisjonshodet er montert.
Følg rengjøringsinstruksjonene (avsnitt 11) for presisjonshodet.

Topp

Magnet

Reflektor
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11. RENGJØRING, VEDLIKEHOLD, LAGRING
Etter behandling må du alltid slå av SmoothSkin Bare Fit ved å trekke ut stikkontakten
Etter bruk bør håndsettet, hudtonesensorene og behandlingsvinduet 
inspiseres for skader og tørkes ned med en tørr, lofri klut. 
ADVARSEL: Glassfilteret kan bli varmt under bruk. IKKE berør eller 
rengjør filteret i minst 5 minutter etter bruk for å la det avkjøles.
Bruk ALDRI vann eller andre rengjøringsvæsker, da disse kan skade 
enheten og føre til en potensiell sikkerhetsfare. Om nødvendig kan 
reflektor og hudtonesensor rengjøres forsiktig ved å bruke en litt fuktig 
bomullsknopp. 
Oppbevar SmoothSkin Bare Fit på et kjølig, tørt sted.  Forsikre deg om 
at behandlingsvinduet og hudtonesensoren på håndsettet er beskyttet 
mot skader.
Sjekk enheten (inkludert ledninger) regelmessig for synlige tegn på skade. I tilfelle skader eller sprekker, må du slutte å bruke 
enheten - og besøke nettstedet for supportinformasjon.

Hudtonesensor

Reflektor

12. REISING MED SMOOTHSKIN BARE FIT
Strømforsyningsenheten til SmoothSkin Bare Fit er universell og vil fungere med alle nettforsyninger. Forutsatt at du har en 
passende adapter for strømkabelen, vil SmoothSkin Bare Fit fungere som normalt.
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13. FEILSØKING
PROBLEM LØSNING

Aktiveringsknappens lys på håndsettet lyser ikke når enheten plasseres 
mot huden din.

Forsikre deg om at strømforsyningen er koblet til. Sørg for at 
hudtonesensoren er trykket helt inn mot huden. Huden din kan være 
for mørk for behandling. Sjekk mot hudtonetabellen foran i denne 
brukerhåndboken.

Aktiveringsknappen på håndsettet lyser hvitt når det plasseres på huden, 
men håndsettet blinker ikke når du trykker på aktiveringsknappen.

Det kan være en feil på enheten. Koble fra enheten og start 
på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du besøke nettstedet for 
supportinformasjon. 

SmoothSkin Bare Fit-håndsettet, behandlingsvinduet, strømforsyningen 
eller kabelen er skadet, ødelagt, sprukket eller virker defekt.

Dette indikerer at det er en feil på enheten. Slutt å bruke enheten 
og besøk nettstedet for supportinformasjon. 

The SmoothSkin Bare Fit handset, treatment window, power supply or 
cable are damaged, broken, cracked or appear defective.

IKKE BRUK enheten. 
Hvis du er i tvil om sikkerheten til SmoothSkin Bare Fit eller 
mistenker at den er skadet på noen måte, må den ikke brukes, og du 
bør besøke SmoothSkin-nettstedet for mer informasjon.

14. GARANTI
Vi gir 2 års garanti på produktet fra kjøpsdatoen. Innenfor garantiperioden vil vi sjekke feil på materialer eller utførelse gratis og erstatte 
den komplette enheten, etter vårt skjønn. Denne garantien gjelder for alle land der denne enheten leveres av CyDen eller den utnevnte 
distributøren. Denne garantien dekker ikke skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller bruk, samt feil som har ubetydelig innvirkning 
på apparatets verdi eller drift. Garantien bortfaller hvis reparasjoner utføres av uautoriserte personer og hvis originale SmoothSkin Bare 
Fit-deler ikke brukes. For å få service innenfor garantiperioden, besøk vår nettside: www.smoothskin.com 
For å få service innenfor garantiperioden, besøk vår nettside: www.smoothskin.com
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15. MERKER OG SYMBOLER

NRTL-sertifiseringsmerking

Type BF anvendt del

Klasse II utstyr

Følg bruksanvisningen

WEEE-avfallshåndteringsmerke 
for EU

Europeisk 
samsvarsmerking

Hold tørr

Australia Regulatory 
Compliance-merke

Trefoil-overholdelsesmerke 
for Ukraina

China RoHS 
miljøvernbeskyttelse ved 

FCC EMC-samsvar for Nord-
Amerika

Advarsel Optisk stråling 
fra enheten kan forårsake 
skade på øyet

SmoothSkin Bare Fit er merket med følgende symboler:

FCC-uttalelse:

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde 
grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til 
del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet 
for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i 
en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker 
og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke 
installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, 
kan det forårsake skadelig interferens i 
radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti 
for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt 
installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig 
interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan 
bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres 
brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved 
hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

• Rett opp eller flytt mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til et stikkontakt på en annen 
krets enn den som mottakeren er koblet til.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker for å få hjelp.
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16. TEKNISKE SPESIFIKASJONER
SmoothSkin Bare Fit er et filtrert bredbånds Intense Pulsed Light-system med følgende tekniske spesifikasjoner:

• Gjentakelsesfrekvens:   Pulseres manuelt hvert 0,6 sekund Kontinuerlig drift
• Maks optisk utgang:    4J/cm2
• Pulslengde:    0.8 – 1.0 msek FWHM
• Bølgelengde:    510-1100 nm
• Strøminngang:   100–240V~, 50/60Hz,1.7-0.91A
• Driftstemperatur:    Mellom 5° C og 40° C
• Luftfuktighet ved drift:   Opptil 93% RF. ikke-kondenserende
• Driftstrykk:    700hPa til 1060hPa
• Behandlingsområde (områdestørrelse):     3 cm2 (30 mm x 10 mm) 
Området rett rundt behandlingsvinduet er klassifisert som den anvendte delen, og kan nå en maksimal temperatur på 52 
grader Celsius. Forsikre deg om at SmoothSkin Bare Fit brukes som angitt i avsnitt 8.

The area directly around the treatment window is classified as the Applied Part, and can reach a maximum temperature of 52°C.
Ensure SmoothSkin Bare Fit is used as directed in Section 8.

TRANSPORTFORHOLD:

• Temperatur:    -25°C til +70°C
• Luftfuktighet:    Opptil 93% RF. ikke-kondenserende

• Trykk:    500hPa til 1060hPa 
Hvis enheten har blitt lagret ved temperaturer utenfor det angitte driftsområdet, må du la det gå minst 30 minutter før bruk for å 
la enheten akklimatisere seg.
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SmoothSkin Bare Fit har ubegrensede blink og er ment for en enkelt bruker. 
Minimum forventet levetid er 10 år når du følger anbefalt regime.

EMC 
SmoothSkin Bare Fit overholder de siste EMC-standardene og endringene som gjelder husholdnings- og medisinsk utstyr. 
Disse er: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 
47 Part 15B 15.107 og 15.109, IECS-003 Utgave 6.0.

Sikkerhet 
SmoothSkin Bare Fit overholder de siste sikkerhetsstandardene og endringene som gjelder husholdnings- og medisinsk utstyr.  
Disse er: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003,  IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-
6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

CE-merking sertifiserer at dette apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver: 
 
• Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 
• Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU 
• Energirelatert produktdirektiv 2009/125/EU 
 
For mer informasjon, kontakt CyDen Ltd.

AVFALL (SLUTTEN PÅ LEVETIDEN)

Dette produktet er medisinsk utstyr
For å minimere helse- og miljøfarene og sikre at materialet kan resirkuleres, bør dette produktet kastes på et eget 
innsamlingsanlegg for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.  
WEEE-symbolet som er merket på produktet, er der for å minne deg på dette.
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INDHOLD
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SMOOTHSKIN BARE FIT!
Tillykke! Du har åbnet til en verden af enestående skønhed, glathed og behagelighed. Deltag i 
snakken på www.smoothskin.com hvor du kan finde råd fra eksperter og få support i hele din 
behandlingsperiode.
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Pakkens indhold

SmoothSkin Bare Fit-pakken indeholder følgende:
• Håndsæt og strømforsyning
• - Strømkabel
• - Præcisionshoved
• - Brugervejledning

1. SMOOTHSKIN BARE FIT-SYSTEMET

Præcisionshoved

Hudfarvesensor

Aktiveringsknap

Navlestrømkabel

Strømforsyning 

Strømkabel

Behandlingsvindue
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2. HVORDAN FUNGERER SMOOTHSKIN BARE FIT
HVORDAN FUNGERER IPL
SmoothSkin Bare Fit er designet til at hjælpe med at bryde hårets vækstcyklus. Lysenergi overføres 
via hudens overflade og absorberes af det melanin, der findes i det enkelte hår. Den lysenergi 
konverteres til varmeenergi (under hudens overflade), hvilket forhindrer at hårene vokser frem igen. Nu 
kan du se frem til, at de behandlede hår naturligt falder af over de næste par dage eller 1-2 uger.

ZZZ ZZZ ZZZ

BARBERING BLINK FORHINDRER GENVÆKST
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3. VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
KONTRAINDIKATIONER

UNDLAD at bruge SmoothSkin Bare Fit hvis du har meget mørk hud. Hudfarvesensoren, der 
sidder tæt på apparatets lysudgangsvindue, vil fastslå din hudfarve. Hvis hudfarvesensoren 
fastslår, at din hud er for mørk til sikker brug, vil SmoothSkin Bare Fit ikke kunne aktiveres. 
 

