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Pachetul furnizat/piesele aparatului
1. Capac de protecție
2. Rolă MicroPedi, fină (gri deschis)
3. Ax
4. Bară de blocare a rolelor MicroPedi
5. Buton de blocare
6. Comutator de pornire/oprire
7. Capacul compartimentului pentru baterii
8. Rolă MicroPedi, aspră (gri închis)
9. 2x baterii AA

Drept de autor 2017 © Home Skinovations Ltd.
Toate drepturile rezervate. Data tipăririi: 03/2017

Mențiuni legale
Home Skinovations Ltd. își rezervă dreptul de a modifica produsele sale sau specificațiile în 
scopul îmbunătățirii performanței, fiabilității sau capacității de producție. Informațiile furni-
zate de Home Skinovations Ltd. sunt considerate a fi exacte și sigure la momentul publicării. 
Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd. nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea 
acestora. Astfel, nu este acordată nicio licență în mod tacit sau în baza unui brevet sau a 
drepturilor de brevet de către Home Skinovations Ltd.
Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin 
orice mijloace, electronice sau mecanice, în orice scop, fără acordul expres în scris al Home 
Skinovations Ltd. Datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Home Skinovations Ltd. deține brevete și cereri de brevete în curs, mărci înregistrate, drepturi 
de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la obiectul din prezentul do-
cument. Acest document nu vă acordă nicio licență pentru aceste brevete, mărci înregistrate, 
drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care 
acest lucru este precizat în mod explicit într-un acord scris încheiat cu Home Skinovations 
Ltd. Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Silk’n și logo-ul Silk’n reprezintă mărci comerciale înregistrate ale Home Skinovations Ltd.
InnoEssentials International, Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Olanda,
www.silkn.eu, info@silkn.com.
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Informații generale

Citirea și păstrarea manualului de instrucțiuni
Acest manual de instrucțiuni este furnizat pentru MicroPedi Wet & Dry (denumit în continu-
are „aparat pentru îndepărtarea calusului”). Acesta conține informații importante cu privire la 
prima punere în funcțiune și utilizarea ulterioară.
Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni, în special informațiile cu privire la si-
guranță, înainte de a utiliza aparatul pentru îndepărtarea calusului. Nerespectarea instrucțiu-
nilor din acest manual de instrucțiuni poate cauza vătămări grave sau defectarea aparatului. 
Manualul de instrucțiuni este realizat pe baza normelor și standardelor aplicabile în Uniunea 
Europeană. În cazul în care vă aflați în afara acestui teritoriu, vă rugăm să aveți în vedere legile 
și directivele specifice țărilor individuale.
Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultare ulterioară. În cazul în care aparatul pen-
tru îndepărtarea calusului este înmânat altcuiva, asigurați-vă că persoana respectivă primește 
și acest manual de instrucțiuni.
De asemenea, acest manual de instrucțiuni poate fi solicitat sub forma unui fișier PDF prin 
intermediul paginii noastre de internet: www.silkn.eu.

Explicarea simbolurilor
În acest manual de utilizare, pe aparatul pentru îndepărtarea calusului sau pe ambalaj se utili-
zează următoarele simboluri și cuvinte de avertizare.

AVERTISMENT! Acest simbol/cuvânt de avertizare indică un pericol aferent unui 
risc de nivel mediu care, dacă nu este evitat, poate cauza decesul sau leziuni grave.

ATENȚIE! Acest simbol/cuvânt de avertizare indică un pericol aferent unui risc de 
nivel redus care, dacă nu este evitat, poate cauza leziuni minore sau moderate.

OBSERVAȚIE! Acest cuvânt de avertizare atenționează cu privire la posibilitatea de 
producere a unor daune materiale.

Acest simbol vă oferă mai multe informații utile cu privire la asamblare sau utilizare.

Declarație de conformitate (consultați capitolul „Declarație de conformitate”): Pro-
dusele marcate cu acest simbol respectă întreaga legislație comunitară aplicabilă a 
Spațiului Economic European.

