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Selamat datang di 
SMOOTHSKIN BARE+
Selamat!  
Anda telah membuka dunia kecantikan, kelembutan, dan kenyamanan yang tak tertandingi. Ikuti percakapan di ruang 
kecantikan ‘program dukungan’ www.smoothskin.com di mana Anda dapat bertukar tips dan mendapatkan nasihat ahli 
selama perawatan Anda.

Isi Paket

Di dalam kemasan SmoothSkin Bare+, 
Anda akan menemukan:

• Handset dan Catu Daya
• Kabel Daya Listrik
• Panduan Pengguna

Sistem SmoothSkin Bare+
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KONTRAINDIKASI

JANGAN GUNAKAN SmoothSkin Bare+ jika Anda memiliki kulit yang 
sangat gelap. Sensor Warna Kulit terletak di dekat kaca output perangkat 
yang akan menentukan warna kulit Anda. Jika Sensor Warna Kulit 
menentukan bahwa kulit Anda terlalu gelap untuk penggunaan secara 
aman, penggunaan SmoothSkin Bare+ akan dicegah. 

3. INFORMASI KESELAMATAN PENTING

ZZZ ZZZ ZZZ

2. CARA KERJA SMOOTHSKIN BARE+
CARA KERJA IPL
SmoothSkin Bare+ dirancang untuk membantu memutus siklus rambut. Energi cahaya dipindahkan melalui permukaan kulit dan diserap 
oleh melanin yang berada di batang rambut. Energi cahaya tersebut dikonversi menjadi energi panas (di bawah permukaan kulit), yang 
menghentikan rambut untuk tumbuh kembali. Sekarang Anda dapat menantikan rambut yang dirawat rontok secara alamiah dalam 
beberapa hari hingga 1-2 minggu.

CUKUR SINARI CEGAH PENUMBUHAN KEMBALI
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JANGAN GUNAKAN SmoothSkin Bare+ jika kulit Anda telah terjemur 
secara artifisial maupun alami, atau terbakar karena terlalu lama terpapar 
sinar matahari.  Kulit Anda mungkin ekstra sensitif setelah terpapar sinar 
matahari dan terutama rentan untuk terbakar, melepuh, pudar, atau terluka 
jika Anda menggunakan SmoothSkin Bare+. Tunggu 1 minggu hingga kulit 
yang terbakar atau terjemur pulih sebelum menggunakan SmoothSkin 
Bare+.

JANGAN sampai area yang dirawat terpapar sinar matahari. Tunggu 
setidaknya 7 hari setelah perawatan sebelum memaparkan kulit yang 
dirawat terhadap sinar matahari. Kulit Anda mungkin sangat sensitif setelah 
dirawat dengan SmoothSkin Bare+ dan khususnya rentan terhadap sinar 
matahari.  Gunakan tabir surya (SPF 15 ke atas) ke area yang dirawat atau 
lindungi area yang dirawat dengan pakaian yang sesuai.

JANGAN GUNAKAN SmoothSkin Bare+ secara langsung pada puting, alat 

kelamin, atau sekitar anus. Area tersebut mungkin memiliki warna kulit 
yang lebih gelap dan/atau densitas rambut yang lebih lebat. Menggunakan 
alat di area tersebut dapat menimbulkan rasa gangguan/nyeri atau luka 
(membakar, mengubah warna, atau menimbulkan bekas) pada kulit Anda.

JANGAN GUNAKAN SmoothSkin Bare+ jika Anda memiliki sejarah kanker 
kulit atau kondisi prakanker (misalnya, nevi atau banyak tahi lalat).

JANGAN GUNAKAN SmoothSkin Bare+ jika Anda hamil dan menyusui 
karena alat ini belum diuji dalam kondisi tersebut.

JANGAN GUNAKAN SmoothSkin Bare+ pada bintik cokelat kehitaman atau 
hitam seperti tanda lahir, tahi lalat, atau kutil. Menggunakan SmoothSkin 
Bare+ dapat melukai kulit Anda dan membuat kondisi yang ada semakin 
buruk. Anda dapat mengalami efek samping seperti luka bakar, luka lepuh, 
dan warna kulit berubah atau rusak.
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JANGAN GUNAKAN SmoothSkin Bare+ jika Anda memiliki kondisi kulit 
di area perawatan, termasuk psoariasis, vitiligo, eksim, jerawat, herpes 
simpleks, atau luka atau infeksi aktif.

JANGAN GUNAKAN SmoothSkin Bare+ jika Anda berusia di bawah 18 
tahun karena alat ini belum diuji pada kelompok orang tersebut.

