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1. Conținutul cutiei/componentele aparatului 

 
2. Tehnologii 

Tehnologia cu infraroșu: Permite o încălzire în profunzime și uniformă a căldurii, un timp 
de coafare mai mic și repară straturile superioare ale firelor de păr. Mentinere echilibrului 
natural al umiditatii parului, pentru a preveni uscarea acestuia, pentru stralucire maxima si 
pentru un par fin. 
Plăci din ceramică: permit glisarea ușoară pe lungimea părului, fără a agăța sau rupe firele de 
păr. Se încălzesc uniform pentru o îndreptare mai rapidă. 
Încălzirea PTC (Coeficientul de temperatură pozitiv) generează un transfer de 
caldură rapid și eficient; Această tehnologie asigură, de asemenea, ca 
dispozitivul se raceste rapid, evitand supraincalzirea si garantand niveluri mai 
ridicate de siguranta. 

3. Informatii generale 
3.1. Citirea și depozitarea manualului de utilizare  

 Acest manual de utilizare însoțește dispozitivul GoSleek IR 
(denumit în continuare "dispozitiv de îndreptare a 
părului") și conține informații importante despre 
configurare și manipulare. 
Înainte de a utiliza dispozitivul de îndreptare a părului, 
citiți cu atenție manualul de utilizare. Acest lucru se aplică 
în mod special în ceea ce privesc instrucțiunile de 
siguranță. 
În caz contrar, vă puteți provoca vătămări corporale sau 
deteriora dispozitivul de îndreptare a părului. Manualul de 
utilizare se bazează pe standardele și normele în vigoare 
din Uniunea Europeană. Când vă aflați în străinătate, 
trebuie să respectați instrucțiunile și legile specifice țării în 
care vă aflați. Păstrați manualul de utilizare pentru utilizare 
ulterioară. Asigurați-vă că includeți acest manual de 
utilizare când oferiți dispozitivul de îndreptare a părului 
către o parte terță. 

 

3.2. Explicarea simbolurilor 
Următoarele simboluri și semne sunt folosite în acest manual de utilizare, 
pe dispozitivul de îndreptare a părului sau pe cutie. 

 AVERTISMENT! 

Acest simbol / cuvânt indică un pericol cu risc moderat, care poate 
duce la deces sau vătămări grave dacă nu este evitat. 
ATENȚIE! 
Acest cuvânt de avertizare atenționează asupra unor eventuale daune materiale. 

Acest simbol oferă informații utile adiționale despre 
manipulare și utilizare. 
Proodusele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele 
directivelor CE.  

 
Clasa II. Adaptorul este protejat împotriva șocului 
electric prin izolație dublă 
Nu folosiți în mediul umed (în vecinătatea căzilor, a 
dușurilor, a bazinelor de apă sau a altor recipiente 
care conțin apă).  

4.Siguranță 
4.1 Utilizarea în siguranță 
Dispozitivul de îndreptare a părului este destinat exclusiv pentru îndreptarea părului 
uman. Este destinat pentru uzul personal și nu este adecvat pentru scopuri comerciale.  
Utilizati dispozitivul de îndreptare doar conform indicațiilor menționate în manualul de 
utilizare. Utilizarea într-un alt mod este considerate improprie și poate cauza daune 
materiale sau personale. Producătorul sau vânzătorul nu poate fi tras la răspundere 
pentru daunele sau vătămările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă. 
4.2 Instrucțiuni de utilizare în siguranță 

 AVERTISMENT! RISC DE ȘOC ELECTRIC! 

-Conectați dispozitivul de îndreptare a părului numai dacă tensiunea de rețea a prizei corespunde 
datelor de pe plăcuța cu date tehnice. 
-Conectați dispozitivul de îndreptare a părului doar la o priză ușor accesibilă, astfel încât să îl puteți 
deconecta rapid de la rețeaua de alimentare în cazul unor probleme. 
-Nu utilizați dispozitivul de îndreptare a părului dacă acesta este deteriorat sau dacă cablul de 
alimentare sau ștecherul sunt defecte. Dacă cablul de alimentare al aparatului de îndreptat părul 
este deteriorat, producătorul sau serviciul pentru clienți trebuie să îl înlocuiască pentru a evita 
riscurile. 