Siguranță

Utilizare corespunzătoare
Aparatul pentru îndepărtarea calusului este conceput pentru a îndepărta calusurile și pielea 
îngroșată de pe picioare, mâini și coate. Poate fi utilizat atât pe pielea udă, cât și pe cea uscată.
Aparatul pentru îndepărtarea calusului este destinat exclusiv utilizării la domiciliu. Nu este 
adecvat pentru utilizare comercială, de exemplu servicii de pedichiură. Nu utilizați aparatul 
pentru îndepărtarea calusului în exterior. Aparatul pentru îndepărtarea calusului nu este o 
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jucărie. Pentru a preveni transmiterea bolilor, aparatul pentru îndepărtarea calusului și rolele 
MicroPedi nu trebuie utilizate de mai mult de o persoană.
Aparatul pentru îndepărtarea calusului trebuie utilizat numai în modul descris în acest ma-
nual de instrucțiuni.
Orice altă utilizare nu corespunde utilizării sale corespunzătoare și poate cauza daune materiale.
Producătorul sau distribuitorul nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utili-
zarea incorectă sau necorespunzătoare.

Instrucțiuni cu privire la siguranță

AVERTISMENT! Risc de explozie sau incendiu!
Manevrarea necorespunzătoare a bateriilor 
crește riscul de explozie sau incendiu.

• Nu expuneți niciodată bateriile la căldură, de exem-
plu direct la soare, flacără deschisă etc.

• Nu încărcați sau reactivați bateriile prin alte mijloace.
• Nu scurtcircuitați bateriile.
• Nu desfaceți bateriile.
• Pentru a preveni scurgerea lichidului din baterie, 

utilizați întotdeauna același tip de baterii în aparatul 
pentru îndepărtarea calusului.

• Verificați polaritatea corectă atunci când introduceți 
bateriile.

• Dacă bateriile sunt epuizate, scoateți-le imediat 
din aparatul pentru îndepărtarea calusului.

AVERTISMENT! Pericole pentru copii și per-
soane cu o capacitate fizică, senzorială sau 
mentală redusă (de exemplu, într-o anumită 
măsură, persoane cu dizabilități sau în vârstă 
care au o capacitate fizică sau mentală redu-
să) sau persoane care nu dispun de experien-
ță sau cunoștințe (de exemplu, copii mai mari).
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• Asigurați-vă că bateriile nu sunt lăsate la îndemâna 
copiilor. Dacă bănuiți că un copil a înghițit o baterie, 
solicitați imediat asistență medicală.

• Aparatul pentru îndepărtarea calusului poate fi uti-
lizat de copii cu vârsta minimă de opt ani, precum 
și de persoane cu o capacitate fizică, senzorială sau 
mentală redusă sau care nu dispun de experiență 
sau cunoștințe dacă sunt supravegheate sau instru-
ite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și 
înțeleg pericolele rezultate.

• Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu 
trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.

• Aparatul pentru îndepărtarea calusului și accesori-
ile acestuia nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor 
cu o vârstă mai mică de opt ani.

• Pachetul furnizat conține piese de mici dimensiuni 
care pot fi înghițite, precum și folii de ambalare. 
Aceste piese nu trebuie lăsate la îndemâna copii-
lor, deoarece prezintă un risc de sufocare în cazul în 
care sunt înghițite.

ATENȚIE! Risc de arsuri provocate de sub-
stanțe chimice!
 Lichidul scurs din baterii poate afecta pielea la 
contactul cu acesta sau poate provoca vătăma-
rea altor părți ale corpului.

• În cazul în care s-a scurs lichid dintr-o baterie în 
aparatul pentru îndepărtarea calusului, acoperiți-vă 
mâinile cu mănuși de protecție și curățați compar-
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timentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
• Evitați ca lichidul din baterie să intre în contact cu 

pielea, ochii sau membranele mucoase.
• În cazul în care ați intrat în contact cu acidul din 

baterie, clătiți imediat zonele afectate cu apă cu-
rată din abundență și solicitați asistență medicală 
cât mai repede posibil.

• În cazul în care intenționați să nu utilizați aparatul 
pentru îndepărtarea calusului pentru o anumită 
perioadă de timp, scoateți bateriile din comparti-
mentul pentru baterii.

ATENȚIE! Risc de vătămare!
Utilizarea necorespunzătoare a aparatului pen-
tru îndepărtarea calusului poate avea ca rezul-
tat vătămarea sau daune materiale.

• Aplicarea rolelor rotative MicroPedi pe o porțiune de 
piele pentru prea mult timp poate cauza leziuni minore.

• Utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului doar 
pe mâini, picioare sau coate și nu pe alte părți ale 
corpului.

• Nu utilizați produse suplimentare, precum uleiuri 
sau loțiuni.

• Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului 
direct pe sau în apropierea rănilor deschise sau a 
inflamațiilor pielii sau pentru îndepărtarea negilor.

• Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului 
pe piele inflamată, iritată sau acoperită cu pustule.

• Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului 
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pe piele mai mult de două sau trei secunde.
• Opriți imediat tratamentul dacă simțiți durere sau 

dacă pielea se irită.
• Solicitați asistență medicală în cazul sângerării sau 

iritației grave.
• Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului 

dacă rolele MicroPedi sunt deteriorate sau uzate.
• Obiectele lungi și flexibile, precum firele de păr sau 

materialele textile, se pot prinde în rolele rotative 
MicroPedi. Țineți aparatul pentru îndepărtarea calu-
sului la distanță de păr, peruci sau alte obiecte lungi 
și flexibile, precum șireturi, sfori sau fibre textile.

Consultați medicul dumneavoastră înainte de 
utilizarea aparatului pentru îndepărtarea calu-
sului în cazul în care ...
• suferiți de alergii sau erupții cutanate la nivelul 

mâinilor sau picioarelor, iritații ale pielii sau boli de 
piele, precum neurodermatită, psoriazis etc.;

• aveți diabet sau o circulație proastă a sângelui;
• aveți un stimulator cardiac;
• nu sunteți sigur(ă) dacă aparatul pentru îndepărta-

rea calusului este adecvat pentru dumneavoastră.

OBSERVAȚIE! Risc de defectare!
 Utilizarea necorespunzătoare a aparatului pentru 
îndepărtarea calusului poate provoca defectarea 
acestuia.

• Asigurați-vă că nu pătrunde niciun obiect în interiorul 
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aparatului pentru îndepărtarea calusului sau între 
rolele MicroPedi și carcasă.

• Protejați aparatul pentru îndepărtarea calusului îm-
potriva loviturilor puternice, temperaturilor extre-
me și expunerii directe la soare.

• Porniți aparatul pentru îndepărtarea calusului nu-
mai atunci când este introdusă o rolă MicroPedi.

• Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului 
în încăperi în care se utilizează pulverizatoare sau 
oxigen pur.

• Opriți imediat aparatul pentru îndepărtarea calusu-
lui și opriți utilizarea acestuia în cazul în care obser-
vați sau mirosiți fum în timpul utilizării aparatului.

• Utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului nu-
mai împreună cu accesoriile originale ale acestuia.

• Nu deschideți piesele etanșe ale aparatului pentru 
îndepărtarea calusului și nu încercați să modificați 
aparatul.

• Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului 
în cazul în care este defectat.

Prima punere în funcțiune

Verificarea aparatului pentru îndepărtarea calusului și a conținutului pachetului

OBSERVAȚIE! Risc de defectare!
 Aveți grijă atunci când deschideți ambalajul cu 
un cuțit ascuțit sau cu alte obiecte cu un vârf as-
cuțit, deoarece acestea pot deteriora cu ușurință 
aparatul pentru îndepărtarea calusului.

• Acordați atenție specială la deschidere.
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1. Îndepărtați ambalajul aparatului pentru îndepărtarea calusului.
2. Asigurați-vă că toate piesele furnizate sunt complete (a se vedea Fig. A).
3. Asigurați-vă că aparatul pentru îndepărtarea calusului sau piesele individuale nu sunt deteriorate. 

Dacă acestea prezintă deteriorări, nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului. În acest caz, 
trebuie să contactați producătorul la adresa de service menționată pe certificatul de garanție.

Introducerea bateriilor
1. Țineți aparatul pentru îndepărtarea calusului în poziție orizontală.
2. Rotiți capacul compartimentului pentru baterii (7) în sens opus acelor de ceasornic și scoateți-l.
3. Dacă este necesar, curățați bornele bateriilor și ale aparatului înainte de introducerea acestora.
4. La introducerea în compartimentul pentru baterii (9), asigurați-vă că polaritatea bateriilor 

este corectă.
5. Reașezați capacul compartimentului pentru baterii și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru 

a-l închide ferm. Acum puteți introduce o rolă MicroPedi (2 sau 8).

Utilizare

Selectarea unei role MicroPedi
Aparatul pentru îndepărtarea calusului este livrat împreună cu două role MicroPedi. Consul-
tați următorul tabel pentru a afla tratamentul corespunzător fiecărei role.

Nr. Culoare Utilizare

2 Gri deschis Această rolă MicroPedi are o suprafață mai fină. Utilizați această 
rolă MicroPedi pentru a îndepărta pielea îngroșată sau pentru trata-
mentul după utilizarea rolei MicroPedi de culoare gri închis.