PERINGATAN

KESELAMATAN MATA

SmoothSkin Bare+ memancarkan sinar Intense Pulsed Light (IPL). Paparan 
langsung dapat membahayakan mata Anda. Ikuti tindakan pencegahan 
berikut dengan perlahan.

Handset hanya dapat dinyalakan (bersinar) jika Sensor Warna Kulit (di 
sebelah Kaca Perawatan) mendeteksi pembacaan Warna Kulit yang valid 

dan menyentuh area perawatan. Namun:

JANGAN melihat Kaca Perawatan Handset secara langsung ketika sistem 
berdaya listrik dan dinyalakan.

JANGAN mencoba menyalakan (menyinari) sistem langsung ke mata.
JANGAN merawat area di sekitar mata (alis atau bulu mata).
HANYA coba menyalakan (menyinari) sistem ketika bagian depan Handset 
bersentuhan dengan area yang ingin dirawat.
KAMI MEREKOMENDASIKAN Anda untuk berpaling dari Handset saat 
digunakan pada kulit Anda.  

LISTRIK DAN KESELAMATAN
Seperti halnya perangkat listrik apa pun, tindakan pencegahan tertentu 
harus diambil guna memastikan keselamatan Anda. 
JANGAN mencoba untuk membuka SmoothSkin Bare+, karena dapat 
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memaparkan Anda terhadap komponen listrik yang berbahaya.  
JANGAN GUNAKAN jika SmoothSkin Bare+ rusak; contohnya, Handset 
retak, kabel rusak (kabel bagian dalam terlihat), kaca pada Handset retak 
atau pecah, dll.. Hal ini dapat menyebabkan luka.   
JANGAN GUNAKAN di dekat bak mandi, pancuran, baskom, atau 
wadah berisi air. Jika SmoothSkin Bare+ basah, maka sebaiknya tidak 
digunakan.
JANGAN GUNAKAN SmoothSkin Bare+ jika terasa panas saat dipegang. 
Hal ini dapat mengindikasikan bahwa unit rusak.
JANGAN GUNAKAN Catu Daya atau komponen lain, selain yang disertakan 
dengan SmoothSkin Bare+. Hal ini dapat merusak unit dan membuatnya 
berhenti bekerja.
JANGAN mencoba menyalakan (menyinari) SmoothSkin Bare+ pada 
permukaan apa pun selain kulit.

JANGAN posisikan SmoothSkin Bare+ hingga sulit untuk dilepas dari 
Stopkontak Listrik.  

KESELAMATAN UMUM

JANGAN GUNAKAN jika Anda telah melakukan perawatan pengupasan 
kulit pada area yang ingin dirawat. Harap tunggu 30 hari setelah kulit 
mengelupas sebelum menggunakan SmoothSkin Bare+.

Merawat kulit yang terjemur dengan Intense Pulsed Light (IPL) dapat 
mengakibatkan Hiperpigmentasi (penggelapan) atau Hipopigmentasi 
(pemutihan) permanen pada kulit yang dirawat.

JANGAN GUNAKAN jika Anda sensitif terhadap sinar matahari (peka 
cahaya) atau sedang memakai obat yang membuat kulit lebih sensitif 
dan menyebabkan kepekaan cahaya, seperti Retin A, Accutane dan/atau 
retinoid topikal lainnya.  Selalu periksa selebaran instruksi yang disertakan 
dengan produk medis Anda, untuk melihat apakah kepekaan cahaya 
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terdaftar sebagai efek samping. Penggunaan SmoothSkin Bare+ pada kulit 
yang peka terhadap cahaya dapat mengakibatkan kerusakan kulit seperti 
membengkak atau melepuh.

SmoothSkin Bare+ sebaiknya dijauhkan dari anak berusia di bawah 18 
tahun. Anak-anak sebaiknya tidak menggunakan, bermain, memelihara, 
atau membersihkan perangkat. Ada beberapa potensi bahaya – paparan 
terhadap cahaya perangkat menyebabkan luka bakar atau kerusakan mata, 
sengatan listrik, tercekik kabel, terbelit Bagian Depan yang Dapat Dilepas

SmoothSkin Bare+ sebaiknya dijauhkan dari hewan dan hama yang dapat 
merusak perangkat. Potensi bahaya termasuk mengurangi fungsi dan 
sengatan listrik.

SmoothSkin Bare+ tidak ditujukan untuk penggunaan oleh orang dengan 
disabilitas fisik, sensorik, atau mental. Kecuali mereka diawasi atau diberikan 
instruksi mengenai penggunaan perangkat yang aman dan benar oleh 

orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. 
Filter Kaca SmoothSkin Bare+ adalah komponen penting yang akan 
memanas selama penggunaan. 

