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Conținutul pachetului/Componente 

1 – Pieptene de tuns                                     4 – Buton de control 

2 – Cap de ras (cu lama de ras și folie)      5 – Capacul bateriei 

3 – Buton de eliberare (2x)                         6 – Perie 

Pachetul conține două baterii tip LR03 de 1.5V (AAA). 
Informații generale 

Citirea și depozitarea manualului de utilizare 
 Acest manual de utilizare însoțește dispozitivul Silk’n Lady Shave Wet&Dry (denumit în continuare "aparat 
de ras") și conține informații importante despre configurare și manipulare.  
Înainte de a utiliza aparatul de ras, 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 aparatul de ras. 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 aparatul de ras către o 
parte terță. 
Explicarea simbolurilor 
Următoarele simboluri și semne sunt folosite în acest manual de utilizare, pe aparatul de ras 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.  

                                           IPX7 Protejat împotriva imersiunii în apă timp de până la 30 de minute la 
o adâncime de 1 m 
Siguranță 
Utilizarea corectă  
Aparatul de ras este destinat exclusiv raderii și tunderii părului de pe brațe, picioare, axile și zona bikinilor. 
Poate fi folosit atât pe pielea umedă, cât și pe pielea uscată. Aparatul de ras a fost testat pentru imersia de 
apă de tip 2 din extensia acorperită de IPX7. Acest lucru înseamnă că dispozitivul dumneavoastră este 
rezistent la apă și potrivit pentru utilizarea în timpul dușului sau în timp ce faceți baie, dar nu-l lăsați în apă 
mai mult de 20 de minute. Este destinat pentru uzul personal și nu este adecvat pentru scopuri 
comerciale. 
Utilizati aparatul de ras doar conform indicațiilor menționate în manualul de utilizare. Utilizarea într-un alt 
mod este considerată improprie și poate cauza daune materiale sau personale. Aparatul de ras nu este o 
jucărie pentru copii.  
Producătorul sau vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele sau vătămările cauzate de 
utilizarea necorespunzătoare sau incorectă. 
Instrucțiuni de siguranță 

 AVERTISMENT! 
Pericol de explozie! 
Manipularea incorectă a bateriilor poate provoca o explozie. 
Înlocuiți bateriile din aparatul de ras numai cu baterii de același tip sau baterii similare.  
Nu scurtcircuitați bateriile. 
Nu demontați bateriile. 
Nu aruncați niciodată bateriile în foc. 
Nu expuneți niciodată bateriile la căldură excesivă sau la lumina directă a soarelui. 
Nu încărcați bateriile nereîncărcabile. 

 AVERTISMENT! 
Risc de arsuri chimice!  
Scurgerea acidului din baterie poate duce la arsuri chimice.  
Nu lăsați acidul bateriei să intre în contact cu pielea, ochii sau membranele mucoase.  
În cazul contactului cu acidul din baterie, spălați imediat zonele respective cu multă apă curată și 
consultați un medic.  

 AVERTISMENT! 
Pericol pentru copii și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate (de exemplu persoane 
cu dizabilități parțiale, persoane vârstnice cu capacități fizice și mentale reduse) sau lipsă de experiență și 
cunoștințe (de exemplu, copii mai mari).  
Acest aparat de ras poate fi utilizat de copii cu vârste de peste opt ani, precum și de persoane cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de persoane care nu au experiență și cunoștințe dacă sunt 
supravegheate sau au fost instruiți cu privire la modul de utilizare în siguranță a aparatului de ras și au 
înțeles riscurile asociate cu operarea acestuia. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuată de 
către copii, fără supraveghere.  

Tineți copiii cu vârsta de sub opt ani departe de aparatul de ras.  
Nu lăsați aparatul de ras nesupravegheat.  
Nu permiteți copiilor să se joace cu părțile mici. Copiii ar putea să le înghită și să 
se sufoce.  

 ATENTIE! Risc de rănire! 
Manipularea necorespunzătoare a aparatului de ras poate duce la răniri. 
Nu împărțiți aparatul de ras cu alte persoane. 
Dacă suferiți de eczeme, răni deschise, reacții alergice cutanate, vene varicoase sau aveți 
un număr mare de alunite, folosiți trimmerul doar după consultarea unui medic.  

  ATENTIE! Risc de daune! 
Manipularea necorespunzătoare a aparatului de ras poate duce la deteriorarea 
dispozitivului. 
- Nu utilizați niciodată și nu păstrați aparatul de ras pe sau în apropierea unor suprafețe 
fierbinți (de ex. Plite electrice). 
- Nu expuneți aparatul de ras la temperaturi ridicate (încălzitoare etc.). 
- Nu umpleți niciodată aparatul de ras cu lichid. 
- În niciun caz nu puneți aparatul de ras în mașina de spălat vase. Va avea ca rezultat 
distrugerea dispozitivului. 
- Opriți utilizarea aparatului de ras dacă părțile din plastic ale dispozitivului prezintă fisuri 
sau spărturi sau sunt deformate. 
- Înlocuiți componentele deteriorate numai cu piesele de schimb originale 
corespunzătoare. 
Prima utilizare 

Verificarea dispozitivului și a conținutului pachetului 

 ATENTIE! 
Risc de daune 
Dacă nu sunteți precaut când deschideți ambalajul cu un cuțit ascuțit sau cu alte obiecte 
ascuțite, puteți deteriora aparatul de ras. 
Aveți grijă atunci când deschideți pachetul. 
1. Scoateți cu grijă aparatul de ras și accesoriile din ambalaj. 
2. Verificați dacă pachetul este complet (vezi figura A). 
3. Verificați dacă aparatul de ras sau piesele individuale prezintă deteriorări. În acest caz, 
nu utilizați aparatul de ras. Contactați producătorul la adresa de service specificată pe 
certificatul de garanție. 
Funcționare - Introducerea bateriei   ATENȚIE! 
Risc de rănire! 
Manipularea necorespunzătoare a aparatului de ras poate duce la răniri. 
Asigurați-vă că aparatul de ras este închis și că capacul de protecție este pus înainte de a 
introduce bateriile. 
1. Trageți capacul compartimentului pentru baterii 5 în sus și înapoi (vezi fig. B). 
2. Introduceți cele două baterii de 1.5V LR03 (AAA) în compartimentul pentru baterii. 
3. Plasați capacul compartimentului pentru baterii înapoi pe aparatul de ras. Capacul 
trebuie să fie blocat în loc potrivit după ce emite un click. 
Utilizarea aparatului de ras 
Tunderea 
1.Atașati pieptenele de tuns 1 la capul aparatului de ras. 
2. Poziționați aparatul de ras la un unghi de 90⁰ de piele. 
3. Apăsați butonul de control 4 timp de 3 secunde pentru a porni aparatul pe viteză 
redusă (lumină roșie). Pentru a seta viteză ridicată (lumină albastră) apăsați butonul de 
control 4 încă o data. 
4. Plasați ușor aparatul de ras în direcția inversă a creșterii părului pe partea de corp pe 
care doriți să o tundeți. 
5. Pentru a închide dispozitivul, apăsați butonul de control 5 de 2 ori dacă sunteți în 
modul de viteză redusă și o singură data dacă sunteți în modul viteză ridicată. 
Raderea 
1.Scoateți pieptenele de tuns 1 de pe capul aparatului de ras 2. 
2. Utilizați apă caldă și săpun pentru a spăla zonele de pe corp pe care doriți să le radeți.  
3. Întindeți pielea în zona pe care doriți să o radeți. 
4.  Apăsați butonul de control 4 timp de 3 secunde pentru a porni aparatul pe viteză 
redusă (lumină roșie). Pentru a seta viteză ridicată (lumină albastră) apăsați butonul de 
control 4 încă o dată. 
5.  Poziționați aparatul de ras la un unghi de 90⁰ de piele. 
6.  Plasați ușor aparatul de ras în direcția inversă a creșterii părului pe partea de corp pe 
care doriți să o radeți. 
Pentru a închide dispozitivul, apăsați butonul de control 5 de 2 ori dacă sunteți în modul 
de viteză redusă și o singură dată dacă sunteți în modul viteză ridicată. 
După finalizarea operațiunii, aplicați loțiune de corp sau pudră pentru bebeluși în zonele 
aplicabile. 
 
 



 

Curățare și întreținere 

 ATENȚIE! Risc de daune! 
Manipularea necorespunzătoare a aparatului de ras poate duce la răniri. 
Nu plasați în nici un caz aparatul de ras în mașina de spălat.  
Scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii înainte de a curăța aparatul de ras. 
Nu țineți aparatul de ras sub apă (maxim 1m) sau sub jet de apă mai mult de 20 de minute. 
Curățarea pieptenului de tuns 

1. Apăsați butonul de eliberare 3 și scoateți capacul pentru ras și apoi lamele aparatului de ras.  
2. Utilizați peria de curățare pentru a elimina firele de păr. 
3. Clătiți capul pentru ras și lamele sub jet de apă. 
4. Atasați lamele aparatului și capul pentru ras înapoi la capul aparatului de ras. 

Curățarea aparatului de ras 
1. Verificați dacă capacul bateriilor 5 este închis corespunzător. 
2. Ștergeți aparatul de ras cu o cârpă umedă sau plasați-l câteva secunde sub jet de apă caldă. 
2. Lăsați toate componentele să se usuce complet după aceea. 
Depozitare 
Toate componentele trebuie să fie complet uscate înainte de a fi depozitate.  
Întotdeauna depozitați aparatul de ras într-un spațiu uscat. 
Utilizați ambalajul original sau o cutie similară pentru depozitare. 
Scoateți bateriile dacă nu intenționați să utilizați aparatul de ras pentru o perioadă îndelungată de timp.  
Atașați pieptenele 1 la aparatul de ras. 
Depozitați aparatul de ras într-un loc uscat, astfel încât acesta să fie blocat, împiedicând accesul copiilor. 
 
 

Date tehnice   

Model: ND800I 

Putere: 1× 1.5 V, LR03 (AAA) 

Greutate, g: 110 g 

Dimensiuni, mm:  16.9 x 2.85 x 5.1 

Cod IP: IPX7 

Timp de operare: 
Viteză redusă: 75 min / 
viteză ridicată: 60 min 

Ieșire: 3 V 

Material carcasă ABS, PC 

 
 
 

Declarație de conformitate 
 

 
Declarația de conformitate poate fi solicitată utilizând datele de 

contact menționate în certificatul de garanție. 

 
Informații despre eliminare 

                                                    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. 

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 aparatul de ras 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. 

 

Bateriile și bateriile reîncărcabile nu fac parte din deșeuri menajere! 
În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege să aduceți toate 
bateriile și bateriile reîncărcabile, cu atât mai puțin dacă acestea conțin 
substante daunatoare* sau nu, într-un punct de colectare condus de o 
autoritate locala, district sau comerciant cu amănuntul, astfel încât 

acestea să poată fi eliminate într-o manieră ecologică. 
* etichetat cu: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb 

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! 
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: Aparat electric de ras Silk’n LadyShave W&D 

Serie model: ND-8001 

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 compatibilitatea electromagnetică (EMC): Directiva 2014/30 / CE 

 

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 

 

 

Voicu Oprean 

Director General 

01.03.2018  


