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SMOOTHSKIN BARE+

1.1 

 SMOOTHSKIN BARE+ 

NENAUDOKITE „SMOOTHSKIN BARE+“, jei jūsų 
oda neseniai dirbtinai ar natūraliai įdegė. Jūsų oda 
gali būti itin jautri po nudegimų saulėje ir ypač imli 
pašaliniams IPL procedūros poveikiams (pvz., gali 
nudegti, susidaryti pūslelių, randų ar pasikeisti 
spalva). Taip pat venkite tiesioginių saulės spindulių 
nenaudodami jokios apsaugos po SMOOTHSKIN 
BARE+ procedūros. Jūsų oda gali būti itin jautri po 
IPL procedūros ir ypač imli saulės nudegimui. 
Naudokite losjoną nuo saulės (SPF 15 ar didesnės 
apsaugos) arba uždenkite odą.



NENAUDOKITE „SMOOTHSKIN BARE+“ tiesiogiai ant 
spenelių, genitalijų ar aplink išeinamąją angą. Šiose vietose 
gali būti tamsesnė odos spalva ir (arba) didesnis plaukuo-
tumas. Prietaiso naudojimas šiose vietose gali sukelti 
diskomfortą / skausmą arba odos pažeidimus (nudegi-
mus, spalvos pakitimus ar susidaryti randai). 
NENAUDOKITE „SMOOTHSKIN BARE+“, jei sirgote odos 
vėžiu arba turite priešvėžinių pakitimų (pvz., hemangiomą 
arba daug didelių apgamų).
NENAUDOKITE „SMOOTHSKIN BARE+“, jei jums būdingi 
tolesni požymiai, nes SMOOTHSKIN BARE+ gali pažeisti 
jūsų odą ar dar labiau pabloginti esančius simptomus. Jūs 
galite patirti tokius šalutinius poveikius kaip nudegimai, 
pūslelės arba odos spalvos pakitimai (hiperpigmentacija 
arba hipopigmentacija) ar randų susidarymas:

Tamsiai rudi ar juodi šlakai, tokie kaip dėmės, 
apgamai ar karpos, esančios toje vietoje, kuriai 
norite taikyti procedūrą.

Chroniškos odos ligos (pvz., žvynelinė ar baltmė) 
ar pažeista oda (pvz., saulės nudegimai, įpjovi-
mai, atviros žaizdos ar aktyvios infekcijos) tose 
vietose, kuriose norite taikyti procedūrą.

Varikozinės venos tose vietose, kuriose norite 
taikyti procedūrą.

Tatuiruotės ar nuolatinis makiažas tose vietose, 
kuriose norite taikyti procedūrą.



NENAUDOKITE „SMOOTHSKIN BARE+“, jei esate nėščia 
ar maitinanti kūdikį, nes šis prietaisas nebuvo išbandytas 
su šiais asmenimis.

SMOOTHSKIN BARE nėra skirtas naudoti asmenims, 
turintiems mažesnius fizinius, jutiminius arba protinius 
gebėjimus, nebent šie asmenys buvo prižiūrimi arba 
mokyti apie saugų ir deramą šio prietaiso naudojimą tokio 
asmens, kuris atsakingas už jų saugumą.

SMOOTHSKIN BARE turi būti laikomas vaikams, 
jaunesniems nei 16 metų amžiaus, nepasiekiamoje vietoje. 
Vaikai neturėtų šiuo prietaisu naudotis, žaisti su juo, atlikti 
techninės priežiūros darbus ar jį valyti.

Jei jautriai reaguojate į saulės šviesą (esate 
jautrūs šviesai) arba naudojate medikamentus, 
dėl kurių oda tampa jautresnė ir sukeliamas 
jautrumas 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 BARE+, pasi-
tarkite su gydytoju. SMOOTHSKIN internetin-
iame puslapyje www.smoothskin.com/sup-
port rasite sąrašą medicininių preparatų, kurie 
sukelia jautrumą šviesai



SMOOTHSKIN BARE+ stiklinis filtras yra esminis 
komponentas, kuris naudojant įkaista. NELIESKITE 
filtro naudodami ar iš karto po naudojimo. Reguliari-
ai apžiūrėkite filtrą, ar yra pažeidimų. 
NENAUDOKITE „SMOOTHSKIN BARE+“, jei filtras 
įtrūkęs arba jo nėra.