-Nu deschideți carcasa; în schimb, contactați departamentul service autorizat. În 
cazul reparațiilor efectuate de utilizator, al conexiunilor necorespunzătoare sau 
al utilizării incorecte, acordarea garanției este anulată. 

-Pentru reparații pot fi utilizate numai piese compatibile cu cele originale ale 
dispozitivului. Acest dispozitiv de îndreptare a părului conține componente electrice și 
mecanice care sunt esențiale pentru asigurarea protecției împotriva surselor de 
pericol. 
Țineți dispozitivul de îndreptat părul departe de apă! Nu utilizați dispozitivul de 
îndreptare a părului lângă sau deasupra apei din băi, bazine, chiuvete etc. Când este 
utilizat într-o baie, deconectați dispozitivul de îndreptare a părului după utilizare, 
deoarece proximitatea apei prezintă un risc, chiar și atunci când dispozitivul de 
îndreptare a părului este oprit. 

-Nu scufundați dispozitivul de îndreptare a părului sau cablul de alimentare în apă sau alte 
lichide. Nu așezați dispozitivul de îndreptare a părului astfel încât să existe riscul de a cădea 
în cadă sau chiuvetă. 
-Nu atingeți niciodată un dispozitiv electric dacă a căzut în apă. În acest caz, deconectați 
imediat ștecherul de rețea. 
-Întotdeauna opriți dispozitivul de îndreptat părul și scoateți-l din priză atunci când nu îl 
folosiți, când intenționați să îl curățați sau în cazul unei defecțiuni. 
-Nu atingeți niciodată mufa de alimentare cu mâinile ude sau umede.  
-Pentru o protecție suplimentară, este recomandată instalarea unui dispozitiv de curent 
rezidual (RCD) cu un curent de funcționare rezidual nominal de maximum 30 mA în circuitul 
electric care alimentează baia. Adresați-vă instalatorului pentru sfaturi. 
-Nu prelungiți cablul dispozitivului de îndreptare a părului. 
-Nu introduceți niciodată obiecte în carcasă. 
-Nu scoateți ștecherul din priză prin cablu; în schimb, scoateți întotdeauna ștecherul în sine. 
Nu deplasați niciodată, nu trageți sau nu transportați dispozitivul de îndreptare a părului prin 
cablul de alimentare. 
-Țineți dispozitivul de îndreptare a părului și cablul de alimentare la distanță de flăcări 
deschise și suprafețe fierbinți. 
-Așezați cablul de alimentare în așa fel încât să nu reprezinte un pericol de împiedicare. 
-Nu îndoiți sau înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului de îndreptare a părului. 
Nu așezați cablul de alimentare pe muchii ascuțite. 
-Nu încercați niciodată să îndepărtați praful sau obiectele străine din interiorul aparatului de 
îndreptat părul folosind un obiect ascuțit. 

AVERTISMENT! PERICOL PENTRU COPII ȘI PERSOANELE CU CAPACITĂȚI SENZORIALE 
LIMITATE SAU CARE NU AU EXPERIENȚA SAU CUNOȘTINȚELE NECESARE PENTRU A UTILIZA 
APARATUL. 
-Dispozitivul de îndreptat părul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse,sau cu lipsa de experiență și de cunoștințe, cu 
excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea 
dispozitivului de îndreptare a părului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.  