UNDLAD at bruge SmoothSkin Bare Fit hvis din hud for nyligt er blevet solbrændt, enten kunstigt 
eller naturligt, eller din hud er solskoldet.  Din hud kan være ekstra sensitiv, efter du har opholdt 
dig i solen og i særdeleshed efter forbrænding, vabler, misfarvning eller ardannelse, hvis du 
bruger SmoothSkin Bare Fit. Vent en uge før du bruger SmoothSkin Bare Fit, indtil du ikke 
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længere er solskoldet eller solbrændt.
UDSÆT IKKE de behandlede områder for sol. Vent mindst syv dage efter behandlingen, 
for du udsætter den behandlede hud for direkte sol. Din hud kan være ekstra sensitiv efter 
behandlingen med SmoothSkin Bare Fit og særligt modtagelig efter solskoldning.  Brug solcreme 
(SPF 15 eller højere) på det behandlede område eller tildæk huden med passende tøj.
UNDLAD at bruge SmoothSkin Bare Fit direkte på brystvorter, kønsorganer eller omkring 
endetarmsåbningen. Disse områder kan have en mørkere hudfarve og/eller større hårtæthed. 
Brug af apparatet i disse områder kan forårsage gener/smerter eller beskadige (forbrænding, 
misfarvning eller ar) din hud.
UNDLAD at bruge SmoothSkin Bare Fit hvis du har haft hudkræft eller forstadier til kræft (f.eks. 
modermærker eller mange skønhedspletter)
UNDLAD brug på vabler og ar
UNDLAD at bruge SmoothSkin Bare Fit hvis du er gravid eller ammer, da dette apparat ikke er 
blevet testet i forhold til dette.
UNDLAD at bruge SmoothSkin Bare Fit på mørkebrune eller sorte mærker så som modermærker, 
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skønhedspletter eller vorter i det område du ønsker at behandle. Brugen af SmoothSkin Bare Fit 
kan beskadige din hud eller forværre eksisterende tilstande. Du kan opleve bivirkninger så som 
forbrænding, vabler, ændringer i hudfarven eller ardannelse.
UNDLAD at bruge SmoothSkin Bare Fit hvis du har nogen som helst former for hudlidelser i det 
område du ønsker at behandle, herunder psoriasis, vitiligo, eksem, acne, herpes simplex eller 
aktive infektioner eller sår.
UNDLAD at bruge SmoothSkin Bare Fit hvis du er under 18 år, da dette apparat ikke er blevet 
testet i forhold til denne aldersgruppe.
ADVARSLER

ØJENSIKKERHED

SmoothSkin Bare Fit udsender blink af intenst pulserende lys. Direkte eksponering er potentielt 
skadeligt for dine øjne. Sørg for at følge nedenstående sikkerhedsforanstaltninger.
ADVARSEL. Mulige øjenskader (der potentielt kan føre til synstab) eller skader på huden hvis 
instruktionerne ikke følges. Læs og følg instruktionerne
Håndsættet kan kun aktiveres (udsende blink) hvis hudfarvesensoren (ved siden af 
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behandlingsvinduet) registrerer en gyldig hudfarve og er i fuld kontakt med behandlingsområdet. 
Men:
Kig IKKE direkte ind i håndsættets behandlingsvindue, hvis systemet er tilsluttet strøm og er 
tændt.
Forsøg IKKE at aktivere systemet (udsende blink) hvis det peger mod øjnene
UNDLAD at behandle området omkring øjnene (øjenbryn eller øjenvipper). Forkert brug kan føre 
til øjenskader. Beskyt dine øjne mod eksponering. UNDLAD at bruge apparatet over øjenlågene 
eller tæt på øjnene
Forsøg KUN at aktivere systemet (udsende blink), når håndsættets front er i god kontakt med det 
område, du ønsker at behandle.
VI ANBEFALER, at du kigger væk fra håndsættet under brug på din hud.  
ELEKTRISK- OG BRANDSIKKERHED

Som med alle andre elektriske enheder, skal du, af sikkerhedsmæssige årsager, tage 
visse forholdsregler. 
FORSØG IKKE at åbne SmoothSkin Bare Fit, da dette kan udsætte dig for farlige elektriske dele.   
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UNDLAD at bruge SmoothSkin Bare Fit hvis den er beskadiget, f. eks revnet håndsæt, 
beskadiget kabel (synlige indre ledninger), revnet eller ituslået glas på håndsættet, osv.  Dette 
kan medføre skader.  
UNDLAD brug i nærheden af badekar, brusebade, bassiner eller andre vandbeholdere. Hvis 
SmoothSkin Bare Fit bliver våd, må den ikke bruges. 
UNDLAD brug hvis SmoothSkin Bare Fit bliver for varm at berøre. Dette kan være tegn på, at 
apparatet er beskadiget.
UNDLAD at bruge andre strømforsyninger eller dele, end dem der blev leveret til brug med 
SmoothSkin Bare Fit Dette kan beskadige apparatet. og medføre at det ikke virker.
Forsøg IKKE at aktivere (udsende blink) SmoothSkin Bare Fit på andre overflader end hud.
ADVARSEL det er ikke tilladt at ændre på dette udstyr. 
Placer IKKE SmoothSkin Bare Fit, så det er svært at koble den fra stikkontakten. 
GENEREL SIKKERHED

UNDLAD brug hvis du har fået en behandling med hudpeeling i det område, du ønsker at 
behandle. Vent venligst 30 dage efter en behandling med hudpeeling før du bruger SmoothSkin 
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Bare Fit.
Behandler man solbrændt hud med intenst pulserende lys (IPL) kan man få permanent 
hyperpigmentering (mørkere hud) eller hypopigmentering (lysere hud) i det behandlede 
hudområde.
UNDLAD brug på områder hvor du er tatoveret eller har permanent makeup.
UNDLAD brug hvis du har en kendt overfølsomhed over for sollys (lysfølsomhed) eller tager 
medicin, der gør huden mere sensitiv og forårsager lysfølsomhed, f.eks. Retin A, Isotretinoin 
og/eller andre topiske retinoider.  Læs altid dit medicinske produkts indlægsseddel, for at se 
om lysfølsomhed er opført som bivirkning. Brug af SmoothSkin Bare Fit på lysfølsom hud kan 
forårsage skader på huden, så som hævelse eller vabler. Spørg din læge til råds før du bruger 
apparatet, da brugen kan beskadige huden.
Dette apparat er ikke beregnet til behandling af sygdomstilstande. Henvend dig til din læge for 
råd angående f. eks. modermærker, hududslæt, hudkløe, hudsvamp eller -infektion, knopper på 
huden eller hud tags.
SmoothSkin Bare Fit må ikke bruges hen over nogen former for vævsfyldere eller botox.
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SmoothSkin Bare Fit skal opbevares utilgængeligt for børn under 18 år. Børn må ikke bruge, 
lege med, vedligeholde eller rengøre apparatet. Der er flere potentielle risici – eksponering for 
lysblink kan forårsage forbrænding eller øjenskade, elektrisk stød, kabler udgør kvælningsfare.
SmoothSkin Bare Fit skal opbevares utilgængeligt for husdyr og skadedyr, der kan beskadige 
apparatet. Potentielle risici omfatter funktionsnedsættelse og elektrisk stød.
SmoothSkin Bare Fit er ikke beregnet til brug for personer med nedsat fysisk, sensorisk eller 
psykisk funktionsevne. Med mindre de har fået supervision eller instruktioner omkring sikker og 
korrekt brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
SmoothSkin Bare Fit glasfilteret er en afgørende del af produktet, der bliver varmt under brug.  
Berør IKKE filteret under og direkte efter brug. Inspicer regelmæssigt filteret for skader. UNDLAD 
at bruge SmoothSkin Bare Fit hvis filteret er revnet eller mangler.
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Sørg for at behandlingsvinduet på SmoothSkin Bare Fit er rent og fri for snavs. Snavs på eller 
rundt om behandlingsvinduet under brug kan resultere i midlertidige hudændringer så som 
rødmen eller hævelse.
ADVARSEL: Der kan forekomme skader på huden efter længere tids eller gentagen brug på et 
enkelt sted. ADVARSEL: Der kan forekomme skader på huden efter længere tids eller gentagen 
brug på et enkelt sted. Undgå overdreven brug, hvilket omfatter for mange impulser, flere 
lysimpulser på samme område og/eller øget hyppighed mellem brug.
ADVARSEL: Tilsidesæt ikke apparatets indbyggede sikkerhedsmekanismer
Overskrid IKKE brugen angivet i behandlingsregimet
FORHOLDSREGLER

Hårfjernelse med kilder som laser eller intenst pulserende lys kan, hos nogle personer, medføre 
øget hårvækst. Baseret på aktuelle tilgængelige data, er gruppen af mennesker, med den 
højeste risiko for denne respons, kvinder med oprindelse i Middelhavsområdet, Mellemøsten og 
Sydasien, der behandler ansigt eller hals.
UNDLAD at bruge SmoothSkin Bare Fit på områder hvor du gerne vil have hårvækst.
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4.POTENTIELLE RISICI, BIVIRKNINGER OG 
HUDREAKTIONER

MULIGE BIVIRKNINGER SÅDAN SKAL DU VURDERE OG REAGERE

Lette smerter/mildt ubehag i det område der behandles Dette er forventeligt og normalt for alle IPL-behandlinger.  Du kan 
fortsætte med at bruge apparatet som anvist, og smerterne vil 
aftage ved fortsat brug.

En varm følelse eller prikkende fornemmelse under behandlingen, der 
oftest forsvinder på mellem få sekunder og et minut og vil aftage ved 
fortsat brug.

Dette er forventeligt og normalt for alle IPL-behandlinger.  Du kan 
fortsætte med at bruge apparatet som anvist.

Kløen i behandlingsområdet Dette er meget almindeligt under IPL-behandlinger og bør aftage 
efter en kort periode.  Du kan fortsætte med at bruge apparatet som 
anvist. Undlad at kradse dig på området.

Hudrødmen under eller efter behandling, der forsvinder inden for få 
minutter.

Dette er forventeligt og normalt for alle IPL-behandlinger.  Du kan 
fortsætte med at bruge apparatet som anvist, når hudrødmen er 
forsvundet.

Hudrødmen der ikke forsvinder inden for mellem få minutter og varer 
24-48 timer.

Stop øjeblikkeligt brugen af apparatet og søg læge, før du bruger 
apparatet igen.

Smerter eller ubehag der er intense under behandlingen eller 
fortsætter efter en behandling.

Stop øjeblikkeligt brugen af apparatet og søg læge, før du bruger 
apparatet igen.

Brug af SmoothSkin Bare Fit kan medføre bivirkninger. På skemaet herunder kan du se kendte hudreaktioner, der kan 
opstå efter behandling med SmoothSkin Bare Fit."
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I MEGET SJÆLDNE TILFÆLDE SÅDAN SKAL DU VURDERE OG REAGERE

Hævelse og rødmen der ikke forsvinder inden for to eller tre dage. Stop øjeblikkeligt brugen af apparatet og søg læge, før du bruger 
apparatet igen.

Midlertidige ændringer i hudfarve (bliver lysere eller mørkere). Hvis din hudfarve ændrer sig, skal du stoppe med at bruge apparatet 
øjeblikkeligt og søge læge. 

Vabler, ardannelse eller forbrændinger på huden. Stop øjeblikkeligt brugen af apparatet og søg læge, før du bruger 
apparatet igen.  Kom et koldt omslag på området.  Behandl 
området med et antiseptisk middel eller creme til behandling af 
forbrændinger.

I et klinisk forsøg med 50 forsøgspersoner, modtog hver person én behandling om ugen i 12 uger.  De 
registrerede effekter var:

• Kløen – 3 forsøgspersoner oplevede en mild kløen efter behandling.

• Let rødmen – Dette blev indberettet af 2 forsøgspersoner.

• Let stikkende fornemmelse – 5 forsøgspersoner indberettede et let ubehag efter behandlingen.

• Indgroet hår – 1 forsøgsperson indberettede indgroet hår efter behandlingen.

• Folikkelrødmen – 1 forsøgsperson indberettede en rød plet på behandlingsstedet efter behandling.

I alle tilfælde, vendte den behandlede hud tilbage til sin oprindelige tilstand inden for syv dage.
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5. FORDELE VED BRUGEN AF SMOOTHSKIN BARE 
SmoothSkin Bare Fit er indiceret til permanent reduktion af uønsket hårvækst.
Der blev gennemført et klinisk forsøg, for at vurdere både hvor sikker og hvor effektiv SmoothSkin Bare 
Fit er. Det kliniske forsøgs vigtigste elementer var:
• Alle behandlinger blev udført af ikke-medicinsk uddannede personer på et enkelt sted, med 

apparater der er magen til det SmoothSkin Bare Fit-apparat, der leveres i denne pakke."
• Alle forsøgspersoner var forpligtede til at udfylde spørgeskemaer omkring deres generelle 

helbredstilstand, og personer, der ikke kunne behandles, f.eks. personer med en eller flere af 
de i afsnit 3, i denne brugervejledning, nævnte kontraindikationer, blev udelukket. Herudover 
var alle forsøgspersoner forpligtede til at give informeret samtykke, ifølge internationale kliniske 
forsøgskrav.

• I alt 53 kvindelige forsøgspersoner, i alderen 19 til 45 år, påbegyndte forsøget."
• Tre forsøgspersoner forlod forsøget i løbet af behandlingsperioden af personlige grunde. Ingen 

forsøgspersoner forlod forsøget som følge af problemer med brugen af SmoothSkin Bare Fit."
• Hver forsøgsperson modtog én behandling om ugen i 12 uger på deres valgte kropsområde. En 

typisk behandling bestod af at barbere området og dernæst anvende SmoothSkin Bare Fit efter 
den fremgangsmåde, der er angivet i afsnit 8, trin 3 i denne brugervejledning."

• Hårtælling blev brugt til at måle ændringen af hårmængden henholdsvis 6 og 12 måneder efter 



74

den sidste behandling. Hårene i behandlingsområderne blev optalt via billeder i høj opløsning, og 
forskellen i hårtællingen blev beregnet som procentvise ændringer.

• Hvis anvendt som anvist, viste forsøgspersonerne i gennemsnit 44 % mindre hårvækst 6 måneder 
efter deres sidste behandling og 36 % mindre hårvækst 12 måneder efter deres sidste behandling 
i sammenligning med hårtællingen før deres behandling (se nedenstående skema). De faktiske 
resultater varierede dog fra person til person.

SmoothSkin Bare Fit

Antallet af forsøgspersoner 6 måneder efter behandlingen 50

Hårreduktion 6 måneder efter behandlingen 43.9%

Antallet af forsøgspersoner 12 måneder efter behandlingen 33

Hårreduktion 12 måneder efter behandlingen 36.0%

% af forsøgspersoner med vellykket resultat (>30 % 
hårreduktion) på alle kropsområder 12 måneder efter 
behandlingen. 

Et vellykket resultat defineres som højere end 30 % 
hårreduktion på alle behandlingsområder i 12 måneder.

66.7%

• Forekomsten af bivirkninger under det kliniske forsøg var minimal (som beskrevet ovenfor i afsnit 
4 ), og størstedelen af forsøgspersonerne (48 ud af 50) ville anbefale SmoothSkin Bare Fit til deres 
venner.
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6. HVAD ER DEN TILSIGTEDE BRUG FOR 
SMOOTHSKIN BARE FIT
TILSIGTET BRUG
SmoothSkin Bare Fit er beregnet til permanent reduktion af uønsket hårvækst.

7. ER DIN HUD EGNET
KROPSOMRÅDER

SmoothSkin Bare Fit er egnet til brug på kropshår og ansigtshår under 
kæbelinjen hos kvinder. 

HUDFARVE

SmoothSkin Bare Fit er egnet til brug på lyse, mellem og mørke 
hudfarver op til og med hudfarve 5. SmoothSkin Bare Fit har en 
integreret hudfarvesensor, der måler din hudfarve, og vil forhindre brug, 
hvis din hudfarve er for mørk.

HÅRFARVE

SmoothSkin Bare Fit anbefales ikke at bruge hvis man har naturligt sort 
eller brunt hår. Det er måske ikke så effektivt på hvidt, gråt, lyst eller rødt 
hår.
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Foretag altid en testbehandling for hvert nyt behandlingsområde

Hold øje med 
bivirkninger

12

24 TIMER

1
2

3

4
567

8

9

10
11

8. SÅDAN BRUGES SMOOTHSKIN BARE FIT
ADVARSEL:  Følg hvert trin i behandlingen for at sikre, at du fuldfører alle aspekter af hvert trin, før du går videre til næste.   
Trin 1:  FORBERED det område der skal behandles

Barber alle synlige hår af. Sørg for, at der ikke er tilbageværende hår på hudoverfladen, da dette kan medføre hudskader. 
Dette forhindrer også, at snavs dækker forsiden af dit apparat. Rengør behandlingsområdet og dup tørt. Husk, at du ikke må 
bruge geler eller cremer sammen med dette apparat!

Trin 2:  Behandling af et TESTOMRÅDE
Før du påbegynder en behandling i et ny kropsområde ANBEFALER vi, at du tester din hud, i det pågældende område, for 
reaktioner over for SmoothSkin Bare Fit.
Testområdet skal være ca. 3 cm x 2 cm (hvilket svarer til, at man foretager to blink ved siden af hinanden). Følg trin 3 for at 
behandle området. Vent 24 timer efter behandlingen af testområdet, for at sikre at din hud er egnet til behandling, og at der 
ikke viser sig at være bivirkninger. Hvis der ikke er bivirkninger efter 24 timer, kan du behandle området omkring testområdet.  
Testområdet må IKKE genbehandles, før der er gået mindst en uge.
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Trin 3:  Behandling med SmoothSkin Bare Fit
a) Sæt strømforsyningen ind i en stikkontakt ved hjælp af det medfølgende strømkabel.  Hudfarvesensoren i håndsættets front 
vil lyse blåt, og blæseren vil starte.

DVALETILSTAND Timeout

Hvis apparatet er “inaktivt” dvs. at ingen knapper aktiveres i 10 minutter, vil apparatet gå i STANDBY-tilstand, 
og hudsensorens lys slukkes. For at vende tilbage hvor apparatet er KLAR til behandling, skal du trykke på 
Aktiveringsknappen.

b) Tryk håndsættet fast mod det område der skal behandles, og sørg for at hudfarvesensoren er i kontakt med huden. Hvis 
hudfarvesensoren ikke registrerer en gyldig hudfarve, vil håndsættet ikke blive aktiveret. Når hudfarvesensoren måler en gyldig 
hudfarve, vil lysene omkring Aktiveringsknappen lyse HVIDT for at indikere, at apparatet er klar til at blinke.

ForkertRigtigt

Hudregistrering
Indikator Til Indikator Fra

Ingen hudregistrering

Behandlingsvindue  
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c) Tryk på AKTIVERINGSKNAPPEN Apparatet vil blinke, og du bør kunne føle en varm fornemmelse.
d) Flyt håndsættet til det næste område der skal behandles og gentag. Apparatet har brug for at oplade mellem blinkene. Dette 
tager kun omkring 0,6 sekunder. 
e) Sørg for at HELE OMRÅDET bliver behandlet og behandl de svære områder (så som armhuler) flere gange (ved at føre 
apparatet over det samme område maks. tre gange).

Behandlingsvindue

Fuld dækning Overlapping Manglende områder

ADVARSEL:  Sørg for at apparatets ventilator ikke dækkes under behandlingen, da dette kan føre til overophedning af 
apparatet. Smoothskin Bare Fit er et ekstremt hurtigt og effektivt apparat, der giver dig mulighed for at behandle hele kroppen 
på under ti minutter.

BEHANDLINGSMETODER – TRYK ELLER SKUB?
Trykmetoden
Denne anbefales til mindre områder så som armhuler og bikinilinje. Placér håndsættet på huden, tryk og slip 
Aktiveringsknappen. Fjern apparatet fra huden, før du forsigtigt anbringer den på det næste område, der skal 
behandles.
Skubbemetoden
Denne metoden anbefales til større områder, så som benene. Placér håndsættet på huden, hold Aktiveringsknappen 
nede (tryk kontinuerligt ned), og skub håndsættet langs huden mellem blinkene. Forsøg at bevæge håndsættet med 
en jævn hastighed, der giver fuld dækning uden overlap eller manglende områder.
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Trin 4:  Din SmoothSkin Bare Fit behandlingsplan

BEHANDLING BEHANDLING7 DAYS

Vent altid 7 dage, før du 
behandler det samme område 

SmoothSkin Bare Fit bør bruges UGENTLIGT indtil det ønskede resultat opnås.
Trin 5: Sådan slukkes SmoothSkin Bare Fit

Når behandlingen er færdig skal SmoothSkin Bare Fit frakobles stikkontakten.
Se afsnit 11, for oplysninger om hvordan du bedst passer på din SmoothSkin Bare Fit.

BEHANDLING
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9. HUDKONTAKTSENSOREN
SmoothSkin Bare Fit er udstyret med en hudkontaktsensor, der kontrollerer apparatets kontakt med huden før hvert blink, 
hvilket sikrer, at apparatet er sikkert at bruge! Dette gør, at apparatet overholder de strengeste sikkerhedsbestemmelser.
Hudkontaktsensoren sikrer også, at apparatet giver dig de bedste resultater. Sensoren skal være i fuld kontakt med 
behandlingsområdet, for at apparatet blinker.
Fuld kontakt med din hud betyder, at al den lysenergi der udsendes fra apparatet når behandlingsområdet og giver det bedste 
resultat.
Hvis apparatet ikke er i fuld kontakt med behandlingsområdet, vil apparatet ikke blinke. Prøv at justere apparatets placering for 
at sikre at der opnås fuld kontakt, i særdeleshed på vanskelige områder som arme og skinneben.

ARM

ARM
ARMARMARM

ARMARMARM

MELLEMRUM

ARM

MELLEMRUM
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10. PRÆCISIONSHOVED
SmoothSkin Bare Fit har et aftageligt præcisionshoved, der er perfekt til mindre og vanskelige områder (så som 
overlæbe, fingre og tæer). Fordelen ved den er, at du får endnu større fleksibilitet under behandlingen.
Brug af præcisionshovedet gør apparatet en smule langsommere, så vi anbefaler, at man kun bruger det, når det er 
nødvendigt, så man får den hurtigst mulige behandling.
Præcisionshovedet sættes fast på toppen af apparatet via en intern magnet i toppen af hovedapparatet. Denne 
magnet holder hovedet på plads, mens du behandler området. Du skal bare frigøre eller påsætte det, afhængig af 
området du vil behandle.
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Hvis præcisionshovedet er beskadiget eller mangler dele (f.eks. magnet eller reflektor), MÅ DEN IKKE 
bruges.
Hvis præcisionshovedet bliver for varmt under brug skal brugen stoppes, indtil det er kølet af.
Følg alle advarsler omkring ØJENSIKKERHED (afsnit 3) når du bruger præcisionshovedet.
Følg instruktionerne omkring rengøring (afsnit 11) af præcisionshovedet.

Top

Magnet

Reflektor
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11. RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE, OPBEVARING
Efter behandlingen skal du altid slukke Smoothskin Bare Fit ved at trække stikket ud af stikkontakten.
Efter brug skal håndsættet, hudfarvesensoren og behandlingsvinduet 
efterses for beskadigelse og tørres af med en tør, fnugfri klud.
"ADVARSEL: Glasfilteret kan blive varmt under brug. UNDLAD at berøre 
eller rengøre filteret i mindst 5 minutter efter brug, så det kan køle ned. 
Brug ALDRIG vand eller rensevæsker, da disse kan beskadige 
apparatet og bringe din sikkerhed i fare.
Om nødvendigt kan reflektoren og hudfarvesensoren rengøres 
forsigtigt med en let fugtig bomuldsvatpind.

Hudfarvesensor

Reflektor

12. SÅDAN REJSER DU MED SMOOTHSKIN BARE FIT
Strømforsyningen til SmoothSkin Bare Fit er universel og fungerer med alle almindeligt forekommende elnet. Forudsat, at du har 
en egnet adaptor til strømkablet, vil SmoothSkin Bare Fit fungere som normalt.
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13. FEJLFINDING
PROBLEM LØSNING

Aktiveringsknappens lys tændes ikke, når håndsættet placeres på huden. Sørg for, at strømforsyningen er tilsluttet. Sørg for, at 
hudfarvesensoren er helt trykket ind mod huden. Din hud kan være 
for mørk til behandlingen. Kontroller hudfarvekortet forrest i denne 
brugervejledning.

Aktiveringsknappen på håndsættet lyser konstant rødt, og apparatet 
fungerer ikke.

Dette indikerer, at der er fejl på apparatet. Stop brugen af apparatet 
og besøg hjemmesiden for supportoplysninger. 

SmoothSkin Bare Fit-håndsættet, behandlingsvinduet, strømforsyningen 
eller kablet er beskadiget, knækket, revet eller ser defekt ud.

UNDLAD brug. 
Hvis du er i tvivl om sikkerheden ved SmoothSkin Bare Fit eller har 
mistanke om, at apparatet på nogen måde er beskadiget, må det 
ikke bruges og du bør besøge hjemmesiden for supportoplysninger.

14. GARANTI
Vi giver 2 års garanti på produktet, der starter på købsdagen. Inden for garantiperioden, vil vi uden beregning kontrollere for fejl i 
materialer eller fremstilling og, efter vores skøn, ombytte apparatet.
Denne garanti omfatter alle lande hvor apparatet leveres af CyDen eller deres autoriserede forhandler
Denne garanti dækker ikke skader som følge af forkert brug, almindeligt slid eller brug, så vel som defekter der har en ubetydelig effekt 
på apparatets værdi eller drift. Garantien bortfalder hvis reparationer foretages af uautoriserede personer. og hvis der ikke bruges 
originale dele fra SmoothSkin Bare Fit. For at opnå service inden for garantiperioden, besøg da vores hjemmeside: www.smoothskin.com 
For at opnå service inden for garantiperioden, besøg da vores hjemmeside: www.smoothskin.com
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15. MÆRKNING OG SYMBOLER

NRTL-certificeringsmærke

Type BF anvendt del

Klasse II udstyr

Følg brugsanvisningen

WEEE - Mærkning omkring 
bortskaffelse af affald i EU

Europæisk 
overensstemmelsesmærkning

Opbevares tørt

Australske lovmæssige 
overholdelsesmærke

Trefoil, overholdelsesmærket 
for Ukraine

RoHS miljøbeskyttelse i 
brugsperioden for Kina

FCC´s EMC-
overensstemmelse i 
Nordamerika

Advarsel om at optisk 
stråling fra apparatet kan 
forårsage øjenskader

SmoothSkin Bare Fit er mærket med følgende symboler: FCC-erklæring:

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet 
i overensstemmelse med begrænsningerne for 
digitalt udstyr i klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-
reglerne. Disse begrænsninger har til formål at give 
en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, over 
for installationer i hjemmet. Dette udstyr genererer, 
bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis 
det ikke er installeret og bruges i overensstemmelse 
med anvisningerne, kan dette forårsage skadelig 
interferens i radiokommunikationen. Der er dog 
ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i 
en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager 
skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, 
hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for 
udstyret, opfordrer vi dig til at forsøge at udbedre 
forholdene ved at prøve en eller flere af følgende 
løsninger:

• Drej eller flyt modtagerantennen.
• Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Slut udstyret til en stikkontakt på et andet 
kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en uddannet radio-/
tv-tekniker for at få hjælp.
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16. TEKNISKE SPECIFIKATIONER
SmoothSkin Bar Fit er et filtreret bredbåndssystem af intenst pulserende lys med følgende tekniske specifikationer:

• Impulsfrekvens:   Manuelle impulser hver 0,6 sekund. Kontinuerlig drift
• Maks. optisk energi:   4J/cm2
• Pulsvarighed:   0,8-1,0 msec FWHM (fuld halvværdibredde)
• Bølgelængde:   510-1100 nm
• Indgangsstrøm:  100–240 V~, 50/60 Hz, 1,7-0,91 A     
• Driftstemperatur:   Mellem 5 °C og 40 °C
• Fugtighed ved drift:   Op til 93 % RH ikke kondenserende    
• Driftstryk:    700 hPa til 1060 hPa
• Behandlingsområde (pletstørrelse):     3 cm2 (30 mm x 10 mm)    

Området direkte omkring behandlingsvinduet klassificeres som en anvendt del, og kan opnå en makstemperatur på 52 °C.
Sørg for at SmoothSkin Bare Fit bruges efter anvisningerne i afsnit 8.

TRANSPORTBETINGELSER:

• Temperatur:    -25 °C til +70 °C
• Fugtighed:    Op til 93 % RH ikke kondenserende 
• Tryk:     500 hPa til 1060 hPa

SmoothSkin Bare Fit har en ubegrænset mængde blink og er beregnet til en enkelt bruger.Den mindste forventede levetid er 
10 år, hvis det anbefalede regime følges.
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EMC  
          
SmoothSkin Bare Fit overholder de nyeste EMC-standarder og ændringer gældende for husholdningsapparater og medicinsk 
udstyr. Disse er: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (udg. 4.0), 
FCC CRF 47 Part 15B 15.107 og 15.109, IECS-003 nr. 6.0."
Sikkerhed          
         
SmoothSkin Bare Fit overholder de nyeste Sikkerhedsstandarder og ændringer gældende for husholdningsapparater og 
medicinsk udstyr.  
Disse er: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003,  IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-
6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS
• CE-mærkning certificerer, at dette apparat overholder følgende EU- direktiver:
• Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
• Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
• Direktivet om energirelaterede produkter 2009/125/EF
For yderligere detaljer kontaktes CyDen Ltd

BORTSKAFFELSE (UDTJENT PRODUKT)

Dette produkt er medicinsk udstyr
For at minimere sundheds- og miljøfarer og for at sikre at materialerne kan blive genanvendt, skal dette produkt bortskaffes på 
et separat indsamlingsanlæg for affald af elektrisk og elektronisk udstyr.  
WEEE-symbolet på produktet, der viser en skraldespand, skal minde dig om dette.
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Pakkauksen sisältö

SmoothSkin Bare Fit -pakkauksen sisältä löytyy seuraavaa:

• Käsikappale ja virtalähde
• Verkkokaapeli
• Tarkkuuspää
• Käyttöohje

1. SMOOTHSKIN BARE FIT -JÄRJESTELMÄ

Tarkkuuspää

Ihonsävyanturi

Aktivointipainike

Napakaapeli

Virtalähde 

Virtajohto

Hoitoikkuna
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2. NÄIN SMOOTHSKIN BARE FIT TOIMII
NÄIN IPL TOIMII
SmoothSkin Bare Fit on suunniteltu lopettamaan ihokarvojen kasvu.  Valoenergia siirtyy ihon pigmentin 
kautta hiustuppeen. Valoenergia muuttuu lämpöenergiaksi (ihon läpi), mikä estää karvojen kasvun. 
Käsitellyt ihokarvat putoavat pois käsittelyn jälkeen itsestään muutaman päivän, viimeistään 1-2 viikon 
kuluessa..

ZZZ ZZZ ZZZ

AJELE  KÄYTÄ IMPULSSIA  ESTÄÄ KARVAN TAKAISINKASVUA
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3. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA
VASTA-AIHEET

ÄLÄ käytä SmoothSkin Bare Fit -järjestelmää, jos ihoni on hyvin tumma. Laitteen tehoikkunan 
lähellä oleva ihonväri-anturi määrittää ihosi sävyn. Jos ihon sävyanturi havaitsee, että ihosi on 
liian tumma turvallista käyttöä varten, SmoothSkin Bare Fit -järjestelmän käyttö estetään. 

ÄLÄ käytä SmoothSkin Bare Fit -järjestelmää, jos ihosi on keinotekoisesti tai luonnollisesti 
ruskettunut tai se on palanut liiasta auringosta.  Ihosi voi olla erityisen herkkä auringolle 
altistumisen jälkeen ja erityisesti palamiselle, rakkuloille, värin muuttumiselle tai arpeutumiselle, 
jos käytät tässä tilanteessa SmoothSkin Bare Fit -järjestelmää. Odota 1 viikko, kunnes 
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auringonpolttama tai rusketus häviävät, ennen kuin käytät SmoothSkin Bare Fit -järjestelmää.
ÄLÄ altista hoidettuja alueita auringolle. Odota vähintään 7 päivää hoidon jälkeen, ennen kuin 
altistat hoidetun ihoalueen suoralle auringonvalolle. Iho voi olla erityisen herkkä SmoothSkin 
Bare Fit -hoidon jälkeen ja erityisen herkkä auringolle.  Levitä aurinkovoidetta (suojakerroin 15 tai 
enemmän) käsitellylle alueelle tai peitä hoidettu alue sopivilla vaatteilla.
ÄLÄ käytä SmoothSkin Bare Fit -järjestelmää suoraan nänneihin, sukuelimissä tai peräaukon 
ympärillä. Näillä alueilla iho voi olla tummempaa ja karvoittuneempaa. Laitteen käyttö näillä 
alueilla voi aiheuttaa epämukavuutta / kipua tai vahingoittaa (polttaa, värjätä tai arpeuttaa) ihoa.
ÄLÄ käytä SmoothSkin Bare Fit -järjestelmää, jos sinulla on ollut ihosyöpä tai syövän 
esiasteeseen liittyviä vaurioita (esim. Koholuomia tai suuri määrä syntymämerkkejä)
ÄLÄ käytä iholla, jossa on rakkuloita tai arpia
ÄLÄ käytä SmoothSkin Bare Fit -järjestelmää, jos olet raskaana tai imetät, koska laitetta ei ole 
testattu tällaisilla henkilöillä.
ÄLÄ käytä SmoothSkin Bare Fit -laitetta tummanruskealla tai mustalla ihomuutoksella, kuten 
syntymämerkit, luomet tai syylät. SmoothSkin Bare Fit -laitteen käyttö voi vahingoittaa ihoa tai 
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pahentaa ihosairautta. Saatat saada haittavaikutuksia, kuten palovammoja, rakkuloita ja ihonvärin 
muutoksia tai arpia.
ÄLÄ käytä SmoothSkin Bare Fit -laitetta, jos sinulla on hoitoalueella ihosairauksia, kuten psoriasis, 
valkopälvi, ekseema, akne, herpes simplex tai aktiivisia infektioita tai haavoja.
ÄLÄ käytä SmoothSkin Bare Fit -järjestelmää alle 18-vuotiailla, koska laitetta ei ole testattu 
tällaisilla henkilöillä.
VAROITUKSET

SILMIÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

SmoothSkin Bare Fit lähettää voimakasta pulssivaloa. Suora altistuminen voi olla haitallista 
silmillesi. Noudata alla olevia turvallisuusohjeita.
VAROITUS. Mahdollinen silmävamma (mahdollisesti näön menetys) tai ihovaurio, jos ohjeita ei 
noudateta. Lue ja noudata ohjeita.
Käsikappale voidaan aktivoida (se antaa valoimpulssin) vain, jos ihon sävyanturi (hoitoikkunan 
vieressä) havaitsee soveltuvan ihonvärilukeman ja on täysin kosketuksessa hoitoalueen kanssa. 
Huomaa kuitenkin:
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ÄLÄ katso suoraan hoitoikkunaan, kun järjestelmässä on sähkövirta ja virta on kytketty
ÄLÄ yritä aktivoida (valoimpulssilla) järjestelmää silmää kohti
ÄLÄ käsittele silmän ympärillä olevia alueita (kulmakarvat tai silmäripset). Väärinkäyttö voi johtaa 
silmävaurioihin. Suojaa silmiä altistumiselta. ÄLÄ käytä laitetta silmäluomien päällä tai lähellä 
silmää
Yritä aktivoida (valoimpulssilla) AINOASTAAN, kun käsikappaleen etuosa on kunnolla 
kosketuksessa hoidettavan alueen kanssa.
SUOSITTELEMME, että katsot poispäin käsikappaleesta, kun osoitat ihoasi.  
SÄHKÖTIEDOT JA TURVALLISUUS

Kuten kaikkien sähkölaitteiden kohdalla, on noudatettava tiettyjä varotoimia turvallisuutesi 
varmistamiseksi. 
ÄLÄ yritä avata SmoothSkin Bare Fit -laitetta, koska se voi altistaa vaarallisille 
sähköosille.  
"ÄLÄ käytä, jos SmoothSkin Bare Fit on vahingoittunut; esimerkiksi murtunut 
käsikappale, kaapelivauriot (sisäiset johdot näkyvät), murtunut tai rikkoutunut lasi käsikappaleessa 
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jne. Tämä voi johtaa vammaan.  
ÄLÄ käytä kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muuten veden lähellä. Jos SmoothSkin Bare Fit 
kastuu, sitä ei saa käyttää. 
ÄLÄ käytä, jos SmoothSkin Bare Fit kuumenee niin, että sitä on epämukava koskettaa. Tämä voi 
tarkoittaa, että yksikkö on vaurioitunut.
ÄLÄ käytä virtalähdettä tai muita komponentteja, lukuun ottamatta niitä, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi SmoothSkin Bare Fit -laitteen kanssa. Tämä voi vahingoittaa laitetta ja lopettaa sen 
toiminnan.
ÄLÄ yritä aktivoida SmoothSkin Bare Fit -laitetta muulle pinnalle kuin iholle.
VAROITUS Tätä laitetta ei saa muokata. 
ÄLÄ aseta SmoothSkin Bare Fit -laitetta siten, että sitä on vaikea irrottaa verkkovirrasta. 
YLEINEN TURVALLISUUS

DO NOT uÄLÄ käytä, jos sinulle on tehty ihon kuorintakäsittely alueella, jota haluat hoitaa. Odota 
30 päivää ihon kuorinnan jälkeen, ennen kuin käsittelet ihoa SmoothSkin Bare Fit -järjestelmällä.
Ruskettuneen ihon käsitteleminen intensiivisellä pulssivalolla (IPL) voi johtaa hoidetun ihon 
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pysyvään hyperpigmentaatioon (tummentumiseen) tai hypopigmentaatioon (vaalentumiseen).
ÄLÄ käytä alueilla, joilla sinulla on tatuointeja tai meikkiä.
ÄLÄ käytä, jos sinulla on havaittu herkkyyttä auringonvalolle (valoherkkyys) tai käytät lääkitystä, 
joka tekee ihosta herkempää ja aiheuttaa valoherkkyyttä, esim. Retin A, Accutane ja/tai muut 
topikaaliset retinoidit.  Tarkista aina lääkkeen mukana toimitetusta käyttöohjeesta, onko 
valoherkkyys lueteltu sivuvaikutuksena. SmoothSkin Bare Fit -sovelluksen käyttö valoherkälle 
iholle voi aiheuttaa ihovaurioita, kuten turvotusta tai rakkuloita. Hakeudu lääkäriin ennen laitteen 
käyttöä, koska käyttö voi vahingoittaa ihoa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sairauksien hoitoon. Lääkärin neuvoa tulisi kysyä esimerkiksi 
luomista, ihottumasta, kutisevasta ihosta, ihosienestä tai infektiosta, ihon epätasaisuuksista tai 
ihokielekkeistä.
SmoothSkin Bare Fit -laitetta ei saa käyttää täyteaineiden tai botoxin päällä.
SmoothSkin Bare Fit on pidettävä alle 18-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa 
käyttää, huoltaa, puhdistaa tai leikkiä laitteella. On olemassa useita mahdollisia riskejä kuten 
altistuminen valoteholle, joka aiheuttaa palovammoja tai silmävaurioita, sähköisku, johtoon 
kuristuminen.
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SmoothSkin Bare Fit tulee pitää lemmikkien ja tuholaisten ulottumattomissa, jotka voivat 
vahingoittaa laitetta. Mahdollisia riskejä ovat toiminnan heikkeneminen ja sähköiskut.
SmoothSkin Bare Fit -laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen 
tai henkinen suorituskyky, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ole antanut 
ohjeita laitteen turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä.
SmoothSkin Bare Fit -laitteen lasisuodatin on kriittinen komponentti, joka kuumenee käytön 
aikana.  
ÄLÄ koske suodatinta käytön aikana tai heti sen jälkeen. Tarkasta suodatin säännöllisesti 
vaurioiden varalta. ÄLÄ käytä SmoothSkin Bare Fit -laitetta, jos suodatin on murtunut tai puuttuu."
Varmista, että SmoothSkin Bare Fit -hoitoikkuna on puhdas ja roskaton. Hoitoikkunassa tai sen 
ympärillä olevat roskat käytön aikana voivat aiheuttaa väliaikaisia ihomuutoksia, kuten punoitusta 
tai turvotusta
VAROITUS: Ihon vaurioituminen voi tapahtua pitkittyneen tai toistuvan yhden alueen käsittelyn 
jälkeen. VAROITUS: Ihon vaurioituminen voi tapahtua pitkittyneen tai toistuvan yhden alueen 
käsittelyn jälkeen. Vältä liiallista käyttöä, kuten liian monta hoitokertaa, pulssien päällekkäisyyttä 
ja/tai käytön lisääntymistä
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VAROITUS: Älä ohita laitteelle ominaisia turvamekanismeja
ÄLÄ ylitä hoito-ohjelmassa määritettyä käyttöä
HUOMAUTUKSET

Karvanpoisto lasereilla tai voimakkailla pulssin valonlähteillä voi lisätä karvoituksen kasvua 
joillakin yksilöillä. Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella tämän vasteen suurimmat 
riskiryhmät ovat Välimeren, Lähi-idän ja Etelä-Aasian alueen ihmiset, joita hoidetaan kasvojen ja 
kaulan alueelta.
ÄLÄ käytä SmoothSkin Bare Fit -laitetta millään alueella, jolle haluat karvan kasvavan takaisin.
ÄLÄ käytä SmoothSkin Bare Fit -laitettasi ihmisen kasvoilla, leualla tai kaulalla. Miesten parta-
alueen karvoitus on liian tiheää, ja SmoothSkin Bare Fit -laitteen käyttö näillä alueilla voi johtaa 
ihovaurioihin.
SmoothSkin Bare Fit -laitetta ei suositella käytettäväksi punaisilla, harmailla, valkoisilla tai vaaleilla 
ihokarvoilla. SmoothSkin Bare Fit ei tehoa tämän väriseen karvoitukseen
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4. MAHDOLLISET VAARAT, SIVUVAIKUTUKSET JA 
IHOREAKTIOT

MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET NÄIN REAGOIT

Lievä kipu/epämukavuus hoidettavalla alueella Tämän odotetaan olevan normaalia kaikissa IPL-hoidoissa.  Voit 
jatkaa laitteen käyttöä ohjeiden mukaan, ja kivun pitäisi vähetä 
käytön jatkuessa.

Lämmin tunne tai kihelmöinti hoidon aikana, jotka yleensä häviävät 
muutaman sekunnin tai minuutin kuluttua ja vähenevät käytön 
jatkuessa.

Tämän odotetaan olevan normaalia kaikissa IPL-hoidoissa.  Voit 
jatkaa laitteen käyttöä ohjeiden mukaan.

Kutina hoidettavalla alueella Tämä on melko yleistä IPL-hoidoissa, ja sen pitäisi hävitä lyhyen ajan 
kuluttua.  Voit jatkaa laitteen käyttöä ohjeiden mukaan. Älä raavi 
aluetta.

Ihon punoitus hoidon aikana tai sen jälkeen, mikä häviää muutamassa 
minuutissa.

Tämän odotetaan olevan normaalia kaikissa IPL-hoidoissa.  Voit 
jatkaa laitteen käyttöä ohjeiden mukaan, kun iho ei enää punoita.

Ihon punoitus, joka ei häviä muutamassa minuutissa ja kestää 24-48 
tuntia.

Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriisi, ennen kuin 
käytät sitä uudelleen.

Kipu tai epämukavuus, joka on voimakasta hoidon aikana tai jatkuu 
hoidon jälkeen

Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriisi, ennen kuin 
käytät sitä uudelleen.

SmoothSkin Bare Fit -laitteen käyttö voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Alla olevassa taulukossa luetellaan tunnetut 
ihoreaktiot, joita voi esiintyä SmoothSkin Bare Fit -hoidon jälkeen.
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ERITTÄIN HARVINAISET TAPAUKSET NÄIN REAGOIT

Turvotus ja punoitus, joka ei häviä kahden tai kolmen päivän kuluessa. Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriisi, ennen 
kuin käytät sitä uudelleen.

Väliaikaiset muutokset ihon värissä (vaalentuminen tai tummuminen). Jos ihonväri muuttuu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys 
lääkäriisi. 

Rakkuloiden muodostuminen, arpien muodostuminen tai ihon 
palaminen.

Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriisi, ennen 
kuin käytät sitä uudelleen.  Laita kylmäpakkaus alueelle.  Hoida 
antiseptisellä tai palovammavoiteella.

Kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui 50 koehenkilöä, kullekin koehenkilölle annettiin 12 
viikoittaista hoitokertaa. Raportoituja vaikutuksia olivat:

• Kutina - 3 koehenkilöä koki lievää kutinaa hoidon jälkeen.

• Lievä punoitus - Tämän ilmoitti 2 koehenkilöä.

•  Pistelyntunne - 5 koehenkilöä ilmoitti lievästä epämukavuudesta hoidon jälkeen.

• Karvan sisäänkasvu - 1 koehenkilö kertoi kokeneensa karvan sisäänkasvua hoidon jälkeen.

• Follikkelien punoitus - 1 potilas ilmoitti punaisesta täplästä hoitokohdassa hoidon jälkeen.

Kaikissa tapauksissa hoidettu iho palasi normaaliksi 7 päivän kuluessa.
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5. SMOOTHSKIN BARE FIT -KÄYTÖN EDUT
SmoothSkin Bare Fit on tarkoitettu ei-toivotun karvankasvun pysyvään vähentämiseen.
Kliininen tutkimus tehtiin SmoothSkin Bare Fit -tuotteen turvallisuuden ja tehokkuuden arvioimiseksi. 
Kliinisen tutkimuksen pääpiirteet olivat:

• Tutkimuksen suorittajilla on ollut muu kuin lääketieteellinen koulutus, ja kaikki hoidot suoritettiin 
yhdessä paikassa laitteilla, jotka olivat identtisiä tässä paketissa olevan SmoothSkin Bare Fit -laitteen 
kanssa.
• Kaikkien koehenkilöiden oli täytettävä kyselylomake, jonka kysymykset liittyvät heidän yleiseen 
terveyteensä. Koehenkilöistä ne, joita ei voitu hoitaa, esim. joilla oli yksi tai useampi tämän 
käyttöoppaan kohdassa 3 luetelluista vasta-aiheista, suljettiin pois tutkimuksesta. Lisäksi kaikkien 
koehenkilöiden oli annettava tietoinen suostumus kansainvälisten kliinisten tutkimusten vaatimusten 
mukaisesti.
• Tutkimuksen aloitti yhteensä 53 naispuolista koehenkilöä iältään 19–45 vuotta."
• Kolme koehenkilöä poistui tutkimuksesta hoitojakson aikana henkilökohtaisista syistä. Yksikään 
tutkimushenkilö ei poistunut tutkimuksesta ongelmien vuoksi, jotka liittyvät SmoothSkin Bare Fit 
-tuotteen käyttöön.
• Jokainen koehenkilö sai 12 viikoittaista hoitokertaa valitsemaansa kehon sijaintiin. Tyypillinen hoito 
koostui hoitokohdan ajelemisesta ja SmoothSkin Bare Fit -laitteen käytöstä tämän käyttöohjeen osan 
8, vaiheen 3 mukaan.
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• Ihokarvojen lukumäärää käytettiin määrän muutoksen mittaamiseen 6 kuukautta viimeisen hoidon 
jälkeen ja 12 kuukautta viimeisen hoidon jälkeen. Hoitokohtien ihokarvat laskettiin suuriresoluutioisella 
valokuvalla ja ero laskettiin prosentuaalisena muutoksena.
• Kun laitetta käytettiin ohjeiden mukaan, kliinisen tutkimuksen osallistujat raportoivat keskimäärin 
44 % vähemmän ihokarvoja 6 kuukautta viimeisen hoidon jälkeen ja 36 % vähemmän ihokarvoja 12 
kuukautta viimeisen hoidon jälkeen verrattuna määrään ennen hoitoa (katso alla oleva taulukko). 
Todelliset tulokset vaihtelevat henkilöittäin.

SmoothSkin Bare Fit

Tutkittavien lukumäärä 6 kuukauden hoidon jälkeen 50

Ihokarvojen väheneminen 6 kuukauden hoidon jälkeen 43.9%

Tutkittavien lukumäärä 12 kuukauden hoidon jälkeen 33

Ihokarvojen väheneminen 12 kuukauden hoidon jälkeen 36.0%

% koehenkilöistä koki onnistuneensa (> 30 % vähemmän 
ihokarvoja) kaikilla kehon alueilla 12 kuukauden ajan hoidon 
jälkeen. 

66.7%

• Haittavaikutusten ilmaantuvuus kliinisessä tutkimuksessa oli vähäinen (kuten kappaleessa 4 on 
esitetty), ja suurin osa tutkittavista (48/50) olisi suositellut SmoothSkin Bare Fit -laitetta ystävilleen.
• 
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6. SMOOTHSKIN BARE FIT -JÄRJESTELMÄN 
KÄYTTÖTARKOITUS
KÄYTTÖTARKOITUS
SmoothSkin Bare Fit on tarkoitettu ei-toivotun karvankasvun pysyvään vähentämiseen.

7. KÄYTTÄJÄN SOVELTUVUUS
KEHON ALUEET

SmoothSkin Bare Fit sopii käytettäväksi vartalon karvoitukseen ja naisten 
kasvojen karvoituksessa poskilinjan alapuolella. 

IHON VÄRI

SmoothSkin Bare Fit sopii käytettäväksi vaaleilla, keskisuurilla ja tummilla 
ihon sävyillä ihon sävyyn 5 saakka. SmoothSkin Bare Fit sisältää ihon 
sävyn tunnistimen, joka mittaa ihon väriä ja estää käytön, jos ihon sävy 
on liian tumma.

KARVOITUKSEN VÄRI

SmoothSkin Bare Fit soveltuu käytettäväksi luonnollisesti mustiin tai 
ruskeisiin ihokarvoihin. Se ei välttämättä ole yhtä tehokas valkoisille, 
harmaille, vaaleille tai punaisille ihokarvoille.
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Suorita aina testi jokaiselle uudelle hoitoalueelle

Huomioi 
haittatapahtumat

12

24 TUNTIA

1
2

3

4
567

8

9

10
11

8. SMOOTHSKIN BARE FIT -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
VAROITUS:  Seuraa hoitoprosessin jokaista vaihetta varmistaaksesi, että olet suorittanut jokaisen vaiheen kaikki kohdat, 
ennen kuin siirryt seuraavaan.   

Vaihe 1:  VALMISETELE hoidettava alue 
Ajele pois kaikki näkyvät ihokarvat. Varmista, ettei ihon pinnalle jää ihokarvoja, koska se voi aiheuttaa loukkaantumisen. Poista 
myös roskat laitteen etuosasta. Puhdista hoidettava alue ja taputtele kuivaksi. Muista, ettet käytä geelejä tai voiteita tämän 
laitteen kanssa!

Vaihe 2:  TESTIALUEEN käsittely
Ennen ensimmäistä hoitoa uudella vartalon alueella suosittelemme, että testaat ihosi tällä alueella SmoothSkin Bare Fit -hoidon 
vaikutukset. Testialueen tulee olla kooltaan noin 3 cm x 2 cm (vastaa 2 väläytystä iholla vierekkäin). Käsittele alue noudattamalla 
vaihetta 3. Odota 24 tuntia testin jälkeen varmistaaksesi, että ihosi on soveltuva hoitoon eikä valoenergiasta aiheudu 
haitallisia reaktioita. Jos reaktiota ei tapahdu 24 tunnin kuluessa, voit hoitaa testin ympärillä olevaa aluetta.  Testialuetta EI saa 
käsitellä uudelleen ainakaan 1 viikkoon.
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Vaihe 3:   Käsittely SmoothSkin Bare Fit -laitteella

a) Kytke virtalähde pistorasiaan mukana toimitetulla virtajohdolla.  Käsikappaleen etuosassa oleva ihon sävyanturi palaa sinisenä 
ja tuuletin käynnistyy.

STANDBY-TILA Aikakatkaisu
Kun laite on "käyttämättä" eli mitään painikkeita ei paineta 10 minuuttiin, laite palaa STANDBY-tilaan ja STS-valot 
sammuvat. Palaa READY-tilaan hoitoa varten painamalla aktivointipainiketta.

b)Paina käsikappaletta tiukasti hoidettavaa aluetta vasten varmistaaksesi, että ihon sävyanturi on kosketuksessa ihon kanssa. 
Jos ihon sävyanturi ei havaitse sopivaa ihon sävyä, käsikappaletta ei voi aktivoida. Kun ihon sävyanturi mittaa ihon soveltuvan 
sävyn, aktivointipainikkeen ympärillä olevat valot syttyvät ja palavat VALKOISINA osoittaen, että laite on valmis käyttöön.
c)Paina AKTIVOINTIPAINIKETTA. Laite antaa valoimpulssin, ja tunnet lämmön tunteen.

VäärinOikein

Ihon tunnistin 
Päällä-merkkivalo Pois-merkkivalo

Ei ihon tunnistusta

Hoitoikkuna



106

D)Siirrä käsikappale seuraavalle käsiteltävälle alueelle ja toista. Laitteen on ladattava valoimpulssien välillä. Se vie vain noin 0,6 
sekuntia. 
E)Varmista, että KOKO ALUE saa hoitoa, ja käsittele kaikki itsepäiset alueet (kuten kainalot) useampaan kertaan (käytä laitetta 
samalla alueella enintään 3 kertaa)."
Vaihe 4: SmoothSkin Bare Fit -hoitoaikataulu

Hoitoikkuna

Täysi peitto Limitys Ohitetut alueet

VAROITUS:  Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja hoidon aikana, koska se voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen. 

KÄSITTELYTAPA - PAINALLUS VAI LIUKU?
Painallusmenetelmä
Tätä menetelmää suositellaan pienille alueille, kuten kainaloille ja bikinirajalle. Aseta käsikappale iholle, paina 
aktivointipainiketta ja vapauta painike. Poista iholta, ennen kuin käytät uudelleen seuraavalle hoitoalueelle.
Liukumenetelmä
Tätä menetelmää suositellaan suuremmille alueille, kuten jaloille. Aseta käsikappale iholle, pidä aktivointipainiketta 
painettuna (paina jatkuvasti) ja liu'uta laitetta ihoa pitkin valoimpulssien välillä. Yritä siirtää laitetta tasaisella 
nopeudella, joka antaa täyden peiton ilman limitystä tai pois jääviä alueita.
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SmoothSkin Bare Fit -hoitoa tulee antaa VIIKOITTAIN, kunnes halutut tulokset on saavutettu.
Vaihe 5:  SmoothSkin Bare Fit -laitteen sulkeminen

TREAT TREAT7 DAYS

Always wait 7 days before 
treating the same area again

Kun hoito on tehty, SmoothSkin Bare Fit tulee irrottaa pistorasiasta.
Katso osiosta 11 lisätietoja siitä, miten parhaiten hoidat SmoothSkin Bare Fit -laitetta.
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9. IHOKONTAKTIANTURI
SmoothSkin Bare Fit on varustettu ihokontaktianturilla, joka tarkistaa ihokontaktin ennen jokaista valoimpulssia ja varmistaa näin 
laitteen turvallisen käytön! Tämä tekee laitteesta tiukimpien turvallisuusmääräysten mukaisen.
Ihokosketusanturi varmistaa myös, että saat parhaat tulokset laitteestasi. Anturin on oltava täysin kosketuksessa hoitoalueen 
kanssa, jotta laite antaa valoimpulssin.
Täydellinen kosketus ihoosi tarkoittaa, että kaikki laitteesta lähtevä valoenergia saavuttaa hoitoalueen tuottaakseen parhaat 
tulokset.
Jos laite ei ole täysin kosketuksissa hoitoalueen kanssa, laite ei anna valoimpulssia. Yritä säätää laitteen sijaintia varmistaaksesi 
täydellisen kosketuksen, etenkin hankalammilla alueilla, kuten käsivarret ja sääret.

ARM

ARM
ARMVÄLIVÄLI

ARMVÄLIARM

KAINALOON

VÄLI

KAINALOON
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10. TARKKUUSPÄÄ
SmoothSkin Bare Fit -laitteessa on irrotettava tarkkuuspää, joka sopii täydellisesti pienille, hankalille alueille (kuten 
ylähuuli, sormet ja varpaat). Tämän etuna on, että saat enemmän joustavuutta jokaisen hoidon aikana.
Tarkkuuspään käyttö hidastaa laitettasi hieman, joten suosittelemme käyttöä vain tarvittaessa, jotta saat 
mahdollisimman nopeat tulokset.
Tarkkuuspää kiinnittyy yksinkertaisesti laitteen etuosaan päälaitteen etuosassa olevan sisäisen magneetin kautta. 
Tämä magneetti pitää pään paikallaan, kun käsittelet aluetta. Irrotat vain tai kiinnität uudelleen sen mukaan, mitä aluetta 
hoidat.
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Jos tarkkuuspää on vaurioitunut tai siinä ei ole osia (esim. magneetti tai heijastin), ÄLÄ käytä laitetta.
Jos tarkkuuspää kuumenee epämukavasti käytön aikana, lopeta hoito, kunnes se on jäähtynyt.
Noudata kaikkia SILMIEN TURVALLISUUS -varoituksia (osa 3), kun tarkkuuspää on asennettu.
Noudata tarkkuuspään puhdistusohjeita (osa 11).

Yläosa

Magneetti

Heijastin
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11. PUHDISTAMINEN, HUOLTO, VARASTOINTI
Kytke aina SmoothSkin Bare Fit pois päältä hoidon jälkeen irrottamalla se pistorasiasta.
Käytön jälkeen käsikappale, ihon sävyanturit ja hoitoikkuna tulee 
tarkastaa vaurioiden varalta ja pyyhkiä kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
VAROITUS: Lasisuodatin voi kuumeta käytön aikana. ÄLÄ kosketa tai 
puhdista suodatinta 5 minuuttiin ajan käytön jälkeen, jotta se jäähtyy. 
ÄLÄ KOSKAAN käytä vettä tai muita puhdistusnesteitä, koska ne voivat 
vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa mahdollisen turvallisuusriskin.
Tarvittaessa heijastin ja ihon sävyanturi voidaan puhdistaa huolellisesti 
hieman kostealla puuvillalapulla.

Ihon sävyanturi

Heijastin

12. MATKUSTAMINEN SMOOTHSKIN BARE FITIN KANSSA
SmoothSkin Bare Fit -laitteen virtalähde on universaali ja toimii kaikkien yleisesti käytettyjen verkkovirtalähteiden kanssa. Jos 
sinulla on sopiva sovitin virtakaapelin pistoketta varten, SmoothSkin Bare Fit toimii normaalisti.
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13. VIKATILANTEET
ONGELMA RATKAISU

Käsikappaleen aktivointipainikkeen valot eivät syty, kun ne asetetaan 
ihoa vasten.

Varmista, että virtalähde on kytketty sähköverkkoon. Varmista, että 
ihon sävyanturi on painettu kokonaan ihoa vasten. Ihosi voi olla liian 
tumma hoitoa varten. Tarkista tämän käyttöoppaan kannessa oleva 
ihonsävykaavio.

Käsikappaleen aktivointipainike palaa valkoisena, kun se asetetaan 
iholle, mutta käsikappale ei vilku, kun aktivointipainiketta painetaan.

Laitteessa voi olla vika. Irrota laite ja käynnistä se uudelleen. Jos 
ongelma ei poistu, käy verkkosivuston tukisivulla. 

Laitteessa voi olla vika. Irrota laite ja käynnistä se uudelleen. Jos 
ongelma ei poistu, käy verkkosivuston tukisivulla. 

Tämä osoittaa, että laitteessa on vika. Lopeta laitteen käyttö ja käy 
verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja. 

SmoothSkin Bare Fit -käsikappale, hoitoikkuna, virtalähde tai kaapeli ovat 
vaurioituneet, rikkoutuneet, murtuneet tai näyttävät viallisilta.

ÄLÄ käytä laitetta. 
Jos epäilet SmoothSkin Bare Fit -tuotteen turvallisuutta tai epäilet 
sen olevan millään tavalla vaurioituneen, sitä ei saa käyttää, ja sinun 
tulee käydä SmoothSkin-verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

14. TAKUU
Annamme tuotteelle 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuuaikana tarkistamme materiaali- tai valmistusvirheet ilmaiseksi ja 
vaihdamme koko laitteen harkintamme mukaan.
Tämä takuu koskee kaikkia maita, joihin CyDen tai sen valtuuttama jälleenmyyjä on toimittanut tämän laitteen.
Tämä takuu ei kata väärästä käytöstä, normaalista kulumisesta tai käytöstä johtuvia vahinkoja eikä vikoja, joilla on vähäinen vaikutus 
laitteen arvoon tai toimintaan. Takuu raukeaa, jos muut kuin valtuutettu huolto suorittaa korjaukset ja jos alkuperäisiä SmoothSkin Bare Fit 
-osia ei käytetä. Saadaksesi palvelun takuuaikana käy verkkosivustollamme osoitteessa www.smoothskin.com

Saadaksesi palvelun takuuaikana käy verkkosivustollamme osoitteessa www.smoothskin.com
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15. MERKINNÄT JA SYMBOLIT

NRTL-sertifiointimerkintä

Tyyppi BF soveltuva osa

Luokan II laite

Follow Instructions for use

Euroopan unionin sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun 

Eurooppalainen
vaatimustenmukaisuusmerkintä

Ei saa kastua

Australia Regulatory 
Compliance -merkki

Trefoilin
vaatimustenmukaisuusmerkki 
Ukrainassa

Kiinan RoHS-
ympäristönsuojelun mukainen 

FCC EMC -yhteensopivuus 
Pohjois-Amerikassa

Varoitus Laitteen optinen 
säteily voi aiheuttaa 
silmävammoja

SmoothSkin Bare Fit on merkitty seuraavin symbolein:

FCC-lausunto:

HUOMAA: Tämä laite on testattu ja sen on todettu 
noudattavan luokan B digitaalilaitteiden rajoja FCC-
sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on 
suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta 
häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, 
käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos 
sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se 
voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. 
Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei esiinny 
tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, 
mikä voidaan määrittää sammuttamalla laite ja 
käynnistämällä se uudelleen, käyttäjää kehotetaan 
yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla 
seuraavista toimenpiteistä:

• Suuntaa tai siirrä vastaanottava antenni 
uudelleen.
• Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä 
etäisyyttä.
• Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin 
vastaanotin.
• Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta 
radio-/TV-teknikolta.
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16. TEKNISET TIEDOT
SmoothSkin Bare Fit on suodatettu laajakaistainen intensiivinen pulssivalojärjestelmä, jonka tekniset tiedot ovat seuraavat:

• Toistumisnopeus:   Pulssi manuaalisesti 0,6 sekunnin välein. Jatkuva käyttö
• Suurin optinen lähtö:   4J/cm2
• Pulssin pituus:   0,8 – 1,0 msec FWHM
• Aallonpituus:   510-1100 nm
• Virtajohdon tulo:  100–240V~, 50/60 Hz, 1,7-0,91 A
• Käyttölämpötila:   5...40 °C
• Käyttöympäristön kosteus:  Enint. 93 % suhteellinen kosteus, ei kondensoiva
• Käyttöpaine:   700 - 1060 hPa
• Käsittelyalue (alueen koko):     3 cm2 (30 mm x 10 mm)

Hoitoikkunan ympärillä oleva alue luokitellaan sovelletuksi osaksi ja se voi saavuttaa maksimilämpötilan 52 °C. 
Varmista, että SmoothSkin Bare Fit -laitetta käytetään osassa 8 annettujen ohjeiden mukaan.

KULJETUSOLOSUHTEET:

• Lämpötila:   -25...+70 °C
• Kosteus:   Enint. 93 % suhteellinen kosteus, ei kondensoiva

• Paine:    500 - 1060 hPa

Jos laitetta on säilytetty ilmoitetun käyttöalueen ulkopuolella olevissa lämpötiloissa, odota vähintään 30 minuuttia ennen 
käyttöä, jotta lämpötila tasaantuu.
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SmoothSkin Bare Fit sisältää rajattoman määrän valoimpulsseja, ja se on tarkoitettu yhden käyttäjän käyttöön. 
Laitteen odotettu käyttöikä on vähintään 10 vuotta, kun käytössä noudatetaan suositeltua hoito-ohjelmaa.

EMC 
SmoothSkin Bare Fit vastaa uusimpia kotitalous- ja lääkinnällisiä laitteita koskevia EMC-standardeja ja niiden lisäyksiä. Näitä 
ovat: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 
osa 15B 15.107 ja 15.109, IECS-003 versio 6.0.

Turvallisuus 
SmoothSkin Bare Fit vastaa uusimpia kotitalous- ja lääkinnällisiä laitteita koskevia turvallisuusstandardeja ja niiden lisäyksiä.  
Näitä ovat: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003,  IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-
6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS"

CE-merkintä varmistaa, että tämä laite on seuraavien EU-direktiivien mukainen:
• Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
• Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU
• Energiaan liittyvä tuotedirektiivi 2009/125/EC 

 
Lisätietoja antaa CyDen Ltd

HÄVITTÄMINEN (KÄYTTÖIÄN PÄÄTTYMINEN)

Tuote on lääkinnällinen laite.
Terveys- ja ympäristöriskien minimoimiseksi ja materiaalien kierrätyksen varmistamiseksi tämä tuote tulee toimittaa erilliseen 
sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.  
Tuotteeseen merkitty WEEE-symboli muistuttaa tästä asiasta.
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Tillverkare / Produsent / Producent / Valmistaja: 
CyDen Limited
Block A, Bay Studios Business Park
Fabian Way,
Swansea
SA1 8QB,
United Kingdom

Du kan nå oss via vår SMOOTHSKIN-webbsida 
på www.smoothskin.com 

Du kan nå oss via vår SMOOTHSKIN nettside 
på www.smoothskin.com

Du kan kontakte os via vores SMOOTHSKIN-
hjemmeside på www.smoothskin.com 

Käy SMOOTHSKIN-verkkosivuilla osoitteessa 
www.smoothskin.com 

CM12-1806-01
Type: SSB1/1

* Produkten kan variera från bilder som visas i denna guide.
*Produktet kan variere fra illustrasjonene som vises i denne håndboken.
*Produktet kan variere fra illustrationerne i denne vejledning.
*Tuote voi poiketa tämän oppaan kuvista.