1.2 ATSARGUMO PRIEMONĖS

SMOOTHSKIN BARE+ nėra rekomenduojamas šalinti 
raudonus, pilkus ar labai šviesius plaukus, nes jo 
poveikis nėra efektyvus su tokios spalvos plaukais.

Elektros įrangos ir priešgaisrinis saugumas
Kaip ir su kiekvienu elektriniu prietaisu reikia laikytis 
tam tikrų atsargumo priemonių, kad būtų užtikrintas 
saugumas.

Pavojus
NENAUDOKITE, jei SMOOTHSKIN BARE+ yra pažeis-
tas; pavyzdžiui, suskilęs rankinis prietaisas, pažeistas 
kabelis (matosi vidiniai laidai), suskilęs ar 
sudaužytas rankinio prietaiso stiklas, ir t. t. Vidinėse 
prietaiso dalyse kaupiasi elektros krūvis, kuris gali 
būti pavo-jingas.



NIEKADA nebandykite atidaryti SMOOTHSKIN BARE
+ korpuso, nes gali sužeisti pavojingi elektriniai kom-
ponentai ir impulsinė šviesos energija. 
NENAUDOKITE, jei rankinis prietaisas tiek įkaista, 
kad jį tampa nepatogu paliesti. Tai gali reikšti, kad 
SMOOTHSKIN BARE+ yra pažeistas.

1.3 AKIŲ SAUGUMAS

SMOOTHSKIN BARE+ žybčioja intensyviais šviesos 
impulsais. Tiesioginiai spinduliai gali pakenkti jūsų 
akims. Vadovaukitės toliau pateiktomis saugumo 
priemonėmis.

Rankinis prietaisas gali būti aktyvinamas (skleisti 
blyksnius), jei odos atspalvio jutiklis užfiksuoja 
tinkamą odos atspalvio parametrą. Tačiau: 
NEŽIŪRĖKITE tiesiai į rankinio prietaiso procedūrų 
langelį, kai į sistemą tiekiamas elektros maitinimas ir 
kai prietaisas yra įjungtas.
NEBANDYKITE aktyvinti sistemos (įjungti blyksnius), 
nukreipę į akį.
Bandykite aktyvinti sistemą (įjungti blyksnius) TIK 
tada, kai rankinio prietaiso priekis gerai susiliečia su 
sritimi, kuriai norite atlikti procedūrą. 
Rekomenduojame žiūrėti tolyn nuo rankinio prietai-
so, kai jis blykčioja į odą.
NENAUDOKITE vietoms aplink akis (antakiams arba 
blakstienoms).



2.0 ĮVADAS
2.1 JŪSŲ „SMOOTHSKIN“

Ji yra nuostabi! SMOOTHSKIN BARE veikia skleis-
damas intensyvius šviesos impulsus, kuriuos sukuria 
profesionali IPL technologija. Plaukai yra šalinami 
būtent šia neprilygstama technologija.

SMOOTHSKIN BARE+ galima naudoti viršutinei 
lūpai, smakrui, skruostui, žandikaulio kontūrui ir 
kaklui. NEBANDYKITE aktyvinti (įjungti blyksnius) 
SMOOTHSKIN BARE+ ant paviršiaus, kuris nėra oda.

Stiklinis filtras
SMOOTHSKIN BARE+ 
yra vienam asmeniui 
skirtas naudoti prietai -
sas; jis nėra pritaikytas 
vienai lyčiai, todėl 
tinka ir vyrams. Nėra 
rekomenduojama 
naudoti SMOOTHSKIN 
BARE+ šalinant 
vyrišką barzdą, nes 
plaukai gali neataugti.



Odos
atspalvio
jutiklis

Aktyvinimo
mygtukas 

Jungiamasis laidas 

Elektros
tiekimo elementas

Elektros
tiekimo laidasProcedūrų

langelis

3.0 KAIP TAI VEIKIA
3.1 KOKIU BŪDU IPL VEIKIA?

SMOOTHSKIN BARE+ yra pritaikytas sustabdyti 
plaukų augimo ciklą ir neleisti plaukams ataugti. 
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. Galite tikėtis, kad pastebėsite, kaip 
prietaisu apšviesti plaukeliai savaime nukris per 
procedūrų kursą, trunkantį nuo kelių dienų iki 1–2 
savaičių.



3.2 KO TIKĖTIS

Įdomus faktas! Plaukai auga 3 skirtingais, bet nuos-
ekliais etapais, be to, ne visi plaukai auga tuo pačiu 
metu per tą patį etapą. Kadangi IPL procedūra yra 
efektyvi tik tam tikru vienu etapu (jei tiksliau, tai per 
anageno augimo fazę), todėl reikės vadovautis 
procedūrų režimu, kol nepasieksite pageidaujamų 
rezultatų. Vadovaudamiesi rekomenduojamu režimu 
turėsite daugiau galimybių pašalinti plaukelius, 
kuriuos praleidote per ankstesnes procedūras. Labai 
paprasta!

Procedūrų režimas
Pirmiausia pakalbėkime apie tai, ko NEREIKĖTŲ 
tikėtis. Kaip ir su VISOMIS namie atliekamomis IPL ar 
lazerio procedūromis (netikėkite niekuo, kas jums 
sako kitaip), vienos procedūros neužteks visam 
laikui. Kartkartėmis teks šalinti plaukelius, kad jie vėl 
visi nepradėtų augti; geriausia SMOOTHSKIN BARE+ 
savybė yra ta, kad šis prietaisas stabdys plaukų 
ataugimą tol, kol procedūros bus atliekamos 

BLYKSNIAI NELEIDŽIA PLAUKELIAMS
ATAUGTI

ZZZ ZZZ ZZZ

SKUTIMAS



reguliariai, todėl tęsiant procedūras daugiau niekada 
nereikės jaudintis dėl plaukuotų kojų ar pažastų. 
Valio!
Siekdami geriausio rezultato su SMOOTHSKIN BARE
+, turėtumėte juo naudotis kiekvieną savaitę, kad 
užtikrintumėte, jog visi plaukų folikulai yra paveikti 
procedūros.
Pirmomis savaitėmis vis dar augs šiek tiek plaukų po 
pradinių procedūrų. Nėra ko nerimauti, nes tai tikri-
ausiai yra tie plaukeliai, kurie nebuvo įrenginio 
paveikti jų augimo etapu (kai IPL veikia efektyviausi-
ai), todėl tęskite procedūras!
Per 4 savaites turėtumėte pastebėti, kad plaukai 
mažiau atauga. Argi tai nėra nuostabu? Vis dar bus 
šiek tiek plaukelių, kuriuos reikės apšviesti įrenginiu, 
nes reikia paveikti kiekvieną plaukelį tinkamu etapu, 
bet nesijaudinkite, nes nuo dabar reikalai tiktai 
gerės, todėl nenuleiskite rankų!
Šalutiniai poveikiai
Nėra tikėtini jokie šių procedūrų šalutiniai poveikiai. 
Jeigu jūs pastebėsite ką nors neįprasto, žvilgtelėkite 
į 5.2 skyrių, kur rasite daugiau informacijos.
Visada lygi oda
Žinoma, kiekvieno žmogaus procedūrų trukmė yra 
skirtinga (nes mums visiems būdinga skirtinga oda, 
plaukai, gyvenimo būdas… Net ir genetikai tenka 
svarbus vaidmuo!), todėl dabar viskas priklausys nuo 
jūsų, kai spręsite, koks režimas yra tinkamiausias.



Šilkinio lygumo odos paslaptis yra ta, kad reikia 
niekada nesustoti ir laikytis procedūrų režimo. 
Reguliariai naudodami prietaisą pastebėsite, kad 
plaukai atauga vis mažiau ir mažiau. Šie plaukai turi 
būti smulkesni, šviesesni ir lėčiau augantys. Ilgainiui 
vietoj skutimosi užteks šių procedūrų. 
Apsilankykite SMOOTHSKIN interneto svetainėje 
(www.smoothskin.com), kurioje rasite daugiau 
patarimų ir naudingos informacijos, kaip SMOOTHS-
KIN BARE+ naudotis ir kaip pasiekti geriausių rezul-
tatų.

4.0 KAIP NAUDOTIS
4.1 PRADŽIA
1. Prieš pradėdami naudoti SMOOTHSKIN BARE+, 
paruoškite sritį, kur taikysite procedūrą,
ją nuskusdami (būtinai pašalinkite visus 
matomus plaukus prieš kiekvieną 
procedūrą), nuvalydami ir nusausindami.
Bet kokie plaukai, likę jūsų odos 
paviršiuje, gali pažeisti įrenginio 
priekinę dalį ir 
sukelti šalutinę reakciją.

2. Įjunkite šį prietaisą
Prijunkite maitinimo tiekimą pridedamu laidu. Odos
atspalvio jutiklis, esantis rankinio prietaiso priekyje,
nušvis mėlynai ir įsijungs ventiliatorius.
Nevaškuokite, nedepiliuokite ir nepešiokite plaukų
toje vietoje, kurioje taikysite procedūrą, nes tai

Nepamirškite, 
kad nereikia 
naudoti jokių 
gelių ar kremų 
su šiuo prietai-
su!



pašalins paviršinę plauko dalį, kuri per procedūrą 
absorbuoja šviesos energiją.

Neskubėkite! Atlikite vieną veiksmą vienu metu…
Prieš imdamiesi pirmosios procedūros naujoje kūno 
srityje, patikrinkite savo odą (toje srityje), kaip ji 
reaguos į SMOOTHSKIN BARE+.
Bandomoji sritis turi būti maždaug 3 cm x 2 cm dydžio 
(ekvivalentiška 2 šalia atliekamiems žybtelėjimams).

1. Sekite instrukcijas, pateiktas skyriuje „Pradžia“, kaip
įprastai pradėti.

2. Paveikite sritį blyksniais.

3. Palaukite 24 valandas.

4. Jeigu nėra jokios reakcijos po 24 valandų, tuomet
jūs galite tęsti procedūras! Išbandytoji sritis
NETURĖTŲ būti pakartotinai apšviečiama blyksniais
bent 1 savaitę.



4.2 SAVYBĖS

Odos atspalvio jutiklis
SMOOTHSKIN BARE+ pasižymi unikaliu šiuolaikiniu 
odos atspalvio jutikliu. Per procedūrą šis jutiklis 
yra nuolat aktyvus ir ieško reikalavimus 
atitinkančio odos atspalvio. 
Jei odos atspalvio jutiklis neaptinka reikalavimus 
atitinkančio odos atspalvio, tada rankinis prietaisas 
negali būti aktyvinamas.
Rankinis prietaisas turi būti lygiai priglaustas prie 
odos, nes jis aptinka tinkamą odos atspalvį, tik kai 
prie odos yra prispaudžiamas.

4.3 PROCEDŪRA

- Tvirtai prispauskite prietaisą prie vietos, kur
taikysite procedūrą. Indikatoriai, esantys aplink
aktyvinimo
mygtuką, nušvis BALTAI, kai prietaisas bus paruoš-

NetinkamasTinkamas

Įjungtas indikatorius
Odos aptikimas

Išjungtas indikatorius
Neaptinkama odos

Procedūrų langelis



tas žybsniams.
- Paspauskite aktyvinimo mygtuką. Prietaisas pradės
žybsėti, o jūs pajausite šilumą.
- Stumkite rankinį prietaisą prie tolesnės apdorojimo
vietos ir vėl kartokite!

