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Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Minden jogok 
fenntartva.

Jogi nyilatkozat
A Home Skinovations Ltd. fenntartja a változtatás jogát
termékleírások a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a frissítések
vonatkozásában. A Home Skinovations Ltd. által nyújtott információ
pontos és megbízható. A Home Skinovations Ltd. azonban nem vállal
felelősséget a termékek semmilyen felhasználásáért. Ön nem kap sem
hallgatólagos, sem egyéb engedélyt a Home Skinovations Ltd.
szabadalma vagy törvénye alapján.

A dokumentum semmilyen részét semmilyen formában, semmilyen
módon, elektronikus vagy mechanikus módon, bármilyen célból
nem szabad lemásolni vagy továbbítani, a Home Skinovations Ltd.
kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Az adatok értesítés nélkül
megváltozhatnak.

A Home Skinovations Ltd. szabadalmakkal és folyamatban lévő
szabadalmi bejelentésekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy más,
a dokumentum tárgyát képező szellemi tulajdonjogokkal
rendelkezik. A dokumentum elkészítése nem ad engedélyt ezekre a
szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra vagy egyéb szellemi
tulajdonjogokra, kivéve, ha azt a Home Skinovations írásbeli
megállapodása kifejezetten előírja. A műszaki adatok előzets értesítés
nélkül megváltozhatnak.

A Silk'n és a Silk'n logó a Home Skinovations Ltd. bejegyzett
védjegye.

lnvention Works B.V .:, Donk 1 B, 2991 LE Barendrecht,
Hollandia www.silkn.eu - info@silkn.eu 
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EN 1  Csomag tartalma / eszköz részei

1 Bekapcsoló gomb    ( )
2      Töltő pont

3 Borítás
4 csiszoló korongok 

(finom / közepes / durva), 3×*
5    Rögzítő gyűrű
6 filter, 3×*
7 Orsó

* 1 db már rögzítve van a készülékhez!

2  Általános  információ

2.1 Olvasssa el és kövesse az utasításokat

Ez a felhasználói kézikönyv segít a bőrkeményedés 
eltávolító használatában - a VacuPedi-t (a továbbiakban: 
„termék”), fontos információkat tartalmaz a beállításról 
és a kezelésről. A termék használata előtt figyelmesen 
olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

Ez különösen vonatkozik a biztonsági előírásokra. Ennek elmulasztása 
személyi sérüléseket vagy a termék károsodását okozhatja.
A felhasználói kézikönyv az Európai Unióban hatályos sjogzabványokon és 
szabályokon alapul. Külföldön tartózkodva be kell tartania az 
országspecifikus irányelveket és törvényeket is. Tárolja a felhasználói 
kézikönyvet további felhasználás céljából. Ne felejtse el mellékelni ezt a 
felhasználói kézikönyvet, amikor a terméket harmadik félnek továbbadja.

2.2  Szimbólumok magyarázata
A következő szimbólumokat és jelszavakat használja a felhasználói kézikönyv, a 
termék, az USB fali adapter vagy a csomagolás.

8 LED világítások 

9      Szellőző nyílások     
10   Porkamra           
11 USB kábel

12 USB fali adapter     
13 Tisztító ecset
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 FIGYELMEZTETÉS! 
Ez a jel szimbólum / szó veszélyt jelöl, amely halálhoz vagy súlyos 
sérüléshez vezethet, ha nem kerüljük el.

MEGJEGYZÉS!
TEz a jelzőszó figyelmeztet az esetleges anyagi károkra.

Ez a jel szimbólum hasznos kiegészítő információkat 
nyújt a kezelésről és a felhasználásról.

Olvad el a használati utasítást.

Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a 
szimbólummal ellátott termékek megfelelnek az 
Európai Gazdasági Térség minden vonatkozó 
rendelkezésének.

Ez a szimbólum azokat az elektromos eszközöket 
jelöli, amelyek a II védelmi osztályba tartoznak 
(USB fali adapter).

Az ezzel a szimbólummal jelölt eszközök csak 
háztartási célokra használhatók (száraz beltéri 
helyiségek).

Ez a szimbólum azonosítja a feszültséget és az 
egyenáram aktuális névleges értékét.

s

Ez a szimbólum jelzi az USB fali adapter dugóinak 
polaritását.

A „GS” szó a bevált biztonságot jelenti. Az ezzel a 
szimbólummal jelölt termékek megfelelnek a német 
termékbiztonsági törvény (ProdSG) 
követelményeinek.

8 LED lights
9 Ventilation holes

10 Dust chamber
11 USB cable
12 USB wall adapter
13 Cleaning brush
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A nemzetközi hatékonysági jel azt jelzi, hogy az 
áramellátás megfelel a VI. Szint követelményeinek.

s Az USB fali adapter rövidzárlatbiztos biztonsági 
transzformátorral van felszerelve.

s Az USB fali adapternek van kapcsoló áramellátása.

IP20 Az USB fali adapter 12 mm-es szilárd tárgyak ellen 
védett.

ta Környezeti hőmérséklet (USB fali adapter)

3  Biztonság

3.1 Megfelelő használat

A terméket kizárólag a bőrkeményedés eltávolítására tervezték. Kizárólag 
magáncélú használatra készült, és nem alkalmas kereskedelmi célokra. A 
terméket csak a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint használja. Bármely 
más felhasználás nem megfelelőnek tekinthető, és anyagi vagy személyi 
károkat okozhat. A gyártó vagy eladó nem vállal felelõsséget a nem 
megfelelõ használat által okozott károkért vagy sérülésekért.

3.2 Biztonsági előírások

 FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATA! 

• Tartsa a terméket, az USB kábelt
és az USB fali adaptert távol
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víztől vagy folyadéktól. Ne használja fürdőkád, 
zuhanyzó, medence vagy más vizet tartalmazó helyiség 
közelében. Nem vízállóak!

• A terméket csak beltérben használja.
• Csak akkor csatlakoztassa a terméket, ha a konnektor 

hálózati feszültsége megegyezik az USB fali adapter 
adattábláján szereplő adatokkal.

• Az USB fali adaptert csak egy könnyen
hozzáférhető aljzathoz csatlakoztassa, hogy
probléma esetén gyorsan leválaszthassa a
hálózatról.

• A terméket csak a mellékelt USB kábellel és USB
fali adapterrel használja.

• Ne használja a terméket, az USB kábelt vagy az
USB fali adaptert, ha azok hiányosak vagy sérültek.
A gyártónak vagy az ügyfélszolgálatnak a sérült
vagy hibás alkatrészeket ki kell cserélnie a
kockázatok elkerülése érdekében.

• Ne nyissa ki a burkolatot, és soha ne tegyen
semmilyen tárgyat a házba.

• Mindig kapcsolja ki a terméket, amikor
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tisztítani kívánja, vagy hibás működés esetén. 
Mindig húzza ki az USB kábelt és az USB fali 
adaptert, amikor a terméket nem tölti.

• Soha ne érintse meg az USB kábelt és az USB fali 
adaptert vizes vagy nedves kézzel.

• Ne húzza ki az USB fali adaptert az aljzatból az 
USB kábelnél fogva; ehelyett mindig az adapternél 
fogva húzza ki. Soha ne mozgassa, húzza és ne 
hordozza a terméket az USB-kábellel.

• Tartsa távol a terméket, az USB kábelt és az USB 
fali adaptert nyílt lángtól és forró felületektől.

• Helyezze az USB-kábelt úgy, hogy ne jelenjen meg 
kioldás veszélye.

• Ne törje meg az USB-kábelt és ne tekerje azt a 
termék köré. Ne fektesse az USB-kábelt éles szélek 
fölé.

FIGYELEM! KÁR KOCKÁZATA!
• A terméket 8 éves vagy annál fiatalabb gyermekek, 
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csökkent fizikai képességű, szenzoros vagy mentális 
képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és 
ismeretekkel nem rendelkező személyek, akik
biztonságos módon nem képesek megérteni a 
kapcsolódó veszélyeket nem használhatják! A 
gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást 
és karbantartását tilos felügyelet nélkül 
végrehajtaniuk.

•
8 éven aluli gyermekeket tartsa távol a terméktől, az 
USB-kábeltől és az USB fali adaptertől.

• Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a 
műanyag csomagolással. Fulladást okozhat.

• A terméket csak a lábán használja a 
bőrkeményedésre. Ne használja a test más részein 
és a bőr puha vagy vékony részein.

• A terméket csak a bőr száraz kezelésére használja 
(ne használjon semmilyen adalékanyagot, például 
olajat vagy krémet).
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• Ne kezelje folyamatosan a bőr egyik pontját 2-3 
másodpercnél hosszabb ideig.

• Ne használja a terméket közvetlenül a nyitott 
sebeknél vagy a bőr gyulladásos részein vagy azok 
közelében, illetve a szemölcsök eltávolításához.

• Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha 
fájdalmat vagy bőrirritációt tapasztal.

• Forduljon orvosához, ha nem biztos abban, hogy a 
termék megfelelő-e az Ön számára (például 
bőrbetegségekben vagy cukorbetegségben szenved, 
terhes vagy szívritmus-szabályozót használ).

• Higiéniai okokból a terméket csak egy személy 
használhatja.

• Tartsa távol a terméket a hajtól, parókától és más 
hosszú rugalmas tárgyaktól, pl. cipőfűző, szálak, 
textilszálak.

• A terméket csak 0 és 40 ° C közötti hőmérsékleten 
töltse fel.

ÉRTESÍTÉS! KÁR KOCKÁZATÁRA!
• Ne hagyja a terméket közvetlen napfényben, és 

soha ne tegye ki extrém hőnek.
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• A leesés elkerülése érdekében ne helyezze a terméket
felületek szélére.

• A terméket csak az eredeti tartozékokkal együtt
használja.

• Soha ne töltsön folyadékkot a termék házába.

• A túlmelegedés elkerülése érdekében működés
közben ne takarja le a szellőzőnyílásokat.

4  A termék ellenőrzése és a csomagolás tartalma

• Ha nem elég körültekintő, a csomag bontása során,
akkor éles késsel vagy más hegyes tárgyakkal
megrongálhatja a terméket. Legyen nagyon óvatos,
amikor kinyitja.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.

2. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható-e a 
csomagban (lásd A ábra).

3. Ellenőrizze, hogy a termék vagy az egyes alkatrészek
nem sérültek-e. Ebben az esetben ne használja a
terméket. Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
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5  TÖLTÉS
• Az első használat előtt és ha az akkumulátor töltöttségi 

szintje alacsony, teljesen töltse fel a terméket.
• Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a LED-ek pirosan 

villognak vagy működés közben villogni kezdenek. Töltse 
fel a terméket.

• Kb. 2,5 óra a teljes töltési idő.
• A terméket töltés közben nem lehet használni.

1. Csatlakoztassa az USB-kábel (11.) kisebb végét a 2. töltőporthoz.

2.
Csatlakoztassa az USB kábel nagyobb végét az USB fali adapter (12.) USB 
portjához.
A töltéshez az USB-kábelt csatlakoztathatja egy kompatibilis USB-
áramforráshoz (például egy számítógép USB-portjához).

3.
Csatlakoztassa az USB fali adaptert a hálózati aljzatba a töltéshez.
Töltés közben a (8.) LED-es lámpa kékre vált és lassan villogni kezd.

4.
A LED-lámpák folyamatosan kék színűvé válnak, amikor a termék teljesen 
fel van töltve. Húzza ki az USB fali adaptert a hálózati aljzatból, és húzza 
ki az USB kábelt a készülékből.

6  Működtetés
• Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket a „Tisztítás” 

fejezetben leírtak szerint.
• Mielőtt elkezdené a kezelést, végezzen bőrérzékenységi tesztet 

a lábának egy pontján, legfeljebb 3 másodpercig. Csak akkor 
kezdje el a kezelést, ha nincs érzékeny reakció.
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6.1 Csiszolókorong csatlakoztatása vagy cseréje 
A termék 3 csiszolókorongot tartalmaz (4.) finom, közepes és durva. 
Különösen durva bőr esetén javasoljuk, hogy kezdje a durva 
csiszolókoronggal.

1. Ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva.

2. Távolítsa el a fedelet (3.) , ha rögzítve van a termékhez.

3. Távolítsa el a mellékelt csiszolókorongot a termékről. Ha szükséges, 
használja a (13.) tisztítókefe fogantyúját a eltávolítás elősegítéséhez (lásd a B. 
ábra 1. lépését).

4. Helyezze a kívánt csiszolókorongot a 7 orsóra (lásd a B. ábra 2. lépését).
Amikor a csiszolókorongot a helyére rögzíti, kattanó hangot fog hallani.

6.2 A kezelés megkezdése és befejezése

1. Győződjön meg arról, hogy a lába tiszta és teljesen száraz.
2. Nyomja meg egyszer a vezérlőgombot (1.)

A termék most alacsony sebességgel be van kapcsolva. A (8.) LED-es 
lámpa kék színnel világít.

3.
Ha nagyobb sebességet szeretne beállítani, nyomja meg ismét a 
vezérlőgombot. A termék most nagyobb sebességre vált. A LED-fények 
kéken villognak.

4. Helyezze a forgó csiszolókorongot (4.) a bőréhez, amelyet kezelni kíván. 
A folyamat során enyhe nyomást végezzen, és az őrlőtárcsát csak egy-két 
másodpercig tartsa a bőrén egy helyen, majd ellenőrizze az eredményt 
(lásd a C. ábrát). A túlmelegedés elkerülése érdekében működés közben 
ne takarja le a szellőzőnyílásokat (9.) A kezelés során keletkező port a 
készülék beszívja a (10.) porkamrába.

5. Amikor a kezelés befejeződött, nyomja meg a vezérlőgombot  harmadik 
alkalommal a termék kikapcsolásához. A LED-es lámpák kialszanak.
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7  Tisztítás

 ÉRTESÍTÉS! KÁR KOCKÁZATA!
• Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém 

sörtéjű kefét vagy éles vagy fém tisztítóseszközöket, 
például késeket, kemény kaparókat és hasonlókat.

Minden használat után tisztítsa meg a terméket.

1. Távolítsa el a mellékelt (4.) csiszolókorongot a termékről. Ha szükséges, 
használja a (13.) tisztítókefe fogantyúját a eltávolítás elősegítéséhez (lásd 
a B. ábra 1. lépését).

2. Forgassa el a rögzítőgyűrűt (5.) az óramutató járásával ellentétes 
irányban, hogy eltávolítsa azt a terméktől (lásd D ábra).

3. Távolítsa el a (6.) szűrőt a (10.) porkamrából (lásd D ábra).

4. Tisztítsa meg az alábbi alkatrészeket az utasításoknak megfelelően:

Főtest: Nedves ruhával törölje le. Ezután száraz ruhával teljesen törölje 
le.
Porkamra és csiszolókorongok: A tisztítókefével távolítsa el a 
rájuk felgyülemlett port.

Szűrő, rögzítőgyűrű és fedél: Tisztítsa meg őket folyó víz alatt. 
Törölje le a rögzítőgyűrűt száraz ruhával, és hagyja, hogy a szűrő 
alaposan megszáradjon. Cserélje ki a szűrőt, ha túl poros, és a 
csiszolókorongot, ha elhasználódott.

5. Tisztítás után szerelje vissza a szűrőt, a rögzítőgyűrűt, az őrlőtárcsát 
és a fedelet. Felhívjuk figyelmét, hogy az összes alkatrésznek 
összeszerelés előtt teljesen száraznak kell lennie!
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Új csiszolókorongokat és szűrőket vásárolhat weboldalunkon a 
„www.silkn.hu” oldalon.

8  Tárolás
Tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.
• Az alkatrészeket tárolja tiszta és száraz helyen, elkerülve a hőt és a 

közvetlen napfényt. .
•

.Helyezze vissza a fedelet (3.), hogy megvédje a (4.) csiszolókorongot 

tárolás alatt.

9  Hibaelhárítás
Néhány problémát kisebb hibák okozhatnak, amelyeket Ön meg is javíthat. 
Ehhez kövesse az alábbi táblázat utasításait. Ha továbbra sem sikerül megoldani 
a problémát, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ne javítsa saját 
kezűleg a terméket.

Hiba Lehetséges ok és megoldás

A készülék nem 

indul el 
Ellenőrizze, hogy a termék fel van-e töltve.

A készülék nem 

tölt  
Ellenőrizze, hogy az USB kábel megfelelően van-e 
csatlakoztatva a termék és az USB fali adapter között, 
és az USB fali adapter megfelelően van-e 
csatlakoztatva a hálózati aljzathoz.
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10 Technikai adatok

Termék

Model: NV8615D  
Névleges feszültség: 3.7 V
Teljesítmény: 7 W
Akkumulátor-kapacitás: 2,000 mAh
Sebesség beállítás: 2 (low / high)
Forgási sebesség: 1,350 rpm (low) 

1,550 rpm (high)
Töltési idő: 2.5 hours
Használati idő: Approx. 1 hour 50 min per 

full charge
súly: 266 g
méret (H × SZ × M): 180 × 64 × 89.5 mm 

USB fali töltő
Teljesítmény: 

Teljesítmény: 

Védettség: 

Modell száma:

100–240 V~ 50/60 Hz, 0.25 A 
5.0 V  1.0 A
II
PS06H050K1000EU (EU) 
PS06H050K1000BU (GB)
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11 Hulladékkezelés

11.1 Csomagolási hulladék kezelése

A csomagolás külkönbőző részeit megfelelően 
szelektálja és az arra kijelölt hulladékgyűjtő egységekbe 
helyezze.

11.2 A termék megsemmisítése
(Az Európai Unióban és más európai országokban újrahasznosítható 
anyagok szelektív gyűjtő rendszere alkalmazható)

A régi készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba 
dobni!
Ha a termék egy bizonyos időpontban már nem használható, 
akkor a városában vagy megyében hatályos jogszabályok szerint 
dobja el. Ez biztosítja a régi készülékek professzionális 
újrahasznosításáta környezetre gyakorolt   negatív 
következményeket. Ezért az elektromos berendezéseket az itt 
látható szimbólum jelöli.

Az elemeket és az újratölthető elemeket nem szabad a háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni!

Végfelhasználóként a törvény előírja, hogy minden 
akkumulátort és újratölthető elemet, függetlenül attól, hogy 
tartalmaznak-e káros anyagokat * vagy sem, a közigazgatási 
szerv által üzemeltetett gyűjtőhelyre kell szállítani, 

környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Vigye a teljes terméket 
(beleértve az újratölthető akkumulátort) a gyűjtőhelyre, és ellenőrizze, hogy 
ne legyen töltött állapotban!

* laz alábbiakkal: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom
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Megjegyzés: Az újratölthető elem eltávolításához szerelje le a ventilátor 
egységet, és vegye le az akkumulátor érintkezőit az áramköri kártyáról. 
Ezután távolítsa el a fedelet a fogantyú végéről az akkumulátor 
eltávolításához. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem sérült-e az eltávolítás 
során. Felhívjuk figyelmét, hogy a fedél ilyenkor megsérül, és az akkumulátor 
eltávolítása után a termék nem haszánálható újra.

12 Garancia

A termékre az európai előírások és törvények szerint 2 év garancia 
vonatkozik. A termékre vonatkozó garancia mértéke a hibás gyártási 
folyamatok által okozott műszaki hibákra korlátozódik. Ha garanciát kíván 
igényelni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az 
utasításokért. Lehetséges, hogy meg tudják oldani a problémát anélkül, hogy 
vissza kellene adniuk a terméket a boltba vagy a szervizközpontba. 
Ügyfélszolgálatunk mindig örömmel segít Önnek! 

13 Ügyfélszolgálat
A Silk termékekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a 
regionális Silk weboldalra: www.silkn.hu. Ha az eszköz sérült, hibás, 
javításra szorul, vagy segítségre van szüksége, forduljon a legközelebbi Silk 
szervizközponthoz. Ez a kézikönyv PDF formátumban is letölthető a 
www.silkn.hu webhelyről.

Service number: +36308866264   
Email: info@dunartis.hu
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