http://www.silkn.eu/
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Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul de îndreptare a părului. Curățarea și întreținerea 
dispozitivului nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere. 
-Țineți copiii sub vârsta de opt ani departe de dispozitivul de îndreptare a părului și de cablul de 
alimentare. 
• Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu ambalajul din plastic. Se pot bloca în el atunci când se joacă și 
se sufocă. 
    AVERTISMENT! RISC DE ACCIDENTARE! 
• Aparatul de îndreptat părul se încălzește în timpul utilizării. 
Țineți-l întotdeauna de mâner atunci când este fierbinte. 
• Nu lăsați niciodată aparatul de îndreptat părul nesupravegheat în timp ce este conectat. 
• Nu utilizați în aer liber sau în zonele în care sunt utilizate produse aerosolice sau unde se 
administrează oxigen. 
• Întotdeauna opriți aparatul de îndreptat părul înainte de a-l pune jos, chiar dacă este doar pentru o 
clipă. 
• Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului de îndreptat părul. Permiteți întotdeauna aparatului 
răcirea înainte de depozitare sau de curățare. 
ATENȚIE! RISC DE DAUNE! 
• Așezați dispozitivul de îndreptare a părului pe o suprafață ușor accesibilă, uscată, rezistentă la 
căldură și suficient de stabilă. Nu așezați dispozitivul de îndreptat părul pe marginea suprafeței.  
• Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu piesele fierbinți. 
• Nu umpleți niciodată dispozitivul de îndreptare a părului cu lichid. 
• Opriți utilizarea dispozitivului de îndreptare a părului dacă părțile sale din plastic prezintă fisuri sau 
spărturi sau sunt deformate. Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piesele de schimb originale 
corespunzătoare. 
• Nu utilizați dispozitivul de îndreptare a părului dacă acesta a fost scăpat sau a fost deteriorat în 
vreun fel. 

Dacă este necesar, aparatul de îndreptat părul va fi verificat și / sau 
reparat de tehnicieni calificați. 

4. Verificarea aparatului și a componentelor 
ATENȚIE! RISC DE DAUNE! 
Dacă nu aveți grijă atunci când deschideți ambalajul cu un cuțit sau cu alt 
obiect ascuțit, puteți deteriora rapid dispozitivul de îndreptare a părului. 
Fiți foarte atenți la deschiderea acesteia. 

1. Scoateți aparatul de îndreptare a părului din cutie. 
2. Verificați dacă pachetul este complet (vezi Fig. A). 
3. Verificați dacă aparatul de îndreptare a părului sau alte componente individuale 

sunt deteriorate. În acest caz, nu utilizați dispozitivul de îndreptare a părului. 
Contactați departamentul service.  

5. Modul de utilizare 
Curățați fiecare componentă a aparatului de îndreptare a părului înainte de prima utilizare, conform 
descrierii din secțiunea: Curățarea aparatului. 
-Înainte de a utiliza dispozitivul de îndreptare a părului pentru prima dată, porniți-l pentru câteva 
minute și setați-l la cea mai înaltă temperatură. Ca urmare a procesului de fabricare, puteți observa 
un miros ușor. Acest lucru este normal și are loc numai în timpul primei utilizări. Asigurați-vă că 
camera este bine ventilată. 

6.1. Înainte de îndreptare 
• Părul trebuie să fie curat, uscat și fără produse de styling (cu excepția produselor speciale care 
promovează îndreptarea părului). 
• Pieptănați bine părul astfel încât să nu existe noduri în el. 
• Separați părul în secțiuni orizontale. Fiecare secțiune trebuie să fie aproximativ de dimensiunea 
lățimii și grosimii plăcii de încălzire 1. 
Prindeți sau fixați secțiunile la care nu lucrați 
 

6.2 Pornirea / oprirea și selectarea temperaturii 
1. Conectați ștecherul la o priză ușor accesibilă. 
2. Apăsați și țineți apăsat butonul de comandă 3 pentru a porni aparatul de îndreptat părul.  
-Indicatoarele luminoase de pe Afișajul de temperatură 2 clipeșc până când dispozitivul de 
îndreptare a părului atinge temperatura de funcționare prestabilită (190 ° C) (vezi figura B). 
3. Pentru a selecta o altă temperatură de funcționare, apăsați repetat butonul de comandă 
pentru a trece prin setările de temperatură și selectați cea dorită. Există cinci setări de 
temperatură: 130 ° C, 150 ° C, 170 ° C, 190 ° C și 210 ° C. După selectarea unei noi setări de 
temperatură, indicatorul luminos de pe afișaj clipește până când dispozitivul de îndreptare a 
părului atinge temperatura de funcționare nou selectată. Mai jos sunt setările recomandate. 
Dacă nu sunteți sigur, începeți cu o temperatură mai mică și creșteți temperatura după cum 
este necesar. 