JANGAN menyentuh filter selama digunakan atau langsung setelah 
digunakan. Periksa filter secara rutin untuk kerusakan.  
JANGAN gunakan SmoothSkin Bare+ jika filter retak atau hilang. 
Pastikan bahwa Kaca Perawatan SmoothSkin Bare+ bersih dan bebas 
kotoran. Kotoran apa pun pada atau sekitar Kaca Perawatan selama 
penggunaan dapat menghasilkan perubahan kulit sementara seperti 
kemerahan atau bengkak. PERINGATAN: Kerusakan kulit dapat terjadi 
setelah pemakaian yang lama atau berulang kali pada satu titik. JANGAN 
melebihi penggunaan sesuai yang ditetapkan di regimen perawatan.

PENCEGAHAN

Penghilangan rambut dengan sumber laser atau IPL dapat menimbulkan 
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4. POTENSI BAHAYA, EFEK SAMPING, DAN REAKSI KULIT
Penggunaan SmoothSkin Bare+ dapat mengakibatkan efek samping. 

Tabel berikut ini berisi reaksi kulit yang dapat terjadi setelah menggunakan SmoothSkin Bare+.

KEMUNGKINAN EFEK SAMPING CARA MENAKSIR DAN BEREAKSI

Nyeri ringan / rasa gangguan pada area yang dirawat. Hal ini diharapkan dan normal untuk semua perawatan IPL.   
Anda dapat tetap menggunakan perangkat sesuai instruksi, 
dan rasa nyeri akan hilang dengan penggunaan berlanjut.

Rasa hangat atau geli selama perawatan, yang biasanya hilang 
dalam beberapa detik hingga satu menit dan berkurang dengan 
penggunaan berlanjut.

Hal ini diharapkan dan normal untuk semua perawatan IPL.  
Anda dapat terus menggunakan perangkat sesuai instruksi.

Rasa gatal pada area perawatan. Hal ini cukup umum untuk perawatan IPL, dan akan 
menghilang setelah beberapa saat.  Anda dapat terus 
menggunakan perangkat sesuai instruksi. Jangan garuk area 
ini.

Kulit kemerahan selama atau setelah perawatan yang hilang 
dalam beberapa menit.

Hal ini diharapkan dan normal untuk semua perawatan IPL.  
Anda dapat terus menggunakan perangkat sesuai instruksi 
begitu kulit kemerahan telah hilang.

Kulit kemerahan yang tidak hilang dalam hitungan menit dan 
bertahan selama 24-48 jam.

Berhenti gunakan perangkat dan konsultasikan dengan dokter 
sebelum menggunakan lagi.

Rasa nyeri atau gangguan yang intens selama perawatan atau 
masih terasa setelah perawatan.

Berhenti gunakan perangkat dan konsultasikan dengan dokter 
sebelum menggunakan lagi.

pertumbuhan rambut yang meningkat pada beberapa orang. Berdasarkan 
data yang tersedia saat ini, kelompok berisiko tertinggi untuk respons ini 
adalah wanita keturunan Mediterania, Timur Tengah, dan Asia Selatan yang 
dirawat pada muka dan leher.

JANGAN GUNAKAN SmoothSkin Bare+ pada area rambut yang Anda 
inginkan untuk tumbuh kembali.

JANGAN GUNAKAN perangkat SmoothSkin Bare+ pada muka, rahang, 
atau leher pria. Rambut pada area jenggot pria terlalu lebat, dan 
menggunakan perangkat SmoothSkin Bare+ di area tersebut dapat 
menyebabkan luka kulit.

SmoothSkin Bare+ tidak direkomendasikan untuk penggunaan pada 
rambut merah, abu-abu, atau pirang. SmoothSkin Bare+ tidak efektif pada 
warna rambut tersebut.
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Dalam uji coba klinis 50 subjek, setiap subjek menerima 12 perawatan mingguan. Efek yang tercatat:

• Rasa Gatal – Empat subjek mengalami rasa gatal ringan setelah perawatan.

• Kemerahan Ringan – Dilaporkan oleh 1 subjek.

• Rasa Menyengat Ringan – Lima subjek melaporkan rasa nyeri ringan setelah perawatan.

• Rambut tumbuh ke dalam – Satu subjek melaporkan penumbuhan rambut ke dalam setelah perawatan.

• Folikel Memar – Satu subjek melaporkan bintik merah pada area perawatan setelah perawatan.

Dalam semua kasus, kulit yang dirawat kembali ke kondisi normal dalam 7 hari.

DALAM KASUS YANG SANGAT LANGKA CARA MENAKSIR DAN BEREAKSI

Bengkak dan kemerahan yang tidak hilang dalam dua hingga 
tiga hari.

Berhenti gunakan perangkat dan konsultasikan dengan 
dokter sebelum menggunakan lagi.

Perubahan warna kulit sementara (pemutihan atau 
penggelapan).

Jika warna kulit Anda berubah, berhenti gunakan perangkat 
dan konsultasikan dengan dokter.  

Kulit melepuh atau terbakar. Berhenti gunakan perangkat dan konsultasikan dengan dokter 
sebelum menggunakan lagi.  Gunakan kompres dingin pada 
area yang terkena.  Obati dengan antiseptik atau krim luka 
bakar.

5. MANFAAT SMOOTHSKIN BARE+
SmoothSkin Bare+ ditujukan untuk mengurangi rambut yang tidak diinginkan secara permanen.

Uji klinis telah dilakukan untuk menilai keselamatan dan kemanjuran SmoothSkin Bare+. Fitur penting uji klinis adalah:

•  Semua perawatan dilakukan oleh operator tanpa pelatihan medis di satu lokasi menggunakan perangkat yang mirip dengan SmoothSkin Bare+ 
di paket ini;

•  Semua subjek lain diharuskan untuk melengkapi daftar pertanyaan yang terkait dengan kesehatan umum mereka dan bagi mereka yang tidak 
dapat dirawat, misalnya mereka yang mempunyai satu kontraindikasi atau lebih sesuai pada Bagian 3 Panduan Pengguna ini tidak termasuk. 
Sebagai tambahan, semua subjek diharuskan untuk menyediakan Persetujuan Tindakan Medis sesuai keperluan uji klinis internasional;

• Total 53 subjek wanita, berusia antara 19 dan 45 tahun, melakukan pengujian;

•  Tiga subjek meninggalkan pengujian di tengah periode perawatan karena alasan pribadi. Tidak ada subjek yang meninggalkan pengujian karena 
masalah yang terkait dengan penggunaan SmoothSkin Bare+;

• Setiap subjek menerima 12 perawatan mingguan pada titik tubuh yang terpilih. Perawatan umum terdiri dari mencukur rambut pada area yang  
 ditetapkan lalu menerapkan SmoothSkin Bare+ sesuai dengan proses yang sama seperti yang ditetapkan pada Bagian 7, Langkah 3 panduan  
 pengguna ini;

•  Jumlah rambut digunakan untuk mengukur perubahan jumlah rambut 6 bulan setelah perawatan terakhir dan 12 bulan setelah perawatan 
terakhir. Rambut di area perawatan dihitung melalui foto beresolusi tinggi dan perbedaan jumlah rambut dihitung dalam perubahan persentase;

•  Saat digunakan sesuai instruksi, peserta uji klinis menunjukkan 44% rambut lebih sedikit 6 bulan setelah perawatan terakhir mereka dan 36% 
rambut lebih sedikit 12 bulan setelah perawatan terakhir mereka saat dibandingkan dengan jumlah rambut sebelum perawatan (Lihat Tabel 
berikut). Hasil sebenarnya dapat bervariasi dari setiap orang;



18 19

SmoothSkin Bare+

Jumlah Subjek 6 Bulan Setelah Perawatan 50

Pengurangan Rambut 6 Bulan Setelah Perawatan 43.9%

Jumlah Subjek 12 Bulan Setelah Perawatan 33

Pengurangan Rambut 12 Bulan Setelah Perawatan 36.0%

% Subjek berhasil (>30% pengurangan rambut) 
pada semua area tubuh 12 bulan setelah perawatan. 
Keberhasilan Subjek ditentukan sebagai lebih dari 30% 
pengurangan rambut pada semua area perawatan pada 
waktu 12 bulan.

66.7%

•  Pengaruh efek samping selama uji klinis bersifat minimal (seperti yang dinyatakan pada Bagian 
4 di atas) dan mayoritas subjek (48 dari 50) akan merekomendasikan SmoothSkin Bare+ ke 
teman mereka.

6. APA TUJUAN PENGGUNAAN SMOOTHSKIN BARE+
TUJUAN PENGGUNAAN

SmoothSkin Bare+ ditujukan untuk pengurangan rambut yang tidak diinginkan secara permanen.

7. KESESUAIAN ANDA
AREA TUBUH

SmoothSkin Bare+ cocok untuk digunakan pada rambut tubuh atau rambut wajah wanita di 
bawah garis pipi. 

WARNA KULIT

SmoothSkin Bare+ cocok untuk digunakan pada warna kulit terang, medium, dan gelap yang 
mencakup atau hingga warna kulit 5. SmoothSkin Bare+ mempunyai Sensor Warna Kulit 
yang mengukur warna kulit Anda dan mencegah penggunaan jika warna kulit Anda terlalu 
gelap.

WARNA RAMBUT

SmoothSkin Bare+ cocok untuk digunakan pada rambut hitam atau coklat yang alamiah. 
Mungkin kurang efektif pada rambut putih, abu-abu, pirang, atau merah.

8. CARA MENGGUNAKAN SMOOTHSKIN BARE+
PERINGATAN:   Mengikuti setiap langkah dalam proses perawatan memastikan Anda melengkapi semua aspek dari setiap langkah sebelum 

berlanjut ke tahap berikutnya.  

Langkah 1:  MENYIAPKAN area untuk dirawat

Hilangkan semua rambut yang terlihat dengan mencukur. Pastikan tidak ada rambut yang tersisa di atas permukaan kulit untuk memastikan 
perawatan optimal dan mencegah kotoran menutupi depan SmoothSkin Bare+.

Bersihkan area perawatan dan keringkan. Ingat, jangan pakai gel atau krim apa pun dengan perangkat ini!
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Langkah 2:  Melakukan UJI TEMPEL

Sebelum perawatan pertama Anda pada setiap area tubuh baru, kami MEREKOMENDASIKAN Anda untuk menguji kulit Anda 
pada area tersebut untuk reaksi terhadap SmoothSkin Bare+.

Area uji tempel sebaiknya berukuran 3 cm x 2 cm (setara dengan 2 sinar yang diterapkan ke kulit, sisi demi sisi). Ikuti Langkah 3 
untuk merawat area.

Selalu melakukan uji tempel pada setiap area 
perawatan baru

Amati kejadian 
tidak diharapkan

12

24 JAM

1
2

3

4
56

7
8

9

10
11

SalahBetul

Deteksi Kulit 

Indikator Nyala Indikator Mati

Tidak Ada Deteksi Kulit

Kaca Perawatan

Tunggu 24 jam setelah uji tempel, untuk memastikan kulit Anda cocok untuk perawatan dan tidak ada reaksi tidak diharapkan terhadap energi 
cahaya. Jika tidak ada reaksi setelah 24 jam, Anda dapat merawat area sekitar uji tempel.  ‘Area yang diuji tempel’ sebaiknya TIDAK dirawat 
ulang selama setidaknya 1 minggu.

Langkah 3:  Perawatan dengan SmoothSkin Bare+

A)  Sambungkan Catu Daya ke Stop kontak menggunakan Kabel Daya.  Sensor Warna Kulit di depan Handset akan bertanda biru dan kipas akan 
menyala.

Batas waktu MODE SIAGA

Jika unit ditinggalkan “nonaktif”, misalnya tidak ada tombol yang ditekan selama 10 menit maka unit akan kembali ke mode SIAGA, dan 
lampu STS akan mati. Untuk kembali ke mode SIAP untuk perawatan, tekan Tombol Aktivasi.

B)Tekan Handset terhadap area yang akan dirawat memastikan Sensor Warna Kulit bersentuhan dengan kulit.. Jika Sensor Warna Kulit tidak 
mendeteksi warna kulit yang valid, maka Handset tidak dapat diaktifkan. Ketika Sensor Warna Kulit mengukur warna kulit yang valid, lampu di 
sekitar Tombol Aktivasi akan bertanda PUTIH untuk mengindikasikan perangkat siap untuk menyinari.
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C) Tekan TOMBOL AKTIVASI. Perangkat akan bersinar, dan rasa hangat seharusnya dirasakan.

D)Pindahkan Handset ke area perawatan selanjutnya dan ulangi. Perangkat ini perlu mengisi ulang daya antara sinar. Ini hanya akan memakan  
 waktu sekitar 0,6 detik. 

E)  Pastikan SELURUH AREA menerima perawatan, dan rawat area yang sensitif (seperti ketiak) dengan beberapa cara (menjalankan 
perangkat Anda pada area yang sama maksimal 3 kali).

Kaca 
Perawatan

Pencakupan penuh Tumpang-tindih Area yang luput

PERINGATAN:  Pastikan untuk tidak menutup ventilasi pada perangkat selagi melakukan perawatan, karena ini dapat membuat perangkat 
terlalu panas. 

SmoothSkin Bare+ adalah perangkat yang kencang dan canggih, memungkinkan Anda untuk menyelesaikan perawatan seluruh tubuh di 
bawah 10 menit.

METODE PERAWATAN – MENEKAN ATAU MELUNCUR?

Metode Menekan

Metode ini direkomendasikan untuk area sempit seperti ketiak dan garis bikini. Tempatkan Handset pada kulit, tekan & lepas Tombol 
Aktivasi. Lepaskan dari kulit sebelum diterapkan secara perlahan pada area perawatan selanjutnya.

Metode Meluncur

Metode ini direkomendasikan untuk area yang lebih luas seperti kaki. Tempatkan Handset pada kulit, tekan Tombol Aktivasi (tekan 
berkali-kali), lalu gerakkan Handset pada kulit antara sinar. Mencoba untuk memindahkan Handset pada kecepatan yang stabil 
memberikan cakupan penuh tanpa tumpang-tindih atau melewatkan area.

Langkah 4: Jadwal Perawatan SmoothSkin Bare+ Anda

SmoothSkin Bare+ sebaiknya digunakan MINGGUAN sampai hasil yang 
diinginkan tercapai.

Langkah 5: Mematikan SmoothSkin Bare+

Setelah perawatan selesai, SmoothSkin Bare+ harus dilepas dari Stop kontak. 
Rujuk bagian 9 untuk rincian cara merawat SmoothSkin Bare+ Anda.

Rawat Rawat7 Hari

Selalu tunggu 7 hari sebelum merawat area  
yang sama lagi

TUMPANG-TINDIH

9. PEMBERSIHAN, PEMELIHARAAN, PENYIMPANAN
Setelah perawatan, selalu matikan SmoothSkin Bare+ dengan melepaskannya dari Stop kontak.

Setelah penggunaan, Handset, Sensor Warna Kulit, dan Kaca Perawatan sebaiknya diperiksa untuk kerusakan dan dibersihkan dengan kain 
bebas serat yang kering.

PERINGATAN:  Filter kaca dapat memanas selama penggunaan. JANGAN menyentuh atau membersihkan filter selama setidaknya 5 menit 
setelah penggunaan untuk membiarkannya dingin terlebih dahulu. 

JANGAN PERNAH gunakan air atau cairan pembersih lainnya, karena dapat merusak 
perangkat yang menimbulkan potensi bahaya keselamatan.

Jika perlu, Reflektor dan Sensor Warna Kulit dapat dibersihkan secara perlahan dengan 
menggunakan kapas telinga yang sedikit lembap.

Simpan SmoothSkin Bare+ di tempat yang dingin dan kering.  Pastikan Kaca Perawatan 
dan Sensor Warna Kulit pada Handset aman dari kerusakan.

Periksa perangkat (termasuk kabel) secara rutin untuk tanda kerusakan yang terlihat. 
Dalam kasus rusak atau retak, hentikan penggunaan perangkat - dan kunjungi situs web 
untuk rincian dukungan.

Reflektor

Sensor 
warna kulit
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10. BEPERGIAN DENGAN SMOOTHSKIN BARE+
Unit Catu Daya SmoothSkin Bare+ bersifat universal dan akan bekerja dengan semua stopkontrak listrik yang umum ditemui. Dalam kondisi 
Anda mempunyai adaptor yang sesuai untuk sambungan kabel daya listrik, SmoothSkin Bare+ akan berfungsi seperti biasa.

11. PEMECAHAN MASALAH
Masalah Solusi

Lampu Tombol Aktivasi pada Handset tidak menyala saat Anda 
tempatkan pada kulit.

Make sure the power supply is plugged in. Ensure the Skin 
Tone Sensor is fully 
pressed against the skin. Your skin could be too dark for 
treatment. Check against the skin tone chart in the front of 
this user guide.

Tombol Aktivasi pada Handset menyala ketika ditempatkan pada 
kulit, namun Handset gagal bersinar ketika Tombol Aktivasi 
ditekan.

Mungkin terdapat kesalahan dalam perangkat. Copot 
perangkat dan nyalakan ulang. Jika masalahnya masih 
muncul, kunjungi situs web untuk rincian dukungan. 

Lampu Tombol Aktivasi pada Handset berulang kali menandakan 
warna merah, dan perangkat tidak akan berfungsi.

Ini mengindikasikan bahwa ada kesalahan dalam perangkat. 
Berhenti gunakan perangkat dan kunjungi situs web untuk 
rincian dukungan.

Handset, Kaca Perawatan, Catu Daya, atau kabel SmoothSkin 
Bare+ rusak, retak, atau cacat.

JANGAN GUNAKAN. Jika Anda ragu mengenai keselamatan 
SmoothSkin Bare+ atau curiga jika perangkat rusak, jangan 
gunakan, dan Anda sebaiknya mengunjungi situs web 
SmoothSkin untuk informasi lebih lanjut.

12. GARANSI
Kami mengeluarkan garansi 2 tahun pada produk mulai pada hari pembelian. Dalam periode garansi, kami akan memeriksa kesalahan dalam 
material atau hasil kerja secara gratis dan menggantikan perangkat lengkap, atas kebijakan kami. 
Garansi ini berlaku pada setiap negara di mana perangkat ini disuplai oleh CyDen atau distributor terpilih.

 
Garansi ini tidak mencakup kerusakan akibat penggunaan yang tidak benar, aus atau penggunaan normal begitu juga dengan kecacatan 
yang mempunyai efek sepele pada nilai atau penggunaan peralatan. Garansi tidak berla ku jika perbaikan dilakukan oleh orang yang tidak 
berwenang dan jika bagian asli SmoothSkin Bare+ tidak digunakan. Untuk mendapatkan layanan dalam periode garansi, harap kunjungi situs 
web kami: www.smoothskin.com / www.ravalindo.com

 
Untuk mendapatkan layanan dalam periode garansi, harap kunjungi situs web kami: www.ravalindo.com

SSB1/1
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13. LABEL DAN SIMBOL
SmoothSkin Bare+ ditandai dengan simbol-simbol berikut:

Pernyataan FCC: 
 
CATATAN: Peralatan ini telah diuji dan 
dinyatakan patuh terhadap aturan perangkat 
digital Kelas B, menurut bagian 15 Peraturan 
FCC. Batasan-batasan ini dirancang untuk 
menyediakan perlindungan yang masuk akal 
terhadap campur tangan yang berbahaya di 
tempat pemukiman. Peralatan ini menghasilkan, 
menggunakan, dan dapat memancarkan energi 
frekuensi radio dan, jika tidak terpasang dan 
digunakan sesuai instruksi, dapat menimbulkan 
gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. 
Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan 
tidak akan terjadi dalam pemasangan tertentu. 
Jika peralatan ini menyebabkan gangguan 
berbahaya terhadap penerimaan sinyal radio 
atau televisi, yang dapat ditentukan dengan 
mematikan dan menyalakan peralatan, 
pengguna diminta untuk memperbaiki gangguan 
dengan satu atau beberapa tindakan berikut:

—Ubah letak antena penerima.

— Tingkatkan pemisahan antara peralatan dan 
penerima.

— Sambungkan peralatan ke stop kontak pada 
sirkuit yang berbeda dari peneri

— Konsultasikan dengan dealer atau teknisi 
radio/TV yang berpengalaman untuk 
memperoleh bantuan.

Tanda Sertifikat NRTL

Bagian Terapan Tipe BF

Peralatan Kelas II

Ikuti instruksi untuk 
penggunaan

Tanda pembuangan limbah 
WEEE Uni Eropa

Tanda Kepatuhan 
Eropa

Jaga agar tetap kering

Tanda Kepatuhan 
Regulasi Australia

Tanda kepatuhan Trefoil 
untuk Ukraina

Periode penggunaan 
aman lingkungan RoHS 
Cina

Peringatan Radiasi Optikal 
dari perangkat dapat 
menyebabkan luka mata

Kepatuhan FCC EMC 
untuk Amerika Utara

14. SPESIFIKASI TEKNIS
SmoothSkin Bare+ adalah sistem Intense Pulsed Light pita lebar 
berfilter dengan spesifikasi teknis berikut:

• Tingkat Pengulangan:   Berdenyut secara manual setiap 0,6 
detik. Penggunaan berlanjut

• Output Optikal Maksimum:  4 J/cm2

• Jarak Denyut:  1 msec FWHM

• Jarak gelombang:  510-1100 nm

• Input Garis Daya: 100–240 V~, 50/60 Hz,1.7-0.91 A

• Suhu penggunaan:  Antara 5°C dan 40°C

• Kelembapan penggunaan:  Hingga 93% R.H. Tanpa uap

• Tekanan Penggunaan:  700 hPa hingga 1060 hPa

• Area perawatan (ukuran bintik):  3 cm2 (30 mm x 10 mm)

Area sekitar kaca perawatan termasuk sebagai Bagian Terapan, dan 
dapat menyentuh suhu maksimal 52°C.

Pastikan SmoothSkin Bare+ digunakan sesuai instruksi pada Bagian 8.

Kondisi Bepergian:

• Suhu:  -25°C hingga +70°C

• Kelembapan:  Hingga 93% R.H. Tanpa uap

• Tekanan:  500 hPa hingga 1060 hPa

Jika perangkat disimpan pada suhu di luar jangkauan penggunaan 
yang dicantumkan, maka harap tunggu setidaknya 30 menit sebelum 
menggunakan untuk memungkinkan perangkat beradaptasi.

SmoothSkin Bare+ memiliki jumlah sinar tanpa batas dan ditujukan 
untuk satu pengguna. Masa pakai minimum yang diharapkan adalah 
10 tahun dengan mengikuti regimen yang direkomendasikan.

EMC 
SmoothSkin Bare+ mematuhi Standar EMC dan Amendemen terbaru 
yang berlaku untuk Perangkat Rumah Tangga dan Medis. Yaitu: EN 
60601-1-2:2014 Ed 4.0, EN 55014-1:2017 dan EN 55014-2-2015, EN 
61000-3-2:2014 & EN 61000-3-3:2013, FCC CRF 47 Bagian 15B 15.107 
& 15.109

Keselamatan 
SmoothSkin Bare+ mematuhi Standar dan Amendemen Keselamatan 
terbaru yang berlaku pada Perangkat Rumah Tangga dan Medis. 

Yaitu:  IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23 :2003, IEC 60601-11:2015 
, IEC 60601-1-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 
62366-1:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, CAN/CSA -C22.2 No 
60601-1:2008 dan 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + AMS

Tanda CE menyatakan bahwa peralatan ini mematuhi Pedoman UE:

• Pedoman Tegangan Listrik Rendah 2014/35/EU

• Pedoman Kompabilitas Elektromagnetis 2014/30/EU

• Pedoman Produk Terkait Energi 2009/125/EC

Untuk perincian lebih lanjut, hubungi CyDen Ltd

PEMBUANGAN (akhir masa pakai) 

Untuk mengurangi bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan serta 
memastikan bahwa material dapat didaur ulang, produk ini harus 
dibuang di fasilitas pengumpulan terpisah untuk limbah peralatan 
listrik dan elektronik. 

Simbol WEEE ditandai pada produk untuk mengingatkan Anda.
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JAKARTA
• GLAMON Lippo Mall Puri, LG Floor - Unit No.66. Jl. Puri Indah Raya 
 Blok U1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Telp. 0858 8120 5591
• GLAMON Central Park, 3rd Floor - L3-104. Jl. Let. Jend. S. Parman 
 Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Telp. 0811 8868 644
• GLAMON Emporium Pluit, 4th Floor No. 4-45. Jl. Pluit Putra Kencana, 
 RT.23/RW.8, Jakarta Utara. Telp. 0811 9695 585
• GLAMON Gandaria City, UG Floor – U-06A. Jl. Taman Gandaria, 
 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Telp. 0811-911-2368
• GLAMON Plaza Indonesia, 4th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.Kav. 28-30, 
 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Telp. 0811 9798 868
MEDAN
• GLAMON Centre Point Mall, Lt G, Jl. Jawa No.8, Gg. Buntu, Kec. Medan  
 Tim.., Kota Medan, Sumatera Utara 20232 Telp. 0811 528 868
• GLAMON Delipark Mall, Lt 3A, Jl Putri Hijau No.1, Kesawan, OPQ, Kota 
 Medan, Sumatera Utara 20111 Telp. 0815 1923 7241
SURABAYA
• GLAMON Galaxy Mall 3, 1st Floor, Jl. Dharmahusada Indah XVI Blok J  
 No.12, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115  
 Telp. 0815 1923 7240
• GLAMON Pakuwon Mall, Ground Floor. Jl. Puncak Indah Lontar No. 2, 
 Kota Surabaya. Telp. 0811 886 870

SERVICE CENTER PUSAT 
JAKARTA :

Kompleks Golden Ville 88 AB Jl. Daan Mogot 2, Jakarta Barat
Telp. (021) 5698 0518 (Hunting) 

SERVICE CENTER 
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Diimpor Oleh :
PT Ravalindo Megah Perkasa
Komplek Golden Ville 88AB, Jl Daan Mogot 2 ,
Jakarta Barat 11510 , Indonesia
Telp . 021- 56980518
www.ravalindo.com

Service Centre Pusat :
PT Ravalindo Megah Perkasa
Komplek Golden Ville 88AB, Jl Daan Mogot 2 ,
Jakarta Barat 11510 , Indonesia
Telp . 021- 56980518 
www.ravalindo.com

* Produk dapat bervariasi dari ilustrasi yang ditunjukkan dalam 
panduan ini.

 

Anda dapat menghubungi kami melalui halaman web 
SMOOTHSKIN kami (www.smoothskin.com)

CM12-1698-01