8 Gri închis Această rolă MicroPedi are o suprafață mai aspră.
Utilizați această rolă MicroPedi pentru a îndepărta pielea foarte 
îngroșată.

În cazul unei pieli foarte îngroșate, vă recomandăm să utilizați întotdeauna mai întâi rola Micro-
Pedi de culoare gri închis și apoi cea gri deschis.

Scoaterea și introducerea unei role MicroPedi

OBSERVAȚIE! Risc de defectare!
 Dacă scoateți o rolă MicroPedi de pe axul aparatu-
lui pentru îndepărtarea calusului în timp ce apa-
ratul este pornit, puteți defecta aparatul pentru 
îndepărtarea calusului.

• Nu scoateți niciodată o rolă MicroPedi care încă se 
rotește atunci când aparatul pentru îndepărtarea 
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calusului este pornit.
• Opriți întotdeauna aparatul pentru îndepărtarea 

calusului înainte de înlocuirea rolei MicroPedi.
Scoaterea rolei MicroPedi
1. Asigurați-vă că aparatul pentru îndepărtarea calusului este oprit.
2. Glisați în jos bara de blocare a rolelor MicroPedi (4) de pe partea dreaptă a aparatului 

pentru îndepărtarea calusului.
3. Rola MicroPedi din interior va fi împinsă în afară.
4. Scoateți rola MicroPedi de pe axul (3) aparatului pentru îndepărtarea calusului trăgând 

spre exterior.

Introducerea rolei MicroPedi
1. Amplasați rola MicroPedi (2 sau 8) dorită pe axul (3) din carcasa aparatului pentru înde-

părtarea calusului.
2. Împingeți cu grijă rola MicroPedi pe ax până când bara de blocare a rolelor MicroPedi (4) 

emite un sunet.
3. Mișcați ușor aparatul pentru îndepărtarea calusului pentru a verifica dacă rola MicroPedi 

este fixată bine. Aparatul pentru îndepărtarea calusului este pregătit de utilizare.

Utilizarea aparatului pentru îndepărtarea calusului
1. Curățați-vă pielea înainte de tratamentul cu aparatul pentru îndepărtarea calusului. Cele 

mai bune rezultate sunt obținute atunci când pielea este uscată.
2. Amplasați rola MicroPedi (2 sau 8) dorită pe axul (3) aparatului pentru îndepărtarea ca-

lusului conform descrierii din capitolul „Scoaterea și introducerea unei role MicroPedi”.
3. Îndepărtați capacul de protecție (1).
4. Apăsați butonul de blocare (5) de pe comutatorul de pornire/oprire (6).
5. Glisați în sus comutatorul de pornire/oprire pentru a porni aparatul pentru îndepărtarea 

calusului.
6. Deplasați rola MicroPedi cu grijă pe porțiunile de piele pe care doriți să le tratați, apăsând ușor.

Rola MicroPedi se va opri dacă veți apăsa prea tare. Mențineți întotdeauna la nivelul pielii 
timp de două sau trei secunde și apoi verificați rezultatul.

7. După ce ați terminat tratamentul sau dacă doriți să luați o pauză îndelungată, opriți apara-
tul pentru îndepărtarea calusului glisând în jos comutatorul de pornire/oprire.

8. Atunci când încheiați îngrijirea pielii, curățați aparatul pentru îndepărtarea calusului con-
form descrierii din capitolul „Curățare și întreținere”.

Curățare și întreținere

OBSERVAȚIE! Risc de defectare!
Puteți defecta aparatul pentru îndepărtarea ca-
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lusului dacă utilizați produse sau obiecte de cu-
rățare necorespunzătoare.

• Nu utilizați produse sau obiecte de curățare tari, as-
pre sau abrazive.

Curățarea aparatului pentru îndepărtarea calusului
Curățați aparatul pentru îndepărtarea calusului după fiecare utilizare în modul următor:
1. Scoateți rola MicroPedi (2 sau 8) din aparatul pentru îndepărtarea calusului conform de-

scrierii din capitolul „Scoaterea și introducerea unei role MicroPedi”.
2. Capacul compartimentului pentru baterii (7) trebuie să fie fixat în poziția de blocare.
3. Îndepărtați orice murdărie, praf sau resturi de piele din aparatul pentru îndepărtarea calusului 

și rolele MicroPedi cu ajutorul unei cârpe umede sau clătiți piesele sub un jet de apă călduță.
4. Ștergeți aparatul pentru îndepărtarea calusului și rola MicroPedi cu o cârpă până când 

acestea sunt uscate.
5. După curățarea și uscarea aparatului pentru îndepărtarea calusului, depozitați aparatul și 

rolele MicroPedi într-un loc răcoros și uscat.

Înlocuirea rolelor MicroPedi
Rolele MicroPedi (2 sau 8) trebuie utilizate numai de câteva ori, în funcție de frecvența de 
utilizare și suprafața porțiunii de piele tratată.
• Înlocuiți întotdeauna rolele MicroPedi:

• atunci când par uzate;
• atunci când sunt crăpate sau prezintă alte deteriorări.

• Înlocuiți rolele MicroPedi conform descrierii din capitolul „Scoaterea și introducerea unei 
role MicroPedi”.

Pentru rezultate optime, recomandăm întotdeauna înlocuirea ambelor role MicroPedi.
Piesele de schimb originale sunt disponibile:
• la furnizorul dumneavoastră,
• pe site-ul Silk’n: www.silkn.eu.

Depanare
Mai întâi, încercați să soluționați dumneavoastră problema, luând măsurile enumerate mai jos:

Problemă Posibile cauze și soluții

Aparatul pentru îndepărtarea 
calusului nu funcționează.

Este posibil ca bateriile (9) să nu fie introduse corect.
• Scoateți bateriile și introduceți-le din nou, 

verificând polaritatea corectă.

Este posibil ca bateriile (9) să fie aproape epuizate.
• Înlocuiți bateriile.
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Aparatul pentru îndepărtarea calu-
sului funcționează foarte încet.

Este posibil ca bateriile (9) să fie aproape epuizate.
• Înlocuiți bateriile.

Una din rolele MicroPedi este 
deteriorată.

• Înlocuiți rolele MicroPedi deteriorate cu piese 
de schimb originale.

Dacă aceste măsuri nu remediază problema sau aparatul pentru îndepărtarea calusului necesită 
reparație, contactați serviciul de relații pentru clienți utilizând datele de pe certificatul de garanție.

Date tehnice
Model: AP-3WD

Baterii: 2× LR06/AA

Tensiune: 3 V c.c. 

Consum de energie: 3,4 W

Viteză: 2,300 rpm +/– 20%

Dimensiuni (H × l × A): aprox. 15,5 × 6,0 × 3,5 cm

Greutate fără baterii: aprox. 127 g

Temperatură de depozitare: 0−40 °C

Declarație de conformitate
Declarația de conformitate UE poate fi solicitată la adresa menționată pe verso.

Eliminarea la deșeuri

Eliminarea la deșeuri a ambalajului
Sortați materialele de ambalare înainte de eliminarea acestora; depuneți cartonul la 
un centru de colectare a maculaturii și materialele plastice la un centru de reciclare.

Eliminarea la deșeuri a aparatului pentru îndepărtarea calusului
(Valabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separată a 
deșeurilor pentru materialele reciclabile).

Aparatele vechi nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere!
 În cazul în care aparatul pentru îndepărtarea calusului nu mai poate fi utilizat, consu-
matorii sunt obligați prin lege să elimine dispozitivele utilizate separat de deșeurile 
menajere, de exemplu depunându-le la un punct de colectare administrat de autorita-
tea/municipalitatea locală. Acest lucru garantează faptul că echipamentul este reciclat 
în mod corespunzător și sunt evitate efectele negative asupra mediului. Din acest mo-
tiv, echipamentele electrice și electronice sunt marcate cu acest simbol.
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Carcasa aparatului pentru îndepărtarea calusului este fabricată din plastic ABS. De-
puneți carcasa aparatului în vederea colectării separate a acestui material, în cazul 
în care autoritatea locală pune la dispoziție o astfel de modalitate de reciclare.

Bateriile, inclusiv cele reîncărcabile, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere!
În calitate de consumator, aveți obligația, prin lege, de a depune toate bateriile (in-
clusiv cele reîncărcabile), indiferent dacă conțin sau nu substanțe nocive*, la un 
punct de colectare administrat de autoritatea/municipalitatea locală sau de a le 
returna distribuitorului, pentru a fi eliminate într-un mod sigur pentru mediu. 
*marcat cu: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb



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: Pilă electrică Silk’n MicroPedi W&D 

Serie model: AP-3WD 

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 

IPX 5: 60529: 1989 + A1: 1999 + A2: 2013 

 

 

Voicu Oprean 

Director General 

01.03.2018  