Temperatură Tipul părului 

130 °C / 150 °C Fin, deteriorat sau tratat chimic 

170 °C / 190 °C Normal 

210 °C Gros, creț, netratat chimic 

Pentru a opri dispozitivul de îndreptare a părului, țineți apăsat butonul de comandă până 
când toate indicatoarele de pe afișajul temperaturii se sting. Din motive de siguranță, 
dispozitivul de îndreptare a părului se va opri automat după 1 oră (oprirea automată de 
protecție) în cazul în care uitați să îl opriți. 

6.3 Îndreptarea părului 
AVERTISMENT! RISC DE ACCIDENTARE! 
Asigurați-vă că plăcile de încălzire nu ating scalpul. 
Nu atingeți niciodată plăcile de încălzire și partea superioară a dispozitivului de îndreptat 
părul în timpul utilizării. 
Treceți întotdeauna dispozitivul de îndreptat părul prin păr. Nu mențineți niciodată într-o 
poziție prea mult timp. Vă puteți arde părul! 

1. Pregătiți părul așa cum este descris în capitolul "Înainte de îndreptare". 
2. Porniți dispozitivul de îndreptare a părului și selectați temperatura de funcționare dorită 
(vezi capitolul "Pornirea / oprirea și selectarea temperaturii"). 
3. Luați o secțiune de păr și țineți-o întinsă folosind indicele și degetul mijlociu al mâinii care 
NU ține aparatul de îndreptare a părului. 
4. Fixați aparatul lângă rădăcina firelor de păr prin apăsarea plăcilor de încălzire 1 împreună.  
5. Glisați dispozitivul de îndreptare a părului în jos, de la rădăcină la vârf, prin plăcile de 
încălzire (vezi figura C). 

Asigurați-vă că plăcile de încălzire nu ating scalpul.Nu atingeți niciodată plăcile de încălzire și 
partea superioară a dispozitivului de îndreptat părul în timpul utilizării. 

Treceți întotdeauna dispozitivul de îndreptat părul prin păr. Nu mențineți niciodată într-o 
poziție prea mult timp. Vă puteți arde părul! 
Controlați viteza pentru rezultate mai bune într-o singură glisare. Mai jos sunt recomandări. 

Tipul părului Viteză 

Subțire Aproximativ 5–8 cm pe secundă 

Normal Aproximativ 5 cm pe secundă 

Gros Aproximativ 2-3 cm pe secundă 

1.Procedați în același mod pentru fiecare secțiune de păr. 
În timpul întinderii părului, plasați aparatul pe husa de protecție rezistentă la căldură 5 
inclusă. 
2. Când ați terminat, țineți apăsat butonul de comandă 3 pentru a opri aparatul de îndreptat 
părul. 
3. Deconectați dispozitivul de îndreptare a părului și lăsați-l să se răcească complet pe husa 
rezistentă la căldură. 
 

6. Curățarea aparatului 

  AVERTISMENT! RISC DE ACCIDENTARE! 

Deconectați întotdeauna și lăsați aparatul de îndreptat părul să se răcească complet înainte de 
curățare. 
ATENȚIE! RISC DE DAUNE! 
• Nu scufundați niciodată aparatul de îndreptat părul în apă sau în alte lichide. Asigurați-vă că apa 
sau alte lichide nu pătrund în carcasă. 
• Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu peri din metal sau nailon sau unelte de curățare 
ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțitele, răzuitoarele grele și altele asemănătoare. 
Ștergeți aparatul de îndreptat părul cu un material umed. Lăsați-l să se usuce complet. 

7. Întreținere 
•Toate piesele trebuie să fie complet uscate înainte de a fi depozitate. 
• Nu introduceți cablul de alimentare în jurul dispozitivului de îndreptare a părului. 
• Plasați aparatul de îndreptat părul departe de copii. 
• Folosiți husa 5 pentru a depozita aparatul de îndreptat părul sau  bucla de agățat. 

8. Depanare 

Unele probleme pot fi cauzate de greșeli minore pe care le puteți remedia. Pentru a face acest lucru, 
urmați instrucțiunile din tabelul următor. Dacă nu este încă posibil să rezolvați problema, contactați 
serviciul de relații cu clienții. Nu reparați singuri aparatul de îndreptat părul.  

Defecțiune Cauze posibile și soluții 

Aparatul de 
îndreptat părul 
nu 
funcționează. 

Cablul de alimentare nu a fost conectat la o priză. 
Conectați cablul la priză. 

Părul nu este 
îndreptat. 

• Părul nu este curat, nu este uscat sau conține 
produse de păr (cu excepția produselor pentru 
îndreptarea părului). 
• Plăcile de încălzire nu sunt curate. 
• Temperatura setată de funcționare este prea 
mică. Selectați o temperatură mai mare. 

Părul este ars. Temperatura de funcționare stabilită este prea mare. 
Selectați o temperatură mai scăzută. Nu rămâneți 
niciodată pe o poziție prea mult timp. 

9. Date tehnice 

Model: A5764                                             Greutate: 324 g              
Tensiune: 110–240 V~, 50/60 Hz            Dimensiuni (L × W × H): 260 × 42 × 35 mm 
Putere: 42 W                                            Dimensiunile plăcilor (L × H): 35 × 90 mm 
Clasă de protecție:II                                       Timpul de încălzire: 30 sec. pt. 130 °C / 2 min. pt. 210 °C 

11. Informații despre eliminare 

11.1. Eliminarea ambalajului 
Sortați ambalajul înainte de a-l elimina. Aruncați cartonul și 
hârtia folosind serviciul de reciclare a hârtiei și ambalajele 
folosind serviciul de colectare corespunzător. 

11.2. Eliminarea produsului 

 (Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de 
colectare a materialelor reciclabile) 

Aparatele vechi nu pot fi eliminate în deșeurile 
menajere! 
Dacă dispozitivul de îndreptare a părului nu mai poate fi 
folosit la un moment dat, aruncați-l în conformitate cu 
reglementările în vigoare în orașul sau județul 
dumneavoastră. Acest lucru asigură că aparatele vechi 
sunt reciclate într-o manieră profesională și, de 
asemenea, exclude consecințele negative asupra 
mediului. Din acest motiv, echipamentul electric este 
marcat cu simbolul prezentat aici. 

 
12. Garanție 

Acest produs este acoperit de o garanție de 2 ani în conformitate cu reglementările și 

legislația europeană. Extinderea garanției este limitată la defectele tehnice cauzate de 
procesele de producție. În cazul în care doriți să apelați la garanție, vă rugăm să contactați 
serviciul pentru clienți pentru instrucțiuni. Aceștia ar putea să vă rezolve problema fără a fi 
nevoie să preluăm produsul în magazin sau  în centrul nostru de service. Departamentul 
nostru de relații pentru clienți este întotdeauna bucuros să vă ajute! 

13. Serviciul clienți 

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vizitați site-ul Silk'n: 
www.silknromania.ro. Dacă dispozitivul este defect, necesită reparații sau aveți nevoie de 
asistența noastră, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de service Silk'n. Acest 
manual este disponibil și ca descărcare PDF de pe adresa: www.silknromania.ro. 
Email: contact@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: Placă de păr Silk’n GoSleek 

Serie model: A4765 

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: 

• RoHS: Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase 2011/65 / CE 

• REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 

• Directiva privind tensiunea joasă: 2014/35 / UE 

 

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

următoarele standarde: 

LVD: EN 60335-2-23: 2003 + A1: 2008 + A11: 2010 + A2: 2015 

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 

EN 62233: 2008 

EMC: EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 

EN 55014-2: 2015 

EN 61000-3-2: 2014 

EN 61000-3-3: 2013 

 

Voicu Oprean 

Director General 

01.11.2018  


