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Sveiki. Džiugu, kad naudojatės SMOOTHSKIN MUSE
Sveikinimai! Jūs atvėrėte duris į neprilygstamo grožio, glotnumo ir patogumų pasaulį.  Pamirškite
depiliacijas vašku. Naudojantis naująja SMOOTHSKIN MUSE intensyviųjų šviesos impulsų (IPL)
plaukų šalinimo sistema,  jūsų  oda  taps  švelni  it  šilkas ir  tokia  išliks  ilgą  laiką.  Jums niekada
nebereikės jaudintis dėl ataugančių nemalonių plaukelių. 
Apsilankykite internetinėje svetainėje  www.smoothskin.com kur galėsite pasidalinti patarimais ir
pasikonsultuoti su ekspertais. 

1.1 ĮSPĖJIMAI
NENAUDOKITE  SMOOTHSKIN  MUSE,  jeigu  Jūsų  oda  yra
labai  tamsi  (žr.  žemiau esančią  odos spalvų lentelę).Ypač tamsi
oda sugers labai daug šviesos energijos, taigi rizikuojate susižeisti,
nusideginti, gali atsirasti randelių ar pakisti odos spalva.

NENAUDOKITE  SMOOTHSKIN  MUSE,  jeigu  neseniai
smarkiai įdegėte degindamiesi gryname ore ar soliariume. Ilgesnį
laiką  praleidus  saulėje,  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).  Panaudoję  SMOOTHSKIN  MUSE,  venkite  tiesioginių
saulės  spindulių,  ypač  jeigu  nesate  pasitepę  kremu  nuo  saulės.
Pašalinus  plaukelius  IPL  metodu,  oda  gali  tapti  jautresnė  ir
lengviau nudegti. Nepamirškite naudoti kremo nuo saulės (SPF 15

ar didesnis) arba uždengti odą drabužiais.
NENAUDOKITE  SMOOTHSKIN MUSE, šalindami plaukelius
spenelių, išangės ir lytinių organų zonose. Oda šiose vietose gali
būti  šiek  tiek  tamsesnė,  o  plaukeliai  augti  tankiau.  Naudodami
prietaisą plaukeliams, augantiems šiose zonose, šalinti, rizikuojate
susižeisti ir nusideginti, galite jausti skausmą ar diskomfortą. Gali
pakisti odos spalva ar atsirasti randų.

http://www.smoothskin.com/


NENAUDOKITE  SMOOTHSKIN  MUSE,  jeigu  sirgote  odos
vėžiu  arba  turite  priešvėžinių  pakitimų (pvz.  hemangiomą arba
daug didelių apgamų).
NENAUDOKITE SMOOTHSKIN  MUSE  jeigu  skundžiatės
žemiau aprašytomis ligomis ir problemomis, nes SMOOTHSKIN
MUSE gali pažeisti Jūsų odą arba pabloginti esamus simptomus.
Gali  pasireikšti  pašalinis  poveikis,  pvz.  gali  atsirasti  pūslių,
nudegimų,  randų,  pakisti  odos  spalva  (hiperpigmentacija arba
hipopigmentacija).

• Ant  tamsiai  rudų  ar  juodų  odos  darinių,  tokių  kaip
dėmės, apgamai ar karpos.

• Sergant chroniškomis odos ligomis (pvz.: žvyneline ar
baltme)  arba  ant  pažeistos  odos  (patyrus  nudegimų
saulėje,  įsipjovus,  turint  atvirų  žaizdų  ar  vietų,  kur
galima infekcija.

• Jeigu skundžiatės išsiplėtusiomis venomis.
• Vietose,  kur  yra  tatuiruočių  arba  buvo  atliktas

permanentinis makiažas. 
• Jeigu žinote, kad Jūsų oda yra labai jautri šviesai arba

naudojate  vaistus,  kurie  padaro  odą  jautresnę  šviesai,
pvz.: „Retin A“, „Accutane“ ir (arba) kitus lokaliuosius
retinoidus.

Jeigu jūs vartojate medikamentus, visada perskaitykite 
instrukcijas, kad sužinotumėte ar jautrumas šviesai yra įvardijamas
kaip šalutinis poveikis. Jei vis dar abejojate ar galite naudoti 
SMOOTHSKIN MUSE, pasikonsultuokite su gydytoju. 
SMOOTHSKIN internetiniame puslapyje www.smoothskin.com/
support rasite sąrašą medicininių preparatų, kurie sukelia 
jautrumą šviesai. 
NENAUDOKITE SMOOTHSKIN MUSE, jeigu jums buvo 
atlikta odos šveitimo procedūra tose vietose, kuriose norite taikyti 
procedūrą.

http://www.smoothskin.com/support
http://www.smoothskin.com/support


NENAUDOKITE  SMOOTHSKIN MUSE  jeigu esate nėščia ar
maitinate  krūtimi,  nes  prietaisas  nebuvo  išbandytas  su
besilaukiančiomis ir maitinančiomis moterimis.
SMOOTHSKIN  MUSE  negali  naudoti  asmenys,  turintys
mažesnius fizinius, jutiminius arba protinius gebėjimus, nebent jie
buvo  apmokyti  kaip  saugiai  naudotis  prietaisu  ir  prižiūrimi
atsakingų asmenų. 
SMOOTHSKIN MUSE prietaisą laikykite vaikams, jaunesniems
nei 16 metų amžiaus,  nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams
žaisti  su  prietaisu,  jį  valyti  ar  atlikti  kitus  techninės  priežiūros
darbus. 
SMOOTHSKIN  BARE  stiklinis  filtras  yra  svarbi  dalis,  kuri
naudojant įkaista. 

NELIESKITE filtro  naudodami  prietaisą  arba  iškart  po  jo.
Reguliariai patikrinkite filtrą, ar nėra pažeidimų.  
NENAUDOKITE SMOOTHSKIN MUSE, jei filtras įtrūkęs arba
jo nėra.
Įsitikinkite, kad  SMOOTHSKIN MUSE procedūrų langelis yra
švarus ir nepažeistas. Bet kokie pažeidimai esantys ant procedūrų
langelio   arba  aplink  jį  plaukelių  šalinimo  metu  gali  sukelti
laikinus odos pasikeitimus, tokius kaip: paraudimas ar patinimas. 

1.2 ATSARGUMO PRIEMONĖS

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



Elektros įrangos ir priešgaisrinis saugumas

Naudodami fotoepiliatorių, kaip ir bet kurį kitą elektrinį prietaisą,
visuomet laikykitės tam tikrų atsargumo priemonių.

  
Dėmesio, pavojinga!

• NENAUDOKITE prietaiso,  jeigu  SMOOTHSKIN
MUSE yra apgadintas, pvz. yra įtrūkusi jo rankinė dalis,
pažeistas  laidas,  įskilęs  rankinės  dalies  stiklas  ir  pan.
Vidinėse prietaiso dalyse kaupiasi elektros krūvis, kuris
gali būti pavojingas.

• NENAUDOKITE prietaiso  netoli  vonios,  dušo,
kriauklės  ir  kitų  talpyklų,  kuriose  yra  vandens.
Nenaudokite  sušlapusio  prietaiso.  NENAUDOKITE
prietaiso, jeigu ant jo buvo patekę vandens.

• NIEKADA  nemėginkite  atidaryti  SMOOTHSKIN
MUSE  korpuso,  nes  galite  prisiliesti  prie  pavojingų
elektrinių dalių ir impulsinę šviesą skleidžiančių detalių.

• NENAUDOKITE prietaiso,  jeigu  liesdami  rankinę
SMOOTHSKIN  MUSE  dalį  jaučiate,  kad  ji  smarkiai
įkaito. Tai gali reikšti, kad prietaisas yra apgadintas.

1.3 AKIŲ SAUGUMAS

SMOOTHSKIN  MUSE  šalina  plaukelius  IPL  (intensyvios
pulsinės šviesos) žybsniais. Tiesioginis kontaktas su šia šviesa gali
būti pavojingas Jūsų akims, todėl visuomet laikykitės šioje skiltyje
aprašytų saugumo perspėjimų.



Rankinis prietaisas gali būti aktyvuojamas (skleisti blyksnius), jei
odos  atspalvio  jutiklis  užfiksuoja  tinkamą  odos  atspalvio
parametrą. Tačiau:
Įjungę prietaisą, NEŽIŪRĖKITE tiesiai į šviesos šaltinį.
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, rekomeduojame nežiūrėti į
prietaisą.
NENAUDOKITE  prietaiso vietoms aplink akis (pvz. antakių ir
blakstienų plaukeliams šalinti).
SMOOTHSKIN MUSE galima naudoti plaukeliams, augantiems
virš  viršutinės  lūpos  bei  smakro,  žandų,  žandikaulio  ir  kaklo
zonose, šalinti.
NEBANDYKITE aktyvinti  SMOOTHSKIN  MUSE  prietaiso
(įjungti blyksnius) ant kitokio nei oda paviršiaus. 

SMOOTHSKIN MUSE yra vienam asmeniui naudotis skirtas
prietaisas.  Jis  nėra  pritaikytas  vienai  lyčiai,  todėl  tinka  ir
vyrams.  Nerekomenduojama  naudoti  SMOOTHSKIN  MUSE
šalinant vyrišką barzdą, kadangi plaukeliai gali nebeataugti. 



2.0 ĮVADAS

2.1  JŪSŲ SMOOTHSKIN

SMOOTHSKIN  MUSE  veikia  skleisdamas  intensyvius  šviesos
impulsus, kuriuos sukuria profesionali IPL technologija. Plaukeliai
yra šalinami  šia neprilygstama technologija.

1. Nuimama priekinė galvutės dalis
2. Procedūrų langelis
3. Odos atspalvio jutiklis
4. Odos atspalvį rodanti juostelė
5. Aktyvavimo mygtukas
6. Švelnios epiliacijos įjungimo mygtukas
7. Parengties režimo / paruošimo naudoti mygtukas
8. Adapterio lizdas
9. Adapteris
10. Elektros tiekimo laidas
11. Naudojimo instrukcija (nepavaizduotos)



3.0 VEIKIMO PRINCIPAI

3.1 IPL VEIKIMO PRINCIPAI

SMOOTHSKIN  MUSE  yra  sukurtas  plaukų  augimo  ciklo
nutraukimui. Šviesos energija perduodama odos paviršiumi, o ją
sugeria  melaninas,  esantis  viršutinėje  plaukelių  dalyje.  Šviesos
energija paverčiama šilumos energija (po odos paviršiumi),  kuri
neleidžia plaukeliams ataugti. Pastebėsite, kad epiliuoti plaukeliai
natūraliai iškrenta per keletą dienų ar 1–2 savaičių laikotarpį. 

3.2 KO TIKĖTIS?

Įdomus faktas! Plaukai auga 3 skirtingais, bet nuosekliais etapais,
be to, ne visi plaukai auga tuo pačiu metu.  IPL plaukelių šalinimo
metodas  yra  efektyvus  tik  tada,  kai  plaukai  yra  tam  tikroje
(anageno  –  augimo)  fazėje,  todėl  rekomenduojama  laikytis
procedūrų  grafiko  –  ypatingai  pirmųjų  12  savaičių.
Vadovaudamiesi rekomenduojamu grafiku galėsite pašalinti  tuos
plaukelius,  kuriuos praleidote ankstesnių procedūrų metu.  Labai
paprasta!

Procedūrų rėžimas

Pirmiausia pakalbėkime apie tai, ko NEREIKĖTŲ tikėtis. Kaip ir
su  VISOMIS namie atliekamomis IPL ar  lazerio procedūromis,
vienos procedūros neužeks visam laikui ir  retsykiais teks šalinti



plaukelius, kad jie vėl nepradėtų augti. Geriausia SMOOTHSKIN
MUSE  savybė yra ta, kad šis prietaisas stabdys plaukų ataugimą
tol,  kol  procedūros  bus  atliekamos  reguliariai,  todėl  tęsiant
procedūras daugiau niekada  nereikės jaudintis dėl plaukuotų kojų
ar pažastų.
Siekdami geriausio rezultato su SMOOTHSKIN MUSE, juo turite
naudotis  kiekvieną  savaitę,  kad  užtikrintumėte,  jog  visi  plaukų
folikulai yra paveikti procedūros.
Pirmosiomis  savaitėmis  vis  dar  augs  šiek  tiek  plaukelių  po
pradinių procedūrų, tačiau nėra ko nerimauti, nes tai greičiausiai
tie  plaukeliai,  kurie  nebuvo paveikti  jų  augimo  etapu  (kai  IPL
veikia efektyviausiai), todėl tęskite procedūras!
Per 4 savaites turėtumėte pastebėti, kad plaukelių atauga mažiau.
Argi  ne puiku? Dar bus likę plaukelių,  kuriuos reikia  pašalinti,
kadangi kiekvieną plaukelį reikia paveikti tinkamu etapu, tačiau jų
liks vis mažiau.
Pasibaigus  pradinei  12  savaičių  procedūrų  programai,  jums
tereikės  atlikti  procedūrą,  siekiant  išlaikyti  pasiektą  efektą  –
įprastai kartą per 4-8 savaites. 

Šalutiniai poveikiai

Neturėtų pasireikšti joks pastebimas ilgalaikis šalutinis poveikis.
Norėdami  daugiau  sužinoti  apie  galimus  šalutinius  efektus,  žr.
skiltį 5.2.

Visada glotni oda

Žinoma,  kiekvieno  žmogaus  procedūrų  trukmė  yra  skirtinga
(mums visiems būdinga skirtinga oda, plaukai, gyvenimo būdas…
Net  ir  genetikai  tenka  svarbus  vaidmuo!),  todėl  dabar  viskas
priklausys nuo jūsų,  kokį  režimą pasirinksite.  Švelnios  it  šilkas
odos  paslaptis  yra  ta,  kad  reikia  laikytis  procedūrų  grafiko.



Reguliariai naudodami prietaisą pastebėsite, kad plaukelių atauga
vis  mažiau  ir  mažiau.  Plaukeliai   yra  smulkesni,  šviesesni,  jie
atauga  lėčiau.  Ilgainiui  Jums  nebereikės  kitų  depiliavimo
priemonių.

Apsilankykite  SMOOTHSKIN  interneto  svetainėje
(www.smoothskin.com),  kurioje  rasite  daugiau  patarimų  ir
naudingos informacijos, kaip naudotis SMOOTHSKIN MUSE ir
pasiekti geriausių rezultatų.

4.0 NAUDOJIMAS

4.1 PRADŽIA

 1.  Prieš  pradėdami  naudoti  SMOOTHSKIN MUSE paruoškite
sritį,  kur taikysite procedūrą,  ją nuskusdami (būtinai pašalinkite
visus matomus plaukelius prieš kiekvieną procedūrą), nuvalydami
ir nusausindami. Įsitikinkite, kad ant odos paviršiaus neliko jokių
palaidų  plaukelių,  kadangi  tai  gali  sugadinti  nuimamą  priekinę
prietaiso dalį ir sukelti nepageidaujamą šalutinį poveikį.  

Dėmesio, naudojant šį prietaisą, nenaudokite jokių gelių ar kremų.

2. Įstatykite adapterio kištuką į  maitinimo lizdą. Odos atspalvio
jutiklis,  esantis  rankinio  prietaiso  priekyje,  nušvis  mėlynai.  Tai
reiškia, kad įsijungė parengties režimas. Įsijungus šiam režimui,
negalėsite  įjungti  IPL  šviesos  blyksnių  funkcijos.  Vieną  kartą
paspauskite  parengties  režimo  /  paruošimo  naudoti  mygtuką.
Mygtukas  degs  nebe  MĖLYNAI,  o  BALTAI.  Tai  reiškia,  kad
prietaisas paruoštas naudoti.



3. Parengties  rėžimas.  Prietaiso  nenaudojant   ir  ilgiau  kaip  3
minutes nepaspaudus jokio mygtuko, jis automatiškai persijungs į
parengties  rėžimą.  Apie  įsijungusį  parengties  rėžimą  praneš
parengties rėžimo/paruošimo naudoti mygtuko lemputė, pradėjusi
šviesti  mėlyna  šviesa.  Norėdami  tęsti  epiliaciją,  vieną  kartą
paspauskite šį mygtuką, kad įsijungtų paruošimo naudoti rėžimas.

Indikatoriaus            Dega mėlyna                                Dega balta     
lemputė nedega       indikatoriaus lemputės šviesa        indikatoriaus 
                                                                                       lemputės šviesa

                    
Prietaisas                    Parengties                                  Paruošimo
išjungtas iš                                                                     naudoti 
rozetės                         režimas                                      režimas

Neskubėkite! Atlikite vieną veiksmą vienu metu… Prieš imdamiesi 
pirmosios procedūros naujoje kūno srityje, patikrinkite savo odą (toje 
srityje) kaip ji reaguos į SMOOTHSKIN MUSE (panašų plotą 
aprėpsite, 2 kartus priglaudę prietaisą prie odos). 
1.  Laikykitės skiltyje „Įvadas“ esančių instrukcijų, kad paruoštumėte 
pasirinktą zoną odos jautrumo testui.
2. Paveikite sritį blyksniais.
3. Palaukite 24 valandas.
4. Jei per 24 valandas nepastebėjote jokios neigiamos reakcijos, galite 
tęsti procedūras. Išbandytoji sritis NETURĖTŲ būti apšviečiama 
blyksniais bent 1 savaitę.

4.2 SAVYBĖS

1.  IŠMANUSIS ODOS ATSPALVIO JUTIKLIS

SMOOTHSKIN MUSE pasižymi unikaliu šiuolaikiniu odos 
atspalvio jutikliu. Per procedūrą šis jutiklis yra nuolat aktyvus ir 
ieško reikalavimus atitinkančio odos atspalvio. 



 Rankinis prietaisas turi būti lygiai priglaustas prie odos, nes jis 
aptinka tinkamą odos atspalvį, tik tuomet kai yra gerai prigludęs 
prie odos. 
Odos  atspalvio  nustatymo  statusą  matysite  abiejuose  rankinės
prietaiso dalies šonuose esančiose juostelėse. Nustačius prietaiso
atpažįstamą  odos  atspalvį,  šias  juosteles  sudarantys  šviesos
stulpeliai  įsižiebs  BALTA ŠVIESA.  Įsižiebusių  švieselių  kiekis
priklausys  nuo  odos  atspalvio.  Prietaiso  galios  nustatymai
atsakingai parinkti, atsižvelgiant į visus saugumo reikalavimus ir
siekiant  užtikrinti  maksimalų  prietaiso  veiksmingumą.  Unikalūs
odos  spalvos  detektoriai  užtikrins  jums  asmeniškai  pritaikytą
procedūrą kaskart naudojant SMOOTHSKIN MUSE.

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

2. ŠVELNIOS EPILIACIJOS RĖŽIMAS

Jeigu  naudodami  prietaisą  jaučiate  skausmą  ar  diskomfortą,
paspauskite  švelnios  depiliacijos  režimo  mygtuką,  kad
sumažintumėte prietaiso išskiriamos energijos galingumą. 



• Vieną  kartą  paspaudus  švelnios  epiliacijos  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 epiliacijos režimą, dar kartą
paspauskite  mygtuką.  Mygtuko  lemputė  užges.  Vėl
veiks standartiniai prietaiso galios nustatymai. 

Indikatoriaus lemputė nedega    Indikatoriaus lemputė dega                                      

                
Švelnios depiliacijos                   Švelnios depiliacijos  
režimas išjungtas                         režimas įjungtas

Pasirinkus  švelnios  depiliacijos  režimą,  depiliacija  gali  būti
mažiau  veiksminga.  Gali  prireikti  daugiau   procedūrų,  kol
pasieksite pageidaujamus rezultatus.

4.3 PROCEDŪRA

Tvirtai  prispauskite  rankinę  prietaiso  dalį  prie  vietos,  kurioje
norite pašalinti plaukelius. Indikatoriai, esantys aplink aktyvinimo
mygtuką, nušvis BALTAI kai prietaisas bus paruoštas žybsniams. 
Paspauskite aktyvavimo mygtuką. Prietaisas pradės žybsėti, o jūs
pajausite šilumą.
Stumkite  prietaisą  link  kito  odos  ploto,  nuo  kurio  šalinsite
plaukelius, ir pakartokite procedūrą.



Užtikrinkite,  kad  VISAI  SRIČIAI  būtų  atlikta  procedūra,  o
sudėtingesnėse  srityse  (tokiose  kaip  pažastyse)  kartokite  kelis
kartus (perbraukite įrenginiu per tą pačią sritį mažiausiai 3 kartus).

4.4  PROCEDŪRŲ  METODAI:  TAŠKINIS  ARBA
LINIJINIS

Rekomenduojami  du  procedūrų  metodai:  taškinis  arba  linijinis.
Nesvarbu,  kurį  metodą  pasirinksite,  po  kiekvieno  blyksnio
pajudinkite  prietaisą,  kad  užtikrintumėte,  jog  sritys  būtų
epiliuojamos tolygiai  ir nepraleistumėte jokios dalies. 



Taškinis 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. 

Linijinis metodas

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

Po  kiekvieno  šviesos  blyksnio  prietaisas  turi  pakartotinai
įsikrauti.  Tai  užtruks  maždaug  1-2  sekundes.  Prietaisui
kraunantis,  žybsės  BALTA  parengties  režimo  /  paruošimo
naudoti mygtuko lemputė. Iš šviesos šaltinio modulio nesiskirs
šviesa.



4.5 IŠJUNGIMAS

Baigę epiliaciją, atjunkite prietaisą nuo adapterio ir elektros lizdo.
Detalesnės  informacijos  apie   SMOOTHSKIN MUSE priežiūrą
ieškokite 5.3 skyrelyje. 

5.0 ODOS PRIEŽIŪRA PO EPILIACIJOS

5.1 GALIMI ŠALUTINIAI POVEIKIAI

SMOOTHSKIN MUSE yra labai galingas prietaisas, todėl visiškai
normalu, kad kai kurie žmonės, naudodami šį prietaisą, gali jausti
lengvą  diskomfortą,  pvz.  odos  paraudimą  ar  įkaitimą.  Šio  tipo
reakcija  paprastai  praeina  per  24  valandas.  Šalutiniai  poveikiai
arba  reakcijos  dažniausiai  pasireiškia  iškart  arba  24  valandų
laikotarpyje.
Jei  nerimaujate,  nustokite  naudotis  SMOOTHSKIN  MUSE  ir
paskambinkite į SMOOTHSKIN pagalbos liniją: +44 (0)844 800
1156. 



5.2 ŠALUTINIŲ POVEIKIŲ LENTELĖ

Šalutinis poveikis Kaip reaguoti?

Nestiprus skausmas / Depiliacijos 
vietoje jaučiamas diskomfortas.

Normali odos reakcija, naudojant IPL 
šviesos impulsų prietaisus. Galite tęsti 
prietaiso naudojimą, laikydamiesi 
instrukcijose pateiktų nurodymų.  Tęsiant 
naudojimą, skausmas turėtų susilpnėti.

Naudodami prietaisą, jaučiate 
šilumą ar dilgčiojimą. Šie pojūčiai 
išnyksta per keletą sekundžių arba 
yra jaučiami šiek tiek ilgiau, bet ne 
ilgiau nei minutę. Tęsiant prietaiso 
naudojimą, šie pojūčiai susilpnėja.

Normali odos reakcija, naudojant IPL 
šviesos impulsų prietaisus. Galite tęsti 
prietaiso naudojimą, laikydamiesi 
instrukcijose pateiktų nurodymų.

Depiliacijos vietoje jaučiamas 
niežulys. 

Odos reakcija, gana dažnai pasitaikanti 
naudojant IPL šviesos impulsų prietaisus. 
Praėjus šiek tiek laiko, niežulys turėtų 
susilpnėti. Galite tęsti prietaiso naudojimą, 
laikydamiesi instrukcijose pateiktų 
nurodymų.  Stenkitės nekasyti depiliacijos 
vietos.

Naudojant prietaisą arba po 
depiliacijos pastebimas odos 
raudonis, kuris per keletą minučių 
išnyksta.

Normali odos reakcija, naudojant IPL 
šviesos impulsų prietaisus. Galite tęsti 
prietaiso naudojimą, laikydamiesi 
instrukcijose pateiktų nurodymų.  

Pastebimas odos raudonis, kuris 
neišnyksta per keletą minučių, bet 
išlieka 24-48 val.

Nutraukite prietaiso naudojimą. Prieš 
tęsdami fotoepiliatoriaus naudojimą, 
pasikonsultuokite su gydytoju.

Depiliacijos metu  jaučiamas 
smarkus skausmas ir diskomfortas, 
kuris gali išlikti ir ilgai po 
procedūros.

Nutraukite prietaiso naudojimą. Prieš 
tęsdami fotoepiliatoriaus naudojimą, 
pasikonsultuokite su gydytoju.



 Labai retai pasitaikančios
problemos

Kaip įvertinti ir reaguoti?

Odos patinimas ir raudonumas, 
neišnykstantis per 2-3 dienas.

Tuoj pat nutraukite prietaiso naudojimą. 
Prieš tęsdami fotoepiliatoriaus naudojimą, 
pasikonsultuokite su gydytoju. Prašome 
paskambinti į SMOOTHSKIN pagalbos 
liniją.

Laikini odos pigmentacijos pokyčiai
(oda pašviesėja ar patamsėja).

Pakitus odos spalvai, tuoj pat nutraukite 
prietaiso naudojimą ir pasikonsultuokite su
gydytoju. Prašome paskambinti į 
SMOOTHSKIN pagalbos liniją.

Pūslės ir nudegimai. Tuoj pat nutraukite prietaiso naudojimą. 
Prieš tęsdami fotoepiliatoriaus naudojimą, 
pasikonsultuokite su gydytoju. Pridėkite 
prie nudegusios vietos ledukų. Patepkite 
odą antiseptiniu ar nudegimams skirtu 
kremu. Prašome paskambinti  
SMOOTHSKIN pagalbos liniją.

5.3 VALYMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 IR LAIKYMAS 

 1. Po procedūros ištraukite adapterio kištuką iš maitinimo lizdo. 
2. Po panaudojimo rankinis prietaisas turi būti apžiūrėtas ar  nėra
pažeidimų,  ir  nuvalytas   sausa,  pūkelių  neturinčia  šluoste.
NIEKADA nenaudokite vandens ir valomųjų skysčių, nes galite
apgadinti  prietaisą,  jis  gali  pradėti  kelti  grėsmę  sveikatai.
Nenaudokite  vandens  ir  valomųjų  skysčių,  nes  galite  apgadinti
prietaisą,  jis  gali  pradėti  kelti  grėsmę  sveikatai.  Norėdami
užtikrinti  visuomet  nepriekaištingą  SMOOTHSKIN  MUSE
veikimą, neleiskite, kad ant šviesos modulio reflektoriaus kauptųsi
purvas, plaukai ir kiti nešvarumai. Priekinė šios detalės dalis yra
išimama  iš  rankinės  prietaiso  galvutės,  kad  būtų  lengviau  ją
išvalyti. Išimtą detalę valykite lengvai sudrėkintu skudurėliu. Prieš



atgal  įstatydami  išimamą  galvutės  priekį,  visuomet  įsitikinkite,
kad jis visiškai išdžiūvo. 
3.  Laikykite  SMOOTHSKIN  MUSE  vėsioje,  sausoje  vietoje.
Rankinio prietaiso procedūrų langelis ir odos atspalvio jutiklis turi
būti apsaugoti nuo pažeidimų.
4. Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas ir jo laidas nėra pastebimai 
apgadinti. Pastebėję pažeidimą ar įskilimą, nustokite naudotis 
prietaisu ir apsilankykite svetainėje kur rasite pagalbinės 
informacijos. 

Suimkite išimamos priekinės dalies šonus ir patraukite tolyn 
nuo rankinės fotoepiliatoriaus galvutės. Išvalę šią detalę, 
įstatykite ją atgal, įsitikindami, kad ji gerai užsifiksavo. Priekinę
detalę galima įstatyti vieninteliu būdu. Nestumkite jos per jėgą.



5.4 TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS

Problema Sprendimas

Pridėjus prietaisą prie odos, neįsižiebia 
galvutės šonuose esančiose juostelėse 
įrengtos švieselės. 

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

Prispaudus prietaisą prie odos, pirma 
šoninėje prietaiso galvutės juostelėje 
įrengta lemputė dega raudona šviesa. 
SMOOTHSKIN MUSE fotoepiliatorius 
neveikia.

Odos plotelis, kuriame norite šalinti 
plaukelius, yra pernelyg tamsus. 
SMOOTHSKIN MUSE turi išmanius 
odos atspalvio jutiklius, kurie 
automatiškai nustato Jūsų odos atspalvį 
ir parenka optimalius prietaiso 
nustatymus. 
Dėl IPL plaukelių šalinimo 
technologijos pobūdžio SMOOTHSKIN 
MUSE netiks labai tamsiai odai.

Pirma šoninėje prietaiso galvutės 
juostelėje įrengta lemputė žybsi 
raudonai. SMOOTHSKIN MUSE 
fotoepiliatorius neveikia.

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

Šoninėje prietaiso galvutės juostelėje 
esančios lemputės dega ir/ar žybsi. Dega
raudona LED indikatoriaus lemputė. 

SMOOTHSKIN MUSE praneš apie 
įvykusią klaidą lempučių, įrengtų 
šoninėse prietaiso galvutės juostelėse, 
blyksėjimu. Tai reiškia, kad įvyko 
gedimas. Nebesinaudokite prietaisu ir 
apsilankykite SMOOTHSKIN svetainėje
dėl papildomos informacijos. 

SMOOTHSKIN rankinis prietaisas, 
procedūrų langelis, elektros tiekimo 
elementas arba laidas yra pažeisti, 
sulaužyti, įtrūkę,  arba turi matomų 
defektų.

NENAUDOKITE PRIETAISO. Jeigu 
nesate tikri, ar saugu jį naudoti , arba 
jeigu manote, kad prietaisas gali būti 
sugedęs, nenaudokite jo ir apsilankykite 
SMOOTHSKIN svetainėje.



6.0 INFORMACIJA

6.1  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SMOOTHSKIN MUSE prietaisas su plačius spindulius 
skleidžiančia IPL (intensyvią impulsinę šviesą) sistema su filtru, 
pasižymi šiomis savybėmis:

• Pasikartojimų dažnis: rankiniu būdu impulsai 
skleidžiami kas 1 -2 sekundės (nepertraukiamas 
veikimas)

• Maksimalus optinis galingumas: 6 J/cm²
• Impulso ilgis: 2,6 ms (visas pusės maksimumo plotis)
• Įeinanti srovė: 100–240 V, 50 / 60 Hz, 1,3–0,55 A
• Naudojimo temperatūra: 5°C–40°C.
• Oro drėgmė: santykinis drėgnumas be kondesacijos iki 

93%.
• Naudojimo slėgis: nuo 700 hPa iki 1060 hPa
• Vienu impulsu aprėpiamas plotas: 3 cm2 (30 mm x 10 

mm).

Vieta, esanti aplink procedūrų langelį yra priskiriama 
pritaikomoms dalims ir  gali pasiekti maksimalią 52°C 
temperatūrą. 
Įsitikinkite, kad Smoothskin MUSE prietaisas yra naudojamas tik 
taip kaip nurodyta. 

Transportavimo sąlygos:

• Temperatūra: nuo -25 °C iki +70 °C
• Drėgnumas: iki 93 % sant. dr. be kondensacijos
• Slėgis: nuo 500 hPa iki 1060 hPa



Jeigu prietaisas yra laikomas kitomis veikimo sąlygomis nei 
nurodyta, prieš naudojimą palaukite mažiausiai 30 minučių, kad 
jis prisitaikytų prie sąlygų.
SMOOTHSKIN MUSE žybsniai yra neribojami ir yra jis skirtas 
vienam asmeniui.

 Minimali prietaiso tarnavimo trukmė laikantis nurodytų sąlygų 
yra 10 metų. 
Prietaisas atitinka šiuos IEC standartus: 60601-1:2007,  EN55014-
1:2006, EN55014-2:1997, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-
3:2008, IEC62087:2011, IEC62301:2011 ir IEC60335-2-23:2003 
elektromagnetinio suderinamumo direktyvą. Todėl jis yra 
tinkamas naudoti aplinkoje su panašiai reguliuojamais prietaisais. 
SMOOTHSKIN  MUSE atitinka šiuos IEC standartus: 60601-
1:2005+A1:2012/ AAMI ES 60601 :2005 ( R) 2012 ir A1:2012 + 
CAN/CSAC 22.2 Nr. 60601-1:14; IEC 60601-1-11:2015, IEC 
60601-1-11:2015, 60601-2-57:2011; IEC 60601-1-6:2010, IEC 
62366:2007. 

CE simbolis reiškia, kad prietaisas atitinka šias Europos Komisijos
direktyvas:

 Mažos įtampos direktyą: 2014/35/EU;
 Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą: 

2014/30/EU;
 Ekologinio ir energiją tausojančio projektavimo 

direktyvą 2009/125/EC.

6.2 UTILIZAVIMAS (eksploatacijos pabaiga)

Kad  kiltų  kuo  mažesnis  pavojus  sveikatai  ir  aplinkai,  taip  pat
siekiant užtikrinti, kad visos medžiagos galėtų būti perdirbamos, šį
gaminį  reikia  išmesti  tam  skirtose  surinkimo  vietose,  skirtose
elektriniams ir  elektroniniams prietaisams.  Ant  prietaiso  esantis



šiukšliadėžės simbolis primena, kad  jo negalima išmesti kartu su
buitinėmis atliekomis.

6.3 GARANTIJA

Prietaisui  suteikiama  2  metų   garantija  nuo  jo  įsigijimo  datos.
Garantiniu  laikotarpiu  nemokamai  patikrinsime  medžiagų  arba
gamybos defektus ir savo nuožiūra pakeisime visą prietaisą.
Garantija galioja visose šalyse, kuriose šį prietaisą tiekia „Cyden
Ltd“ ar jos skirtasis platintojas.
Ši garantija negalioja pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo
naudojimo, įprasto susidėvėjimo ar nedidelių defektų,  kurie turi
menką  poveikį  prietaiso  vertei  arba  veikimui.  Garantija
nebegalioja, jei remonto darbus atlieka neįgaliotieji asmenys arba
jei naudojamos neoriginalios SMOOTHSKIN MUSE dalys. 
Dėl aptarnavimo garantiniu laikotarpiu, apsilankykite svetainėje:
www.smoothskin.com/support.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros
(serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:


