
„Smooth Skin Gold“ fotoepiliatorius 

modelis: CA001164

Naudotojo vadovas 

Mėgaukitės grožio procedūromis su naujuoju SMOOTHSKIN GOLD fotoepiliatoriumi, 
naudojančiu IPL (intensyvios impulsinės šviesos, angl. „Intense Pulsed Light“) plaukelių šalinimo 
technologiją. SMOOTHSKIN GOLD leis kasdien džiaugtis švelnia it šilkas oda be jokių plaukelių. 

Daugiau informacijos ir naudingų ekspertų patarimų per visą naudojimo laikotarpį ieškokite 
www.smoothskin.co.uk. 
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1.1 SAUGUMO PERSPĖJIMAI 

NENAUDOKITE SMOOTH SKIN GOLD jei jūsų oda labai tamsi (žr. žemiau esančią odos spalvų 
lentelę). Tamsi oda sugers labai daug šviesos energijos todėl galite susižeisti, nusideginti, gali 
atsirasti randelių ar pakisti odos spalva.  

NENAUDOKITE SMOOTHSKIN GOLD, jeigu neseniai smarkiai įdegėte degindamiesi gryname 
ore ar soliariume. Po deginimosi jūsų oda tampa labai jautri, todėl gali pasireikšti  IPL plaukelių 
šalinimo metodo šalutinis poveikis (t.y. galite nusideginti, gali atsirasti randelių,  
pūslių, pakisti odos spalva). Taip pat panaudoję SMOOTHSKIN GOLD venkite tiesioginių saulės 
spindulių, nes po IPL procedūrų oda tampa itin jautri ir gali lengviau nudegti. Naudokite kremą nuo 
saulės (SPF 15 ar didesnį) arba uždenkite odą drabužiais.  

NENAUDOKITE prietaiso ant galvos odos, lūpų, šnervių ir ausų. 

NENAUDOKITE prietaiso šalindami plaukelius nuo spenelių, lytinių organų ir išangės zonose ar 
kitose gleives išskiriančiose membranose. Šiose vietose gali būti tamsesnė ir (arba) su tankesniais 
plaukeliais. Prietaiso naudojimas ant šių vietų gali sukelti diskomfortą, skausmą, nudeginti ar kitaip 
pažeisti odą, gali pakisti jos spalva, atsirasti randų.  

NENAUDOKITE prietaiso skusdami vyrišką barzdą. Rezultatas gali būti priešingas ir kai kurie 
plaukeliai gali nebeataugti. 

NENAUDOKITE prietaiso jei sirgote odos vėžiu ar kitų gerybinių odos darinių (pavyzdžiui, daug 
apgamų). 

 NENAUDOKITE prietaiso, jeigu esate nėščia ar maitinate krūtimi, nes prietaisas nebuvo 
išbandytas su besilaukiančiomis ir maitinančiomis moterimis. 

NENAUDOKITE prietaiso, jeigu skundžiatės toliau aprašytomis ligomis ir problemomis, nes 
SMOOTHSKIN GOLD gali sužeisti Jūsų odą arba pabloginti esamą būklę. Gali pasireikšti pašalinis 
poveikis, pvz., gali atsirasti pūslių,nudegimų, randų, pakisti odos spalva (hiperpigmentacija arba 
hipopigmentacija) naudojant prietaisą: 

 ant tamsiai rudų ir juodų odos darinių, tokių kaip apgamai ir karpos
 jei sergate lėtinėmis odos ligomis (pavyzdžiui, žvyneline ar (baltme) vitiligo) arba ant

pažeistos odos (pavyzdžiui, ant nudegimų, įpjovimų, atvirų žaizdų ar vietose, kur galima
infekcija)

 jei skundžiatės išsiplėtusiomis venomis
 vietose, kur yra tatuiruočių ar kurios buvo dažytos ilgalaikiu makiažu
 jei vartojate vaistus, skirtus lėtinėms ligoms gydyti



 jeigu žinote, kad Jūsų oda yra labai jautri šviesai, arba geriate vaistus, kurie padaro odą

jautresnę šviesai, pvz., retin‐A, akutaną ir/ar kitus retinoidus. Perskaitykite vartojamų vaistų 

instrukcijas, kad įsitikintumėte, jog jautrumas šviesai nėra vienas iš galimų šalutinių 
poveikių. Jei nesate tikri, ar galite naudoti prietaisą kreipkitės į medikus. Vaistų, sukeliančių 
jautrumą šviesai, sąrašą galite rasti SMOOTHSKIN tinklalapyje 
(www.smoothskin.co.uk/support). 

 Jei neseniai nušveitėte odą, kurią norite depiliuoti, šveitikliu.

SMOOTHSKIN GOLD negali naudoti asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais 
gebėjimais, nebent jie buvo apmokyti, kaip naudotis prietaisu, ir yra prižiūrimi atsakingų asmenų. 

SMOOTHSKIN GOLD laikykite vaikams, jaunesniems nei 18 metų, nepasiekiamoje vietoje. 
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu, valyti jo ar atlikti kitų techninės priežiūros darbų. 

Stiklinis SMOOTHSKIN GOLD filtras yra svarbi prietaiso dalis, kuri jo naudojimo metu įkaista. 
NELIESKITE filtro naudojimo metu ar iškart po jo. Reguliariai tikrinkite, ar filtras nepažeistas. 
NENAUDOKITE prietaiso, jei filtras įskilęs ar jo visai nėra. 

1.2 ATSARGUMO PRIEMONĖS 

Nerekomenduojame naudoti SMOOTHSKIN GOLD raudoniems, žiliems ir labai šviesiems 
plaukeliams šalinti, nes depiliacija gali būti mažai veiksminga. 

ELEKTRINIS IR GAISRINIS SAUGUMAS 
Kaip ir naudojant bet kurį kitą elektros įrenginį, reikia imtis tam tikrų saugumo priemonių. 

PAVOJINGA 
Niekada nemėginkite atidaryti SMOOTHSKIN GOLD korpuso, nes galite prisiliesti prie pavojingų 
elektrinių komponentų ir impulsinę šviesą skleidžiančių detalių. 

NENAUDOKITE prietaiso, jei jis pažeistas, pavyzdžiui, yra įtrūkusi jo rankinė dalis, pažeistas 
laidas (matosi vidiniai laidai) įskilęs rankinės dalies stiklas ir pan. Vidinės prietaiso dalys turi 
elektros krūvį, kuris gali būti pavojingas. 

NENAUDOKITE prietaiso arti vonios, dušo, kriauklės ar kitų talpyklų, kuriose yra vandens. Jei 
įrenginys sušlapo ar ant jo pateko vandens nenaudokite jo. 

Stiklinis filtras 



NENAUDOKITE prietaiso, jei liesdami jo rankinę dalį pajautėte, kad ji smarkiai įkaito. Tai gali 
reikšti, kad įrenginys yra apgadintas. 

NENAUDOKITE kito, nei su prietaisu parduodamo maitinimo šaltinio, nes tai gali sugadinti 
prietaisą ir jis nustos veikęs. 

1.3 SAUGOS ĮSPĖJIMAI AKIMS 

SMOOTHSKIN GOLD išskiria IPL (intensyvios pulsinės šviesos) žybsnius. Tiesioginis kontaktas 
su šia šviesa gali būti pavojingas Jūsų akims, todėl laikykitės toliau aprašytų saugumo nurodymų. 

Prietaisas veiks ir šviesos  impulsai sklis tik tada kai abu odos spalvos jutikliai nustatys tinkamą 
odos spalvos tipą. Tačiau vis tiek labai svarbu laikytis žemiau pateiktų saugumo taisyklių: 

NEŽIŪRĖKITE tiesiai į šviesos šaltinį rankinėje įrenginio dalyje prietaiso naudojimo metu. 

NENUKREIPKITE šviesos šaltinio į akis, kai iš prietaiso sklinda šviesos impulsai. 

Įjunkite šviesos pulsaciją TIK TUOMET, kai priekinė prietaiso dalis gerai liečiasi prie vietos, 
kurioje norite pašalinti plaukelius. 

Nukreipus šviesos impulsus link odos, REKOMENDUOJAME nežiūrėti į prietaisą. 

NENAUDOKITE prietaiso netoli akių. 

NENAUDOKITE antakių ir blakstienų plaukeliams šalinti. 

SMOOTHSKIN GOLD galima naudoti plaukeliams, augantiems virš viršutinės lūpos bei smakro, 
žandų, žandikaulio ir kaklo zonose, šalinti. 

NENAUDOKITE prietaiso ant bet kokio kito nei oda paviršiaus. 

2.0 APRAŠYMAS 

2.1 JŪSŲ SMOOTHSKIN 
SMOOTHSKIN GOLD veikimas remiasi profesionalia IPL (intensyvios pulsinės šviesos) 
technologija. Grožio ir odos priežiūros ekspertai visame pasaulyje rekomenduoja SMOOTHSKIN 
GOLD kaip nepageidaujamus plaukelius šalinantį prietaisą. 

1. Nuimama priekinė galvutės dalis
2.Šviesos šaltinio modulis
3.Odos atspalvio jutikliai
4. Galingumo juostelė (pagal odos atspalvį)
5. Aktyvavimo mygtukas
6. Švelnios depiliacijos režimo mygtukas
7. Parengties režimo / paruošimo naudoti mygtukas
8. Adapterio lizdas
9. Adapteris
10. Maitinimo laidas
11. Naudojimo instrukcijos (nepavaizduotos)



Atkreipkite dėmesį, kad paveikslėlyje parodytas tinklo kištukas gali neatitikti jūsų šalyje naudojamų 
kištukų. Naudokite tik tą kištuką, kuris yra SMOOTHSKIN GOLD įrenginio komplekte. 

3.0 VEIKIMO PRINCIPAI 

3.1 IPL VEIKIMO PRINCIPAI 
SMOOTHSKIN GOLD sukurtas plaukų augimo ciklo nutraukimui. Melaninas, esantis plauko 
stiebe, sugeria per odos paviršių prasiskverbusią šviesos energiją. Sugerta energija paverčiama 
poodiniame sluoksnyje paverčiama šilumine energija, kuri nutraukia tolimesnį plauko folikulo 
augimą. Depiliuoti plaukeliai iškrenta natūraliai per keletą dienų ar 1–2 savaites. 

Plaukų augimas yra ciklas, kurį sudaro 3 viena po kitos einančios fazės. IPL plaukelių šalinimo 
metodas yra efektyvus tik tada, kai plaukai yra tam tikroje (anageno – augimo) fazėje. Ne visi kūno 
plaukeliai vienu metu yra toje pačioje fazėje. Todėl rekomenduojame laikytis siūlomo depiliacijos 
grafiko ir naudoti prietaisą kiekvieną savaitę ir tęsti procedūras 12 savaičių. 



PLAUKELIŲ SPALVA 
ILP plaukelių šalinimo metodo efektyvumas priklauso nuo melanino, kuris sugeria šviesos 
energiją. IPL metodas veiksmingiausias šalinant tamsius plaukelius. Prietaisas nėra itin efektyvus 
šalinant labai šviesius, rusvus ir žilus plaukelius. 

3.2 REZULTATAI 

IŠKART PO DEPILIACIJOS 
Po procedūros neturėtų pasireikšti joks akivaizdus šalutinis poveikis (daugiau informacijos apie 
šalutinį poveikį rasite 5.2 skyrelyje). 

Per pirmas kelias savaites pastebėsite ataugančius plaukelius. Tikėtina, kad depiliacijos metu šie 
plaukeliai nebuvo paveikti šviesos impulsų, t.y. jie buvo ramybės, o ne augimo (anageno) fazėje, 
kai IPL plaukelių šalinimas būna pats veiksmingiausias. 

6 SAVAITĖ (IŠ 12 SAVAIČIŲ KURSO) 
Turėtumėte pastebėti, kad plaukelių sumažėjo. Tačiau vis dar bus likę plaukelių, kurie procedūros 
metu nebuvo augimo fazėje. Tęskite kassavaitinę depiliaciją.  

KURSO PABAIGA (12 SAVAIČIŲ) 
Iškart po 12 savaičių trukmės procedūrų turėtumėte pastebėti aiškų plaukelių sumažėjimą zonose, 
kurias depiliavote. Likę plaukeliai turėtų būti šviesesni ir plonesni. Procedūrų kartojimas kas mėnesį 
ar pagal poreikį, turėtų garantuoti, kad oda bus be plaukelių ilgą laiką. 

4.0 NAUDOJIMAS 

4.1 ODOS JAUTRUMO TESTAS 
Pirmą kartą naudojant prietaisą plaukeliams šalinti tam tikroje vietoje, 
REKOMENDUOJAME atlikti odos jautrumo testą ir išmėginti odos reakciją į SMOOTHSKIN 
GOLD. 

Pasirinktas odos plotas turėtų būti maždaug 3 cm x 2 cm dydžio (panašų plotą aprėpsite, 2 kartus 
priglaudę prietaisą prie odos). 

1.Laikykitės skiltyje „Paruošimas naudoti“ esančių instrukcijų, kad paruoštumėte pasirinktą zoną
odos jautrumo testui.
2. Depiliuokite pasirinktą zoną.
3. Po odos jautrumo testo palaukite 24 valandas, kad įsitikintumėte, jog jūsų oda tinkama
depiliacijai ir nepasireiškė joks pašalinis poveikis.
4. Jei per 24 valandas nepastebėjote jokios neigiamos reakcijos, galite naudoti prietaisą aplink odos
jautrumo testui panaudotą plotą. Prieš pakartotinai naudodami prietaisą plaukelių šalinimui testui
pasirinktoje zonoje, PALAUKITE BENT 1 SAVAITĘ.



4.2 PARUOŠIMAS NAUDOTI 

1. Paruoškite pasirinktą kūno vietą depiliacijai. NEŠALINKITE plaukelių vašku,
epiliatoriumi ar pincetu, nes tokiu būdu pašalinsite plauko stiebą, kuris sugeria šviesos energiją
IPL procedūros metu.

Prieš naudodami SMOOTHSKIN GOLD: 
 Nuskuskite visus matomus plaukelius. Įsitikinkite, kad ant odos paviršiaus neliko
jokių palaidų plaukelių, kadangi tai gali sugadinti nuimamą priekinę prietaiso dalį ir sukelti
nepageidaujamą šalutinį poveikį.
 Vandeniu nuvalykite odos plotą, kurį depiliuosite ir tapšnodami nusausinkite.

2. Įjunkite prietaisą
 Prijunkite adapterį prie rankinės prietaiso dalies apačioje esančio lizdo.
 Įstatykite adapterio kištuką į maitinimo lizdą. Parengties režimo / paruošimo naudoti

mygtukas įsižiebs MĖLYNAI. Tai reiškia, kad įsijungė PARENGTIES REŽIMAS.
Įsijungus parengties režimui, negalėsite
įjungti IPL šviesos blyksnių funkcijos.

 Vieną kartą paspauskite parengties režimo / paruošimo naudoti mygtuką. Mygtuko spalva
pasikeis į BALTĄ, tai reikš, kad prietaisą jau GALIMA naudoti.

PARENGTIES REŽIMO laikmatis 
Prietaiso nenaudojant, tai yra, 3 minutes nespaudžiant jokio mygtuko, prietaisas automatiškai 
persijungs į PARENGTIES režimą. Įsijungs MĖLYNA parengties režimo/paruošimo naudoti 
mygtuko lemputė. Paspauskite mygtuką vieną kartą ir įsijungs paruošimo naudoti režimas. 

4.3 SAVYBĖS 
1. IŠMANIEJI ODOS JUTIKLIAI

Detect & SetTM 

SMOOTHSKIN GOLD turi 2 unikalius išmanius odos atspalvio jutiklius, esančius abiejose šviesos 
šaltinio pusėse. Jutikliai veikia visos procedūros metu, pakartotinai nustatydami odos atspalvį. Jei 
abu jutikliai negali nustatyti prietaiso atpažįstamo odos atspalvio, nepavyks aktyvuoti šviesos 
impulsų funkcijos. Prietaisas nustatys tinkamą odos atspalvį tik tuomet, kai abu odos atspalvio 
jutikliai, esantys abipus šviesos šaltinio modulio, bus gerai prigludę prie odos. 

Odos atspalvio jutiklių statusą galėsite matyti ant abiejų prietaiso šonų esančiose galios juostelėse. 
Jei randamas tinkamas odos atspalvis, juostelės šviečia BALTAI. Įsižiebusių švieselių kiekis 
priklausys nuo odos atspalvio. 

Indikacinė 
lemputė nedega 

Dega mėlyna 
indikacinė 
lemputė 

Dega balta 
indikacinė 
lemputė 

Maitinimas išjungtas Parengties 
režimas 

Paruošimo 
naudoti režimas 



Optimalūs galingumo nustatymai yra parinkti atsakingai, kad būtų užtikrintas maksimalus 
saugumas ir veiksmingumas. Unikalus spalvos aptikimas garantuos jums ASMENIŠKAI pritaikytą 
procedūrą kaskart naudojantis prietaisu. 

MAŽIAU LEMPUČIŲ = tamsesnė oda, mažesnė galia.  
DAUGIAU LEMPUČIŲ = šviesesnė oda, didesnė galia. 

ODA PER TAMSI 
Nenaudokite prietaiso 
Dega 1 raudona švieselė 

TAMSI ODA 
Mažiausias galingumas, dega 1 
švieselė 

ŠVIESI ODA 
Didžiausias galingumas, dega 
visos 10 švieselių 

Odos atspalvio jutikliai      Galingumo juostelė 



2. ŠVELNIOS DEPILIACIJOS REŽIMAS

Jei naudodami prietaisą jaučiate diskomfortą ar nedidelį skausmą, pasirinkite ŠVELNIOS 
DEPILIACIJOS REŽIMĄ ir sumažinkite galingumą. 

Vieną kartą paspaudus švelnios depiliacijos režimo 
mygtuką, įsižiebusi BALTA mygtuko švieselė reikš, 
kad režimas yra įjungtas. Pridėję  rankinę prietaiso 
dalį prie  odos, pastebėsite, kad degs mažiau 
prietaiso  
galingumą žyminčių šviesos stulpelių.  

Norėdami išjungti švelnios depiliacijos režimą, 
dar kartą paspauskite mygtuką. Mygtuko lemputė užges, veiks standartiniai prietaiso galios 
nustatymai.  

4.4 PLAUKELIŲ ŠALINIMAS 

 Tvirtai prispauskite prietaiso rankinę dalį prie vietos, kurią norite depiliuoti. Įsitikinkite, kad
ant galios juostelės rodomas prietaiso atpažįstamas odos atspalvis.

 Paspauskite AKTYVAVIMO MYGTUKĄ. Prietaisas pradės skleisti šviesos spindulius,
pajusite šilumą. Kai prietaisas skleidžia spindulius ant odos, šviesa gali turėti oranžinės ar
raudonos spalvos atspalvį, Tai yra įprastas prietaiso veikimas.

 Patraukite rankinę prietaiso dalį link kito odos ploto, nuo kurio šalinsite plaukelius, ir
pakartokite procedūrą.

Negalima naudoti   GALIMA NAUDOTI PRIETAISĄ 

prietaiso 

Indikacinė lemputė Indikacinė lemputė 
nedega dega 

Švelnus režimas    Švelnus režimas 
Išjungtas įjungtas 

Šio režimo naudojimas gali 
sumažinti prietaiso efektyvumą ir, 
norint geresnio rezultato, gali tekti 
didinti procedūrų skaičių. 



Įsitikinkite, kad VISA ZONA yra nudepiliuojama, tačiau NEDEPILIUOKITE tos pačios vietos du 
kartus tam, kad šviesos blyksniai nepersidengtų. 

4.5 DEPILIACIJOS METODAI – SLINKIMAS IR PERKĖLIMAS 

Rekomenduojame du depiliacijos metodus: perkėlimo arba slinkimo.  

Nesvarbu, kurį metodą pasirinksite, po kiekvieno blyksnio pajudinkite prietaisą, kad 
nenaudotumėte jo ant to paties odos ploto. 

PERKĖLIMO METODAS  
Šis būdas rekomenduojamas šalinant plaukelius nedideliuose 
plotuose, pavyzdžiui, pažastyse ir veido srityje. Pridėkite rankinę dalį 
prie odos, paspauskite ir atleiskite aktyvavimo mygtuką. Atitraukite 
prietaisą nuo odos ir atsargiai pridėkite ant kito ploto. 

SLINKIMO METODAS 
Šis metodas rekomenduojamas plaukelių šalinimui didesniuose 
plotuose, pavyzdžiui, ant kojų. Pridėkite rankinę dalį prie odos, 
paspauskite ir palaikykite aktyvavimo mygtuką, po kiekvieno 
blyksnio slinkite prietaisu per odą. Stenkitės judinti prietaiso galvutę 
vienodu greičiu, kad pilnai padengtumėte depiliuojamą zoną be 
persidengimo ir nepaliktumėte nenudepiliuotų vietų. 

Šviesos šaltinio 
modulis 

Visiškas padengimas Persidengimas Praleistos vietos 

Šviesos 
šaltinio 
modulis 

Po kiekvieno blyksnio 
prietaisas turi 
pakartotinai įsikrauti 
(tai trunka 1–2 
sekundes). Įsikrovimo 
metu žybsės BALTA 
parengties režimo 
/paruošimo naudoti 
mygtuko lemputė, 
modulis neskleis 
šviesos. 



4.6 DEPILIACIJOS GRAFIKAS 
Geriausius rezultatus gausite ir garantuosite, kad visų plaukelių folikulai bus nudepiliuoti, jei 
naudosite prietaisą kas savaitę 12 savaičių.  

Po pradinių procedūrų (12 savaičių kurso), norint išlaikyti puikius rezultatus, rekomenduojame 
naudoti prietaisą kartą per mėnesį ar pagal poreikį. 

Daugiau naudingų patarimų, informacijos, kaip naudoti prietaisą ir pasiekti geriausius rezultatus, 
rasite apsilankę SMOOTHSKIN tinklalapyje. 

4.7 IŠJUNGIMAS 
Baigę depiliaciją, atjunkite prietaisą nuo adapterio ir elektros lizdo. Detalesnės informacijos apie 
prietaiso priežiūrą ieškokite 5.3 skyrelyje. 

5.0 ODOS PRIEŽIŪRA PO DEPILIACIJOS 

5.1 GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS 
SMOOTHSKIN GOLD yra labai galingas prietaisas, todėl visiškai normalu, kad kai kurie žmonės, 
naudodami šį prietaisą, gali jausti lengvą diskomfortą, pvz. odos paraudimą ar įkaitimą. Naudodami 
prietaisą, galite jausti šilumą ir lengvą dilgčiojimą, vėliau gali pasireikšti odos paraudimas. Tokia 
odos reakcija dažniausiai pranyksta praėjus 24 valandoms po prietaiso naudojimo. 

Šalutinis poveikis ar odos reakcijos dažniausiai pasireiškia iš karto arba atsiranda per 24 valandas. 

Jei nerimaujate dėl šalutinio poveikio, nebenaudokite prietaiso ir susisiekite su SMOOTHSKIN 
klientų aptarnavimo centru telefonu: 0303 031 1024. 

5.2 ŠALUTINIŲ POVEIKIŲ LENTELĖ 

ŠALUTINIS POVEIKIS KĄ DARYTI? 
Nestiprus skausmas / diskomfortas depiliuotoje 
vietoje 

Tai yra normali odos reakcija, naudojant IPL 
šviesos impulsų prietaisus. Galite toliau naudoti 
prietaisą pagal instrukcijas ir, tęsiant naudojimą, 
skausmas turėtų susilpnėti. 

Depiliacijos metu jaučiamas dilgčiojimas ar 
šiluma, kurie paprastai išnyksta po kelių 
sekundžių ir gali trukti iki minutės. Tęsiant 
naudojimą, pojūčiai susilpnėja. 

Tai yra normali odos reakcija, naudojant IPL 
šviesos impulsų prietaisus. Galite toliau naudoti 
prietaisą pagal instrukcijas. 

Depiliacijos vietoje jaučiamas niežulys Dažnai pasitaikanti reakcija naudojant IPL 
šviesos impulsų prietaisus, kuri po kurio laiko 
nuslūgsta. Galite toliau naudoti prietaisą pagal 
instrukcijas. Nekasykite niežtinčios odos. 

Odos paraudimas depiliacijos metu ar po jos, 
kuris išnyksta po kelių minučių. 

Tai yra normali ir dažnai pasitaikanti odos 
reakcija, naudojant IPL šviesos impulsų 
prietaisus. Išnykus odos reakcijai galite toliau 
naudoti prietaisą pagal instrukcijas. 

Odos paraudimas, kuris nepranyksta po kelių Nutraukite prietaiso naudojimą ir prieš 



minučių ir tęsiasi 24–48 valandas. naudodami dar kartą pasikonsultuokite su 
gydytoju. 

Smarkus skausmas ir diskomfortas depiliacijos 
metu ir tęsiasi po procedūros. 

Nutraukite prietaiso naudojimą ir prieš 
naudodami dar kartą pasikonsultuokite su 
gydytoju. 

RETAI PASITAIKANTIS ŠALUTINIS 
POVEIKIS 

KĄ DARYTI? 

Odos patinimas ir paraudimas, nepranykstantis 
po 2–3 dienų. 

Nutraukite prietaiso naudojimą ir prieš 
naudodami dar kartą pasikonsultuokite su 
gydytoju. Paskambinkite į SMOOTHSKIN 
klientų aptarnavimo centrą telefonu 0303 031 
1024. 

Laikini odos spalvos pasikeitimai 
(pašviesėjimas arba patamsėjimas). 

Jei pakito jūsų odos spalva, nutraukite 
naudojimą ir konsultuokitės su gydytoju. 
Paskambinkite į SMOOTHSKIN klientų 
aptarnavimo centrą telefonu 0303 031 1024. 

Pūslės ir nudegimai. Nutraukite prietaiso naudojimą ir prieš 
naudodami dar kartą pasikonsultuokite su 
gydytoju. Ant nudegusios vietos uždėkite šaltą 
kompresą, gydykite su antiseptiniu ar 
nudegimams skirtu kremu. Paskambinkite į 
SMOOTHSKIN klientų aptarnavimo centrą 
telefonu 0303 031 1024. 

5.3 VALYMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS 
1. Po depiliacijos visuomet išjunkite prietaisą ištraukdami adapterio kištuką iš maitinimo lizdo.
2. Po naudojimo patikrinkite ar nėra gedimų ant rankinės dalies, odos spalvos jutiklių ir šviesos
šaltinio modulio, nuvalykite su sausa, nesipūkuojančia šluoste.

Įspėjimas: stiklinis filtras naudojimo metu gali įkaisti, NELIESKITE ir nevalykite filtro bent 5 
minutes po naudojimo ir leiskite jam atvėsti. 

Niekada nenaudokite vandens ir valomųjų skysčių, nes galite sugadinti prietaisą ir jis gali kelti 
grėsmę sveikatai. 

Norėdami užtikrinti nepriekaištingą prietaiso veikimą, labai svarbu neleisti, kad ant nuimamos 
priekinės dalies ir reflektoriaus nesikauptų purvas, plaukai ir kiti nešvarumai.  

Priekinė šios detalės dalis yra išimama iš rankinės prietaiso galvutės, kad būtų lengviau ją išvalyti. 
Išimtą detalę valykite su lengvai sudrėkinta šluoste. Prieš įdėdami atgal į prietaisą įsitikinkite, kad 
nuimama priekinės dalis yra visiškai sausa. 



3. Laikykite prietaisą vėsioje ir sausoje vietoje. Įsitikinkite, kad šviesos šaltinio modulis ir odos
atspalvio jutikliai ant rankinės dalies yra apsaugoti nuo galimų pažeidimų.
4. Reguliariai tikrinkite ar prietaisas bei jo laidai nėra pastebimai apgadinti. Pastebėję pažeidimą ar
įskilimą nutraukite prietaiso naudojimą ir kreipkitės į gamintojus, kad jie patikrintų ir pakeistų
prietaisą. Skambinkite į SMOOTHSKIN klientų aptarnavimo centrą telefonu 0303 031 1024.

5.4 TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS 

PROBLEMA SPRENDIMAS 
Pridėjus prietaisą prie odos neužsidega 
šonuose esančios galingumo juostelės 
švieselės. 

Įsitikinkite, kad prietaiso kištukas įstatytas į rozetę. 
Įsitikinkite, kad nustatytas PARUOŠIMO NAUDOTI 
režimas (paspauskite parengties /paruošimo naudoti 
mygtuką vieną kartą). 

Įsitikinkite, kad abu odos atspalvio jutikliai, iš abiejų 
šaltinio modulio pusių, liečiasi prie odos. 

Prispaudus prietaisą prie odos pirma 
šoninėje galingumo juostelėje esanti 
lemputė dega RAUDONA šviesa, ir 
prietaisas neveiks. 

Odos plotas, kurį norite depiliuoti, yra per tamsus.  

SMOOTHSKIN GOLD turi išmanius odos atspalvio  
jutiklius, kurie automatiškai nustato Jūsų odos atspalvį 
ir parenka optimalius prietaiso nustatymus.  

Dėl IPL plaukelių šalinimo technologijos pobūdžio 
SMOOTHSKIN GOLD  netiks labai tamsiai odai. 

Pirma šoninėje prietaiso galvutės  
juostelėje įrengta lemputė žybsi 
RAUDONAI. SMOOTHSKIN GOLD 
neveiks. 

Neprijungta arba netinkamai prijungta priekinė  
galvutės detalė. Pamėginkite pakartotinai įstatyti  
priekinę galvutės dalį. 

SMOOTHSKIN GOLD klientų aptarnavimo centras, tel. nr.: 0303 031 1024 

PROBLEMA SPRENDIMAS 
Nepertraukiamai mirksi visos šoninėje 
galingumo juostelėje esančios lemputės. 
SMOOTHSKIN neveiks. 

Prietaisas išskleidė 300 000 blyksnių ir perdegė 
lemputė (eksploatacinio laikotarpio pabaiga). 

Šoninėje galingumo juostelėje indikacinės Prietaisas praneš apie klaidas šoninėje juostelėje 

Nuimama 
priekinė dalis 

Reflektorius 

Suimkite nuimamos priekinės dalies šonus 
ir patraukite nuo rankinės dalies. 

Išvalę šią detalę įstatykite atgal ir 
įsitikinkite, kad ji gerai užsifiksavo. 

Priekinę dalį galima įstatyti tik viena puse, 
nestumkite jos per jėgą. 



lemputės mirksi neįprasta kombinacija, 
įskaitant ir raudoną indikacinę lemputę.  

įrengtų lempučių mirksėjimu. Tai reiškia, kad įvyko 
gedimas. Nutraukite naudojimą ir kreipkitės į klientų 
aptarnavimo centrą. 

SMOOTHSKIN rankinė galvutė, šviesos  
šaltinio modulis, laidas ar adapteris yra  
akivaizdžiai pažeisti, apgadinti ar suskilę 

NENAUDOKITE PRIETAISO. Jei abejojate, ar saugu 
naudoti prietaisą ar įtariate, kad jis gali būti sugedęs, 
nenaudokite jo, kreipkitės į klientų aptarnavimo 
centrą. 

6.0 INFORMACIJA 

6.1 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
SMOOTHSKIN GOLD – prietaisas su plačius spindulius skleidžiančia IPL (intensyvią impulsinę 
šviesą) sistema su filtru, turintis šias specifikacijas: 

 Impulsų dažnis: impulsai kas 1–2 sekundes (priklauso nuo pasirinktų depiliacijos
nustatymų)

 Nepertraukiamas veikimas
 Maksimalus  optinis galingumas: 6J/cm2

 Impulso ilgis: 2,6 msec FWHM

 Įeinanti srovė: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,3–0,55 A.

 Eksploatacinė temperatūra: 5°C–40°C.

 Eksploatacinis drėgnumas: iki 93 % R.H, be kondensacijos
 Eksploatacinis slėgis: 700–1060 hPa
 Vienu impulsu aprėpiamas plotas (vienos vietos dydis): 3 cm2 (30 mm x 10 mm)
Transportavimo sąlygos

 Temperatūra: nuo -25°C iki +70°C
 Drėgnumas: iki 93 % R.H, be kondensacijos
 Slėgis: 500–1060 hPa

SMOOTHSKIN GOLD lemputės tarnavimo trukmė 300 000 blyksnių; prietaisas skirtas tik 
individualiam naudojimui.  
Prietaisas atitinka šiuos elektromagnetinio suderinamumo (EMC) ir spinduliuotės standartus: IEC 
60601-1-2:2007, EN55014-1:2006, EN55014-2:1997, EN61000-3-2:2006, EN6100-3-3:2008 ir 
IEC60335-2-23:2003  

6.2 ATLIEKŲ ŠALINIMAS (eksploatacinio laikotarpio pabaiga) 

Tam, kad būtų sumažinta žala žmonių sveikatai ir aplinkai bei užtikrinamas atliekų perdirbimas, 
gaminį reikėtų nunešti į elektroninių įrenginių atliekų surinkimo punktą. Ant prietaiso esantis 
šiukšliadėžės simbolis primena, kad negalima jo išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.  



6.3 GARANTIJA 

Suteikiame 2 metų gaminio garantiją nuo įsigijimo dienos. Garantijos galiojimo laikotarpiu, 
tikrinsime medžiagų trūkumus ir pakeisime gaminį savo nuožiūra.  

Garantija galioja kiekvienoje šalyje, kur „Ipulse“ ar įgaliotasis platintojas parduoda šį gaminį. 

Garantija neapima žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo, įprasto susidėvėjimo ar nedidelių 
defektų, kurie nedaro didelės įtakos prietaiso veikimui. Blyksnių lemputė – besidėvinti prietaiso 
dalis, todėl jai garantija nesuteikiama. Garantija nebegalioja, jei remonto darbus atlieka neįgaliotieji 
asmenys arba jei naudojamos neoriginalios SMOOTHSKIN GOLD dalys.  

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt