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

Būtina per procedūrą 
palikti atviras įrenginio 
angas, nes kitaip įrenginys 
gali perkaisti. SMOOTHS-
KIN BARE+ yra ypatingai 
greitas ir galingas prietai-
sas, leidžiantis atlikti viso 
kūno procedūrą greičiau 
nei per 10 minučių.

Procedūrų
langelis

Tolygūs procedūrų ruožai Procedūrinių ruožų 
ersidengimas

Praleistos sritys

Vėdinimo
angos



4.4 PROCEDŪRŲ METODAI – TAŠKINIS ARBA 
LINIJINIS

Rekomenduojami du procedūrų metodai: taškinis 
arba linijinis. Kad ir kurį metodą pasirinktumėte, 
rankinį prietaisą bus galima stumtelėti tolyn tik po 
blykstelėjimo, kad užtikrintumėte, jog sritys būtų 
apdorojamos tolygiai ir nepraleistumėte jokios 
dalies.

Taškinis metodas
Geriausiai tinka mažoms sritims, 
tokioms kaip pažastys ir veidas. 
Pridėkite rankinį prietaisą prie odos, 
paspauskite ir atleiskite aktyvinimo 
mygtuką. Patraukite prietaisą nuo 
odos prieš atsargiai jį vėl pridėdami 
prie kitos procedūros srities.

Linijinis metodas
Geriausiai tinka didelėms sritims, tokioms kaip kojos. 
Pridėkite rankinį prietaisą prie odos, paspauskite ir 
palaikykite aktyvinimo mygtuką, tada blykstelėjus 
kaskart pastumkite prietaisą ant odos. Stenkitės 
rankinį prietaisą stumti tuo pačiu greičiu, nes taip 
susidaro tolygūs ruožai, nepersidengiantys ir nepra-
leidžiantys jokių vietų.

Prietaisui reikia 
pakartotinai 
įsikrauti tarp 
žybtelėjimų. Tai 
užims maždaug 
pusę sekundės.



4.5 IŠJUNGIMAS

Kai pabaigsite procedūrą, reikės atjungti SMOOTHS-
KIN BARE+ kištuką nuo elektros lizdo. Žiūrėkite 5.3 
skyrių, jei reikia informacijos, kaip geriausiai prižiūrė-
ti SMOOTHSKIN BARE+.

5.0 TOLESNĖ PRIEŽIŪRA
5.1 GALIMI ŠALUTINIAI POVEIKIAI
SMOOTHSKIN BARE+ yra galingas prietaisas. Kai 
kurie žmonės jį naudodami gali jausti nežymų 
diskomfortą (pvz., karštį arba odos paraudimą), bet 
tai yra normalu. Šio tipo reakcija paprastai praeina 
po 24 valandų.

Šalutiniai poveikiai arba reakcijos dažniausiai 
pasireiškia iškart arba per 24 valandas.

Jei nerimaujate, nustokite naudotis SMOOTHSKIN 
BARE+ ir apsilankykite SMOOTHSKIN svetainėje 
www.smoothskin.com/support, kurioje teikiama 
pagalba.



5.1 GALIMI ŠALUTINIAI POVEIKIAI

ŠALUTINIS POVEIKIS KAIP ĮVERTINTI IR REAGUOTI

 

 
 

 

 

LABAI RETAIS ATVEJAIS KAIP ĮVERTINTI IR REAGUOTI

 

Švelnus skausmas / diskomfortas toje 
srityje, kur atliekama procedūra.

Šilumos jausmas ar dilgčiojimo pojūtis 
per procedūrą, kuris dažniausiai išnyksta 
po kelių sekundžių ar minutės, o nuolat 
naudojant prietaisą – sumažėja.

Niežėjimas procedūros srityje.

Odos paraudimas per procedūrą ir po 
jos, kuris praeina po kelių minučių.

Odos paraudimas nepraeina per kelias 
minutes. Jis tęsiasi 24–48 valandas.

Intensyvus skausmas ar diskomfortas 
per procedūrą arba jis išlieka po 
procedūros.

Patinimas ar paraudimas, kuris 
neišnyksta per dvi ar tris dienas.

Laikini odos spalvos pasikeitimai 
(pašviesėjimas ar patamsėjimas).

Ant odos atsiradusios pūslelės arba 
nudegimai.

Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu 
ir pasikonsultuokite su gydytoju prieš jį 
vėl naudodami. Apsilankykite 
SMOOTHSKIN svetainėje, jei reikia 
pagalbos.

Jeigu jūsų odos spalva pasikeičia, 
nedelsiant nustokite naudotis prietaisu ir 
pasikonsultuokite su gydytoju. 
Apsilankykite SMOOTHSKIN svetainėje, 
jei reikia pagalbos.

Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu 
ir pasikonsultuokite su gydytoju prieš jį 
vėl naudodami. Uždėkite šaltą pakuotę 
ant tos srities. Užtepkite antiseptinio 
kremo arba kremo nuo nudegimo. 
Apsilankykite SMOOTHSKIN svetainėje, 
jei reikia pagalbos.

Tikėtina ir įprasta per IPL procedūras. 
Toliau galite naudotis prietaisu, kaip 
nurodyta, o skausmas daug kartų 
naudojant turėtų sumažėti.

Tikėtina ir įprasta per IPL procedūras. 
Toliau galite naudotis prietaisu, kaip 
nurodyta.

Gan būdinga IPL procedūroms, be to, tai 
greitai liaujasi. Toliau galite naudotis 
prietaisu, kaip nurodyta. Nekasykite tos 
vietos.

Tikėtina ir įprasta per IPL procedūras. 
Toliau galite naudotis prietaisu, kaip 
nurodyta, kai tik paraudimas išnyks.

Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu 
ir pasikonsultuokite su gydytoju prieš jį 
vėl naudodami.

Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu 
ir pasikonsultuokite su gydytoju prieš jį 
vėl naudodami.



5.3 VALYMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

1. Po procedūros visada išjunkite SMOOTHSKIN 
BARE+ atjungdami kištuką nuo elektros lizdo.

2.Po panaudojimo rankinis prietaisas turi būti 
apžiūrėtas, ar nėra pažeidimų, ir nuvalytas su sausu, 
pūkelių neturinčių skudurėliu.

ĮSPĖJIMAS: stiklinis filtras gali naudojant įkaisti. 
NELIESKITE ir nevalykite filtro bent 5 minutes po 
naudojimo, kad jis galėtų atvėsti.

NIEKADA nenaudokite vandens ar valymo skysčių, 
nes tai gali pažeisti prietaisą ir kelti saugumo pavojų.

Kad SMOOTHSKIN BARE+ veiktų didžiausiu našumu, 
ypač svarbu, kad ant reflektoriaus ir odos atspalvio 
jutiklio nebūtų nešvarumų, plaukelių ir kitų sankaupų. 
Jei reikia, galima atsargiai nuvalyti reflektorių ir odos 
atspalvio jutiklį šiek tiek sudrėkintu medvilniniu 
šluostuku.

3. Laikykite SMOOTHSKIN 
BARE+ vėsioje, sausoje 
vietoje. Rankinio prietaiso 
procedūrų langelis ir odos 
atspalvio jutiklis turi būti 
apsaugoti nuo pažeidimų.

Odos 
atspalvio
jutiklis

Reflektorius



6.0 INFORMACIJA
6.1 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
SMOOTHSKIN BARE yra filtruotų plačiajuosčių 
intensyviųjų šviesos impulsų sistema pasižyminti 
šiomis techninėmis savybėmis:

- Pasikartojimų dažnis: rankiniu būdu impulsai
skleidžiami kas 0,6 sekundės
- Nepertraukiamas darbas
- Maks. optinis galingumas: 3 J/cm2

4. Reguliariai tikrinkite prietaisą (įskaitant laidus), ar
yra matomų pažeidimo požymių. Jei yra pažeidimų ar
įtrūkimų, nustokite naudotis prietaisu ir apsilankykite
svetainėje, kur rasite pagalbinės informacijos.

5.4 TRIKDŽIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

TRIKDŽIAI SPRENDIMAI

 

Rankinio prietaiso aktyvinimo mygtuko 
švieselės neužsidega, kai prietaisas yra 
uždedamas ant odos.

Rankinio prietaiso aktyvinimo mygtukas 
pradeda šviesti baltai, kai uždedama ant 
odos, bet rankinis prietaisas nežybčioja, 
kai aktyvinimo mygtukas spaudžiamas.

Rankinio prietaiso aktyvinimo mygtuko 
švieselės visada yra raudonos ir 
prietaisas neveikia.

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

NENAUDOKITE. Jei iškyla kokių nors 
abejonių dėl SMOOTHSKIN BARE+ 
saugumo arba įtariate, kad prietaisas yra 
kažkaip pažeistas, juo negalima naudotis, 
taip pat reikia apsilankyti svetainėje dėl 
pagalbinės informacijos.

Maitinimo tiekimas turi būti prijungtas. 
Odos atspalvio jutiklis turi būti visiškai 
prispaustas prie odos. Jūsų oda gali būti 
per daug tamsi procedūrai. Pasitikrinkite 
pagal odos atspalvių lentelę, esančią šio 
naudotojo vadovo priekyje.

Prietaisas gali būti sugedęs. Atjunkite 
prietaiso kištuką ir iš naujo įjunkite. Jei 
trikdžiai vis dar išlieka, apsilankykite 
svetainėje, kur rasite pagalbinės 
informacijos.

Tai rodo, kad prietaisas yra sugedęs. 
Nustokite naudotis prietaisu ir apsilankykite 
svetainėje, kur rasite pagalbinės 
informacijos.



- Impulso ilgis: 1 ms (visas pusės maksimumo plotis)
- Elektros linijos įvestis: 100–240 V (kint.), 50 / 60 
Hz, 1,3–0,55 A
- Naudojimo temperatūra: nuo 5 °C iki 40 °C
- Naudojimo drėgnumas:
iki 93 % sant. dr. be kondensacijos
- Naudojimo slėgis: nuo 700 hPa iki 1060 hPa 
Procedūros sritis (taško dydis): 3 cm2 (30 mm x 10 
mm)
Transportavimo sąlygos:
- Temperatūra: nuo -25 °C iki +70 °C
- Drėgnumas: iki 93 % sant. dr. be kondensacijos
- Slėgis: nuo 500 hPa iki 1060 hPa
SMOOTHSKIN BARE+ žybsniai yra neribojami, be 
to, jis pritaikytas naudoti vienam asmeniui.
"CE žymė patvirtina, kad šis prietaisas atitinka 
tolesnes EEB direktyvas:
• Žemos įtampos direktyvą 2014/35/ES
• Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą
2014/30/ES
• Su energija susijusių įrenginių direktyvą
2009/125/EB"

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. Tai jums primins ratinio 
konteinerio simbolis, pažymėtas ant šio gaminio.

6.3 GARANTIJA

Suteikiame 2 metų gaminio garantiją nuo jo įsigijimo 
datos. Garantiniu laikotarpiu nemokamai patikrin-
sime medžiagų arba darbo 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 nau-
dojimo, taip pat defektams, kurie turi menką poveikį 
prietaiso vertei arba veikimui. Garantija nustoja 
galioti, jei prietaisas yra taisomas neįgaliotų asmenų 
ir jei nėra naudojamos originalios SMOOTHSKIN 
BARE+ dalys. Dėl aptarnavimo garantiniu laikotarpiu 
apsilankykite svetainėje www.smoothskin.com/sup-
port

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt


