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Avertismente și contraindicații 
Prezentul manual de utilizare este în conformitate cu normele și legislația în vigoare în 
Uniunea Europeană. Când vă deplasați în străinătate, trebuie de asemenea să respectați și 
regulamentele și legislația din țara respectivă. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție 
toate avertismentele și contraindicațiile. 
 
- Nu utilizați aparatul dacă piesele și accesoriile nu sunt furnizate de către producător în sensul 
definiției din prezentul manual, sau dacă aparatul este defect sau dacă nu pare a funcționa 
corect, sau dacă vedeți sau simțiți fum. În astfel de cazuri, opriți utilizarea aparatului și 
contactați Serviciul clienți. 
-Numai personalului autorizat îi este permis să efectueze reparații. Nu încercați să reparați sau 
să desfaceți piesele sigilate ale aparatului. Puteți atinge componente periculoase și vă puteți 
provoca leziuni grave. Acest lucru va anula de asemenea și garanția. 
 

2. 
-Nu introduceți adaptorul în apă. Adaptorul nu este rezistent la apă. 
Nu utilizați adaptorul dacă are un cablu sau un ștecher deteriorat, dacă nu funcționează adecvat sau dacă a fost 
introdus în apă. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți adaptorul din priză imediat. 
-Nu lăsați aparatul sub apă, în baie sau sub duș mai mult de 20 de minute. 
-Nu fixați capete de perie ude în timpul încărcării aparatului. 
-Nu utilizati geluri de curățare care conțin particule exfoliante sau alte tipuri de particule. 
-Nu lăsați soluția de curățare a feței se acumuleze pe capetele de perie. 
-Aparatul trebuie utilizat doar împreună cu unitatea de alimentare furnizată. 
Dacă bateria prezintă scurgeri, evitați contactul cu pielea, ochii și membranele mucoase. Dacă este necesar, clătiți 
zonele afectate cu apă și solicitați aisistență medicală. 
-Nu curățați aparatul sau oricare dintre piesele acestuia în mașina de spălat vase. 
-Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a 
tuturor accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice. Pentru 
detalii, consultați secțiunea “11. Eliminare”. 
Bateria trebuie îndepărtată din dispozitiv înainte să fie eliminată. 
Aparatul trebuie deconectat de la rețea înainte de a îndepărta bateria. 
Bateria va fi eliminată în siguranță. 
Trebuie acordată atenție aspectelor de mediu legate de eliminarea bateriei. Nu aruncați bateriile uzate la coșul de 
gunoi. Contactați vânzătorul pentru protecția mediului. 
 
Îndepărtarea bateriei 
Pentru a îndepărta bateria, dispozitivul trebuie dezasamblat. Dispozitivul nu va mai funcționa după această 
procedură. Garanția va fi anulată dacă carcasa aparatului este deteriorată și bateria îndepărtată. Se recomandă să 
utilizați ochelari și mănuși de protecție. 
Silk’n nu este responsabil pentru daunele fizice sau materiale ca urmare a efectuării procedurii. 
Pentru a îndepărta bateria, puneți aparatul pe o suprafață solidă, rezistentă. Folosiți un ciocan pentru a lovi 
dispozitivul la îmbinare și continuați să procedați astfel de-a lungul îmbinării pe ambele părți ale dispozitivului. 
După ce îmbinarea este desfăcută suficient, folosiți cleștele sau șurubelnița pentru a desface carcasa. Deșurubați PCB 
(placa imprimată de circuit) și îndepărtați bateria deconectând fișa de la PCB. 
 
Contraindicații 
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani şi de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau 
mentale reduse sau cu experienţă şi cunoştinţe insuficiente, cu condiţia de a fi supravegheați(te) sau instruiți(te) cu 
privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi de a înțelege pericolele pe care le presupune acest lucru. 
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul sau oricare din componentele acestuia. 
Curățarea și întreținerea nu trebuie să se facă de către copii nesupravegheați. 
Din motive de igienă, nu folosiți aparatul în comun cu alte persoane. 
Evitați contactul cu ochii. 

3.  
Nu utilizați acest aparat dacă: 

• aveți leziuni sau răni ale pielii pe față și pe gât, 

• aveți stimulator cardiac. 
Consultați medicul dacă: 

• aveți orice afecțiune medicală sau orice fel de sensibilitate. 

• aveți acnee sau orice altă afecțiune a pielii. 

• aveți o erupție, înroșire sau mâncărime în timpul utilizării sau după utilizare. 
1. Siguranță cu Silk'n Fresh 

 
Silk'n Fresh a fost testat la pătrunderea apei în măsura acoperită de IPX7. Aceasta înseamnă că 
aparatul dvs. este rezistent la apă și este potrivit pentru a fi utilizat sub duș sau în timp ce 
faceți baie, dar nu îl lăsați în apă mai mult de 20 de minute. 
Aparatul are de asemenea protecție la suprasarcină. Aceasta înseamnă că puteți lăsa 
adaptorul în siguranță în aparat chiar dacă este conectat la sursa de curent, fără risc de 
deteriorare. 
2. Faceți cunoștință cu Silk'n Fresh 
Silk'n Fresh curăță eficient pielea și înlătură stratul exterior de celule care este uscat și se 
descuamează. Extrage impuritățile din pori ca și orice acumulare de resturi din interiorul 
liniilor fine și ridurilor. Aparatul folosește vibrații pentru a ajuta la netezirea suprafeței pielii și 
vă masează pielea pentru a îmbunătăți circulația sanguină. 
Silk'n Fresh înlătură de până la 6 ori mai mult machiaj decât curățarea manuală, lăsându-vă 
pielea curată, netedă și moale. 
 
Silk'n Fresh este un aparat electric și trebuie să acordaţi o atenţie specială siguranţei în timpul 
utilizării. Înainte de utilizare, este important să citiți și să înțelegeți instrucțiunile despre modul 
de utilizare a aparatului, inclusiv procedurile post-utilizare și să le respectați cu strictețe. Vă 
recomandăm să vă refamiliarizați cu instrucțiunile din acest manual înainte de fiecare 
tratament. 
3.1 Conţinutul ambalajului 
Aparatul Silk'n Fresh 
Adaptor 
2 capete de perie (normale, moi)  
Manualul de utilizare 
Suport de încărcare/Stand 
Dispenser + piese de schimb 
Certificat de garanție 
3.2 Descriere aparat 
Silk'n Fresh este un mic aparat electric, manual pentru curățarea pielii. Consultați schema de 
la începutul acestui manual pentru a identifica locația fiecărei caracteristici. 
Dispenser (#1)                               Dispenser (#6) 
Led de încărcare (#2)                   Buton de control (#7) 
Suport de încărcare/Stand (#3)  Led de utilizare (#8)  
Ștecher adaptor (#4)          Buton pentru dispenser (#9) 
Cap de perie (#5) 
3.3 Domeniu de utilizare 
Silk'n Fresh este un aparat care poate fi achiziționat fără prescripție medicală, pentru 
curățarea feței și a gâtului. A nu se utiliza pentru alte scopuri decât cele descrise în acest 
manual. 
4.Comenzile și setările aparatului 
4.1. Încărcarea 
Înainte de prima utilizare, aparatul trebuie să fie încărcat complet. Pentru rezultate optime, 
încărcați-vă aparatul Silk'n Fresh timp de 12 ore înainte de prima utilizare, chiar dacă acesta a 
rămas parțial încărcat în urma procedurilor de control al calității. 
 

4.  

1. Pentru siguranța dvs., asiguraţi-vă că aparatul este complet uscat înainte de încărcare. 
2. Conectați adaptorul la suportul de încărcare/stand și la sursa de curent electric. Apoi plasați dispozitivul 

în suportul de încărcare/stand. 
3. În timpul încărcării, ledul de încărcare are lumină roșie intermitentă, în mod continuu. La încărcarea 

completă, ledul de încărcare are lumină verde constantă. 
Dacă încărcați pentru prima dată dar lumina de încărcare este verde constant - tot trebuie să încărcați dispozitivul 12 
ore pentru încărcare completă înainte de prima utilizare. 

4. Vă recomandăm să scoateți aparatul din priză și să depozitați adaptorul după fiecare încărcare 
completă, până când este necesar să încărcați aparatul din nou. 

Vă recomandăm să încărcați aparatul complet, cel puțin la fiecare 3 luni, pentru menținerea duratei de viață a 
bateriei. 
Nu fixați capete de perie ude în timpul încărcării aparatului. 
4.2. Leduri indicatoare și setări de funcționare 
Aparatul dv. Silk'n Fresh este ușor de utilizat și are doar două butoane și două leduri leduri indicatoare.  Consultați 
schema de la începutul manualului pentru a identifica locația fiecărei caracteristici. 

Buton Acțiune Funcție / Mod 

Buton de 
control 

 

Apăsați x 1 Vibrează - viteză mică 

Apăsați x 2 Vibrează - viteză mare 

Apăsați x 3 Pulsează - viteză mică 

Apăsați x 4 Pulsează - viteză mare 

Apăsați x 5 Aparatul se oprește 

Buton pentru 
dispenser 

 

Apăsați x 1 Eliberează o doză de gel de curățare 

Led de 
încărcare 

 

Ledul este roșu și luminează 
intermitent timp de 10 secunde 

Baterie descărcată 

Ledul este roșu și luminează 
intermitent, în mod continuu 

Încărcare 

Ledul are  lumină  verde  constantă 
(vizibilă numai atunci când aparatul  
este  conectat           la  sursa  de 
alimentare) 

Încărcat complet. 

Ledul se va stinge atunci când aparatul 
este deconectat de la adaptor, sau 
atunci când deconectați adaptorul de 
la  sursa  de  alimentare. 

Led de 
utilizare 

 

Ledul are lumină albă constantă 
(vizibilă atunci cand aparatul este 
pornit) 

Unul din cele 4 moduri este activ 

Ledul luminează interminent 
Atunci când apăsați butonul pentru 
dispenser 

 



7. 
4.3 Ce tip de gel de curățare pot folosi? 
Poți utiliza o varietate de geluri lichide de curățare facială împreună cu Silk’n Fresh. Pentru 
cele mai bune rezultate, vă recomandăm să: 

• Utilizați doar geluri de curățare concepute pentru utilizarea facială și nu pentru 
corp 

• Utilizați un gel de curățare facială cu o consistență lichidă. Cu alte cuvinte, ar 
trebui să poată fi turnat ușor în dispenser. De fapt, dispenserul nu va putea 
elibera gel dacă acesta este prea gros. 

Consistența gelului de curățare influențează cantitatea de gel pe care dispozitivul eliberează o 
la o utilizare. Un gel de curățare cu o consistență mai subțire va fi eliberată mai ușor decât 
unul cu o consistență mai groasă. 
Nu utilizați geluri de curățare care conțin particule de exfoliere sau alte tipuri de particule. 
4.4 Adăugarea gelului de curățare 
Pentru a adăuga gel de curățare facială, urmați pașii următori: 

1. Deschideți capacul dispenserului. Plasați degetul în adâncitură pentru a deschide 
capacul. 

2. Ușor și încet turnați gelul de curățare în dispenser. Este important să nu turnați 
gelul de curățare foarte rapid astfel încât să creeze bule de aer, întrucât va opri 
eliberarea corectă și normală a gelului din peria de curățare. 

3. Atunci când gelul de curățare atinge nivelul maxim de umplere, închideți capacul 
dispenserului. 

4. Pentru a goli dispenserul sau pentru a-l curăța, verificați secțiunea 7.3 Curățarea 
dispenserului 

5. Plan de tratament 
Pentru utilizare zilnică, dar nu mai mult de două ori pe zi. 
Recomandăm curățarea în aceste zone: frunte, nas, bărbie, obraji și gât. 
Timpul recomandat de tratament per zonă este de 10 secunde. 
Silk'n Fresh este conceput pentru a vă curăța pielea în numai 1 minut. Vă recomandăm să nu 
depășiți acest timp. 
6. Începeți 
1.Selectați capul de perie potrivit pentru tenul dumneavoastră. Împingeți ușor capul de perie 
pe dispenserul care se află în partea superioară a punctul de atașare, până când auziți click. 
Asigurați-vă că dispenserul acoperă metalul înainte de a începe tratamentul. Acest lucru 
previne atingerea sau iritarea pielii. 
2.Turnați gelul de curățare în dispenser (vezi secțiunea 4.3 Ce tipuri de gel de curățare pot 
folosi și secțiunea 4.4. Adăugarea gelului de curățare 
3.Clatiți fața cu apă caldă 
4. Umeziți peria cu apă caldă. Nu utilizați peria uscată pe față sau gât pentru că poate cauza 
iritații. 
5.Apăsați pe butonul de control pentru a porni dispozitivul. Acesta va porni pe setarea de 
vibrații joase. 
6. Pentru a selecta modul dorit, apăsați butonul de control pentru a trece prin moduri (vezi 
secțiunea 4.2. Ledurile indicatoare și setările funcțiilor) 
7.Pentru a elibera gel de curățare, țineți dispozitivul în poziție verticală și apăsați o dată 
butonul pentru dispenser. Ar putea dura o secundă înainte ca dispenserul să elibereze gelul de 
curățare a feței. Dispozitivul va elibera gel aproximativ 3 secunde. Dacă aveți nevoie de o 
cantitate mai mare, apăsați din nou butonul pentru dispenser. 
Pentru prima utilizare, apăsați de mai multe ori butonul pentru dispenser pentru ca gelul să fie 
eliberat. 
8. Plasați capul de perie ușor pe piele și mișcați-o circular în sus. Nu este nevoie să aplicați 
presiune. 
9. Pentru a finaliza procesul, clătiți pielea cu apă și uscați-o utilizând un prosop curat. 
Dispozitivul se va opri automat după 1 minut. În cazul în care schimbați modul în timpul 
utilizării, timerul se va reseta la 0 și va porni din nou. 
7. Curățarea și întreținerea 
Folosiți apă caldă cu temperatura de maximum 45°C / 113°F. 
7.1 Curățarea capetelor de perie 
Spălați capul de perie standard și/sau moale după fiecare utilizare. 
Asigurați-vă că aparatul este oprit. Clătiți cu apă caldă și săpun neutru pentru a îndepărta orice 
acumulare. Apoi scuturați apa în exces. 
Uscați capul de perie cu un prosop curat. De asemenea, puteți să uscați capul de perie pornind 
din nou aparatul și frecându-l de un prosop curat timp de 
5-10 secunde. 
Din motive de igienă, recomandăm înlocuirea capetelor de perie uzate o dată la 3 luni, sau 
chiar și mai repede, dacă vedeți că sunt uzate. 
Nu lăsați soluția de curățare a feței să se acumuleze pe capetele de perie. 
7.2 Curățarea aparatului și a suportului pentru peria de față 
Recomandăm să curățați aparatul după fiecare utilizare, iar suportul pentru peria de față o 
dată pe lună. Înainte de curățare: 
Scoateți aparatul de pe stand/suportul de încărcare. 
Deconectați de la priză standul/suportul de încărcare. 
Nu folosiți produse de curățare sau substanțe chimice abrazive pentru curățarea niciunei 
piese. 
Curățați aparatul sau suportul pentru peria de față cu o cârpă umedă, folosind un detergent 
slab și apoi ștergeți-l cu un prosop curat. 
Nu curățați aparatul sau oricare dintre piesele acestuia în mașina de spălat vase. 
7.3. Curățarea dispenserului 
Este important să curățați dispenserul o dată la o anumită perioadă și să nu lăsați gel de 
curățare în interior, fără a utiliza peria de curățare un timp îndelungat, întrucât se va usca și 
solidifica. Vă recomandăm să curățați dispenserul cel puțin o dată pe lună, în mod special dacă 
nu a fost folosit de mult timp sau nu este utilizat regulat. 

- Umpleți dispenserul cu apă caldă și închideți capacul. Agitați dispozitivul și apoi 
deschideți dispenserul pentru a permite apei calde și reziduurile gelului de 
curățare să fie eliminate. Repetați procedura până când dispenserul este curat. 

- După ce ați umplut dispenserul cu apă, apăsați butonul pentru dispenser de 
câteva ori pentru a curăța și zona respectivă. 

- După aceea, reumpleți dispenserul cu gel de curățare. 
7.4 Înlocuirea capului de perie 
Pentru a îndepărta capul de perie, prindeți baza exterioară de plastic a capului de perie cu o 
mână și mânerul aparatului cu cealaltă și trageți în sus până se desface. 
Pentru a fixa un cap de perie, poziționați centrul capului de perie pe punctul de fixare a periei. 
Apăsați ușor capul de perie și împingeți în jos până când se fixează cu un clic. 

8. 

 
7.5. Înlocuirea orificiului de eliberare a gelului 
Orificiul eliberează gel de curățare. Puteți înlocui orificiul dacă observați că e deteriorat sau distrus. 

1. Scoateți capul de perie. 
2. Scoateți orificiul de eliberare a gelului și înlocuiți-l cu unul nou. 
3. Atașați la loc capul de perie. 

7.6. Depozitare 
Puteți să lăsați aparatul în suportul pentru peria de față pe care să îl folosiți ca suport convențional 
Dacă nu intenționați să folosiți aparatul pentru un timp, vă recomandăm să îl depozitați într-un loc uscat. 
 
8. Depanare 
Nu încercați să reparați sau să desfaceți piesele sigilate ale aparatului. Puteți atinge componente periculoase și vă 
puteți provoca leziuni grave. Acest lucru va anula de asemenea și garanția. 
Numai personalului autorizat îi este permis să efectueze reparații. Dacă aveți probleme sau întrebări, contactați 
serviciul clienți Silk'n. 
Problemă Acțiune 

 

Aparatul nu pornește. 

Asiguraţi-vă că aparatul este încărcat adecvat. Atașați adaptorul la 

stand/suportul de încărcare și la sursa de alimentare și lăsați aparatul 

să se încarce timp de cel puțin 6 ore înainte de următoarea utilizare. 

 

Aparatul nu se încarcă. 

Asigurați-vă că adaptorul este conectat corect la stand/suportul de 

încărcare și la sursa de alimentare. Scoateți din priză adaptorul și 

apoimreconectați-l pentru a reseta complet aparatul. Dacă problema 

persistă, contactați serviciul clienți. 

 

Aparatul se oprește tot 

timpul. 

Asiguraţi-vă că aparatul este încărcat adecvat. Atașați adaptorul la 

stand/suportul de încărcare și la sursa de alimentare și încărcați 

aparatul timp de cel puțin 6 ore înainte de următoarea utilizare. 

Aparatul nu eliberează gel de 

curățare ca în mod normal 

- Pentru a elibera gel de curățare, țineți dispozitivul 

într-o poziție verticală și apăsați butonul pentru 

dispenser 

- Curățați dispenserul conform secțiunii 7.3. Curățarea 

dispenserului 

- Asigurați-vă că există suficient gel de curățare în 

dispenser. Umpleți dispenserul până ce ajunge la 

capacitate maximă, indicată. 

9. Piese și consumabile 
 
Puteți cumpăra perii de înlocuire prin intermediul comerciantului de la care ați cumpărat aparatul, sau puteți 
comanda direct pe website-ul nostru: www.silknromania.ro 
 
10. Serviciul clienţi 
 
Pentru informații suplimentare, vizitați website-ul nostru la www.silknromania.ro Acest manual este disponibil, de 
asemenea, și pentru descărcarea ca PDF de pe site-ul web. Contactați serviciul clienți Silk'n pentru a raporta cazuri de 
funcționare sau evenimente anormale sau orice altă problemă pe care o are aparatul. 
 
11. Eliminare 
Eliminați ambalajele separate în materiale de câte un singur tip. Eliminați cartonul și cutiile ca deșeuri de hârtie și 
film prin intermediul serviciului de colectare a materialelor reciclabile. 
 
Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și 
pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice. Acest lucru asigură faptul că aparatul este reciclat în mod 
profesional și împiedică eliminarea de substanțe dăunătoare în mediu. Asigurați-vă că aparatul este descărcat înainte de eliminare. 

12. Specificaţii 

 

Modele H4001 

 
Adaptor 

Intrare: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A 

Ieșire: 5Vc.c.; 500 mA 

Model: YLJXB-E050050 

Baterie Baterii 1x 3.7V; Li-ion; 500 mA 

Clasificarea aparatului Clasa II 

Protecție IPX7 

Capacitate dispenser 30ml 

13. Semne și simboluri 
 

 

 

Declarație de conformitate: Produsele etichetate cu acest simbol 

îndeplinesc  toate prevederile  aplicabile  ale    Spațiului Economic  

European. 

IPX7 Protejat  împotriva  imersiunii  în apă timp de până la 30 de minute la 

o adâncime de 1m. 

 

Nu    eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită 

eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și pieselor 

sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate 

electrice. 

 
 

http://www.silknromania.ro/
http://www.silknromania.ro/


Declaratie de Conformitate 

>>>  

Noi, SC AROBS Transilvania Software SA cu sediul social ȋn Cluj-Napoca, Str. Donath Nr. 

11, Bl. M4/28, cu nr. de inmatriculare la Registrul Comerţului J12/1845/1998, CUI 

RO11291045, telefon 0264/406700, Fax. 0264/598426, asigurăm, garantăm și declarăm pe 

propria răspundere că produsul: 

Categorie produs: Îngrijire personală 

Tip produs: Perie electrică curățare facială Silk’n Fresh 

Serie model: H4001 

Marca: Silk’n 

 

Produs de Inno Essentials la care se face referire în această declaraţie, este în deplină 

conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor Consiliului: 

EMC 2014/30 / UE 

ErP 2009/125 / CE, eticheta ErP 2010/30 / CE, 2008/1275 / CE, 2009/278 / CE 

RoHS - Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase 2011/65 / CE 

Regulamentul REACH CE nr. 1907/2006 

 

Conformitatea produsului cu cerinţele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu 

următoarele standarde: 

EMC: 

EN 55014-1: 2006; (A1: 2009; A2: 2011) EN 55014-2: 2015 

EN 61000-3-2: 2014 

EN 61000-3-3: 2013 

 

 

Voicu Oprean 

Director General 

01.03.2018  


