
 

  



 

1. Įspėjimai ir kontraindikacijos 

Informacija, įspėjanti apie galimą pavojų, problemą, kitą nemalonią situaciją, 

kuri gali pasireikšti prietaiso naudojimo metu. 

 Su elektra ir saugumu susiję įspėjimai 

 Prietaisas, USB kabelis ir adapteris turi būti sausi. 

 Nenaudokite prietaiso vonioje ir duše. 

 Prieš jungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio, patikrinkite, ar jūsų rankos 

sausos. 

 Nenaudokite adapterio, jeigu jo kabelis arba kištukas sugadintas, taip pat tuo 

atveju, jeigu jis neveikia tinkamai arba buvo įmerktas į vandenį. Tokiu atveju 

nedelsdami atjunkite adapterį. Priešingu atveju galimas elektros šokas! 

 Netraukite adapterio iš rozetės, laikydami už kabelio. Traukite, laikydami 

adapterį. 

 Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje pasireiškia sprogimo rizika. Laikykite 

prietaisą toliau nuo atviros liepsnos, įkaitusių paviršių. 

 Laikykite adapterį pasiekiamoje vietoje, kad skubiu atveju galėtumėte ištraukti iš 

lizdo. 

 Įkrovę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. 

 Laikykite adapterio kabelį taip, kad nebūtų jokio užkliuvimo pavojaus. 

 Nenaudokite, jeigu nėra gamintojo nurodytų dalių ar priedų, ir tuo atveju, jeigu 

prietaisas sugedo, veikia netinkamai. Tokiu atveju susisiekite su Klientų 

aptarnavimo skyriumi. 

 Pasirūpinkite, kad procedūros metu nebūtų jokių šiurkščių paviršių, aštrių kraštų, 

išsikišimų, kurie keltų susižalojimo pavojų. 

 Nemodifikuokite, neardykite, neremontuokite prietaiso patys. Viduje yra 

pavojingų elektrinių komponentų, kurie kelia didelį susižalojimo pavojų. Tokiu 

atveju anuliuojama garantija. 

 Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, susižalojimas, kurie 

pasireiškė dėl netinkamo arba neteisingo naudojimo. 

 Neleiskite vaikams žaisti su pakuote. Jie gali susižaloti, užspringti mažomis 

dalimis, uždusti. 

 Prietaiso tarnavimo trukmei pasibaigus, pristatykite jį ir visas jo dalis į elektrinių 

prietaisų surinkimo punktą. Žr. 15 skyrių „Šalinimas“. 

 



 Kontraindikacijos 

Šio prietaiso ir jo dalių negali naudoti: vaikai, translytės moterys, riboto fizinio, jutiminio 

ir psichologinio veiksnumo suaugusieji bei tie, kuriems trūksta patirties ar žinių, kaip 

saugiai naudoti šį prietaisą, ir tie, kurie nesupranta susijusio pavojaus. 

 

Nenaudokite šio prietaiso, jeigu: 

 Esate nėščia arba žindote. 

 Per pastaruosius 12 mėnesių jums buvo atlikta vaginalinė arba dubens  

operacija. 

 Turite širdies stimuliatorių ar vidinį defibriliatorių, kitą aktyvų elektrinį implantą. 

 Gydomoje vietoje turite implantą. 

 Sergate sunkiomis gretutinėmis ligomis, pvz., širdies veiklos sutrikimu, jutimo 

sutrikimais, epilepsija, nekontroliuojama hipertenzija, kepenų ir inkstų ligomis. 

 Sirgote odos vėžiu arba genitalijų srities vėžių, sergate kito tipo vėžių, turite 

ikivėžinių apgamų. 

 Jūsų imuninė sistema sutrikusi dėl imuninę sistemą slopinančių ligų, pvz., AIDS, 

ŽIV, arba dėl imuninę sistemą slopinančių vaistų vartojimo. 

 Kenčiate nuo sunkiai kontroliuojamų endokrininių sutrikimų, pvz., diabeto, 

skydliaukės veiklos sutrikimų. 

 Gydomoje vietoje pasireiškia opos, psoriazė, egzema, bėrimai, yra atvirų 

įtrūkimų, įbrėžimų, kitokių pažeidimų. 

 Prieš 2-3 savaites buvote gydyta šviesos, lazerio, radijo bangų ar kitais 

prietaisais arba prieš 6-12 savaičių jums buvo atlikta abliacinė frakcinė procedūra 

lazeriniu (priklausomai nuo procedūros intensyvumo), išskyrus specialias 

rekomendacijas. 

 Prieš 6 mėnesius naudojote izotretinoiną („Accutane“). 

 Sergate lytiškai plintančia liga. 

 Sergate šlapimo takų infekcija, dubens uždegimine liga. 

 Per pastaruosius 3 mėnesius jums buvo taikoma radiacijos terapija arba 

chemoterapija. 

 Negalite tinkamai jausti šilumos dėl ligos ar kitų sveikatos problemų. 

 Šiuo metu jums menstruacijos.  

 Jums pasireiškia (-ė) kita liga, dėl kurios, gydytojo nuomone, ši procedūra būtų 

nesaugi. 

Prieš naudodami prietaisą, pasitarkite su gydytoju, jeigu: 

 Per pastaruosius 2 metus jūsų PAP tepinėlio ar dubens tyrimų rezultatai 

pasižymėjo nukrypimais. 



 Gydomoje vietoje jums pasireiškia (-ė) ligos, kurias stimuliuoja karštis, pvz., 

pasikartojanti pūslelinė. Tokiu atveju prietaisą galite naudoti tik po profilaktinio 

režimo. 

 Jums atlikta vaginalinė operacija arba sergate makšties prolapsu. 

 Sergate odos ligomis, pasireiškia nenormalus žaizdų gijimas, turite labai sausą ir 

jautrią odą. 

 Jums pasireiškia koaguliopatija arba vartojate antikoaguliantus, išskyrus 

mažomis dozėmis vartojamą aspiriną.  

 Turite implantuotą tinklelį. 

 Turite implantuotą metalinę kontracepcijos sistemą. 

 Per pastarąsias dvi savaites vartojote vaistus, vaistažoles, maistą, papildus, 

vitaminus, kurie turi įtakos gijimui. 

 Jums pasireiškia gimdos prolapsas, iškritimas arba nusileidimas. 

 Per pastaruosius 6 mėnesius gydytojas yra paskyręs vaistų odos ligos gydymui. 

 

2. Ženklai ir simboliai 

 

 

 

Svarbi informacija apie prietaiso naudojimą arba priežiūrą. 

 

 

Šiuo simboliu paženklinti gaminiai atitinka ES direktyvų 
reikalavimus. 

IP23 Prietaisas apsaugotas nuo purškiamo vandens, kai yra pakreiptas 60° 
kampu. 

 

 

Apsaugos nuo elektros šoko laipsnis: BF tipo taikoma dalis.   

 

 

 
Naudojant greta įrenginių, galimi trikdžiai. 

 

 

Nešalinkite drauge su buitinėmis atliekomis. WEEE direktyvoje 
pateikti reikalavimai pristatyti elektrinius prietaisus (įskaitant visus 
priedus ir dalis) į elektrinių prietaisų surinkimo punktus.   

 

 

 
Vadovaukitės Vartotojo instrukcija. 

Li-ion 
 
Ličio jonų baterija. 

 

  Šis prietaisas negali būti naudojamas šalia degių anestezinių mišinių su oru, 

deguonimi arba azoto oksidu. 

3. Saugumo informacija 



Naudojant „Silk‘n“ prietaisą, svarbiausia yra saugumas. „Silk‘n Tightra“ pasižymi šiomis 

saugumą užtikrinančiomis savybėmis“ 

 Šilumos stabilizatorius: siekiant išvengti perkaitinimo, kiekviename iš 16 

elektrodų (nr. 5, nr. 6) yra integruotas šilumos stabilizatorius. Aptikus odos 

temperatūros padidėjimą, stabilizatorius automatiškai sustabdo šilumos 

skleidimą. Kai odos temperatūra pakankamai sumažėja, šilumos skleidimas 

atnaujinamas. 

 Lietimo jutiklis: lietimo jutiklis užtikrina, kad radijo dažnių energija per 

elektrodus (nr. 5, nr. 6) tekėtų tik tada, kai yra tinkamas sąlytis su oda. 

 Judesio jutiklis: jeigu prietaisas naudojamas išoriniu režimu, energija 

skleidžiama tik tada, kai jis vedamas per odą. 

 Automatinis išsijungimas: ši saugumo funkcija aktyvuojama 3 atvejais: 

 Baigėte 20 minučių procedūrą. Pajusite 1 suvibravimą. 

 Prietaisas neturėjo sąlyčio su oda ilgiau nei 2 minutes. Pajusite 1 

suvibravimą. 

 Baterijos energijos nepakanka 20 minučių procedūrai. 

 

4. Prietaiso valdymo priemonės ir nustatymai 

4.1 Prietaiso veikimo režimai 

Prietaisas naudojamas 2 režimais: vidiniu ir išoriniu. 

 Vidinis režimas: šis režimas yra skirtas makšties audinio ir raumenų tvirtinimui, 

siekiant padidinti lytinį aktyvumą. Drauge su Kėgelio pratimais vidinis režimas 

padeda sutvirtinti dubens dugno raumenis, padidinti raumenų tonusą. Vidinis 

režimas pasižymi 3 energijos lygiais: žemu, reguliariu ir aukštu. 

 Išorinis režimas: šis režimas yra skirtas išorinio vulvos odos audinio sutvirtinimui, 

siekiant pagerinti makšties išvaizdą. Naudojamas 1 energijos lygis. 

 

4.2 Prietaiso valdymo priemonės 

Valdymo priemonė Režimas Veiksmas Paaiškinimas 

Valdymo mygtukas 
(nr. 3)  

 
  

Vidinis Ilgas paspaudimas Prietaisas 
aktyvuojamas 
(vidinis režimas, 
žemas energijos 
lygis). Režimo 
indikatorius (nr. 2) 
blyksi žalia spalva; 
prietaisas 1 kartą 
suvibruoja. 

Trumpas Reguliarus 



spustelėjimas energijos lygis 

Trumpas 
spustelėjimas dar 
kartą 

Aukštas energijos 
lygis 

Išorinis Trumpas 
spustelėjimas dar 
kartą 

1 energijos lygis 

Abu režimai Ilgas paspaudimas Prietaisas 
išsijungia; 1 kartą 
suvibruoja. 

Režimo indikatorius 
(nr. 2) 

 

Vidinis Žalia (lėtas 
blykčiojimas) 

Žemas energijos 
lygis 

Žalia (greitas 
blykčiojimas) 

Reguliarus 
energijos lygis 

Žalia (šviečia) Aukštas energijos 
lygis 

Išorinis Balta (šviečia) 1 energijos lygis 

Abu režimai Žalia ir balta (žybsi 
pakaitomis) 

Sistemos klaida. 
Prietaisas 
automatiškai 
išsijungs. 

Baterijos 
indikatorius (nr. 4) 

 

- Žalia (blykčioja) 
 
Žalia (šviečia) 

Prietaisas 
įkraunamas 
Prietaisas įkrautas 

Abu režimai Oranžinė (blykčioja) 
Oranžinė (šviečia) 

Baterija išsikrauna 
Baterija išsikrovė 

 

4.3 Įkrovimo režimai ir energijos lygiai 

 

 Vidinis režimas: įjungus prietaisą, šis nustatymas yra numatytasis. 

 Išorinis režimas: norėdami pereiti prie išorinio režimo, prieš pradėdami 

procedūrą, 3 kartus trumpai spustelėkite valdymo mygtuką (nr. 3). Tai galite 

padaryti per pirmąją minutę po prietaiso įjungimo. 

 Režimo pakeitimas naudojimo metu: jeigu naudojate prietaisą, išjunkite, vėl 

įjunkite jį ir tada pasirinkite pageidaujamą režimą. 

 Energijos lygio pakeitimas naudojimo metu: norėdami pakeisti vidinio režimo 

energijos lygį naudojimo metu, trumpai spustelėkite valdymo mygtuką (nr. 3). 

Kaskart spustelėjus, pasirenkamas vienas iš 3 energijos lygių. 

 

4.4 Prietaiso įkrovimas 

Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite prietaisą. Pirmasis įkrovimas trunka maždaug 

6 valandas. 



 Įkiškite USB kabelį (nr. 8) į prietaisą. Kitą kabelio galą įkiškite į USB adapterį 

(nr. 9). Įkiškite adapterį į maitinimo šaltinį. Baterijos ir veikimo režimo 

indikatoriai (nr. 4, nr. 2) įsijungia ir vėl išsijungia. Tada baterijos indikatorius 

(nr. 4) pradeda blykčioti žalia spalva. 

 Po 20 minučių procedūros pilnai įkraukite prietaisą. Prieš pradėdami kitą 

procedūrą, patikrinkite baterijos įkrovos lygį. 

 

5. Susipažinkite su „Silk‘n Tightra“ 

5.1 Sudėtis 

  „Silk‘n Tightra“ prietaisas 

 USB kabelis ir adapteris* 

 Vartotojo instrukcija 

 Garantijos kortelė 

 Grožio dėklas 

* Priklauso nuo pasirinktos komplektacijos. 

5.2 Prietaiso dalys 

Prietaisą sudaro pakartotinai įkraunama baterija. Baterija kraunama, naudojant 

standartinį USB kabelį (nr. 8). Žr. (i) psl. pateiktą paveikslėlį: 

 USB lizdas (nr. 1) 

 Veikimo režimo indikatorius (nr. 2) 

 Valdymo mygtukas (nr. 3) 

 Baterijos indikatorius (nr. 4) 

 Elektrodai – vidinis režimas (nr. 5) 

 Elektrodai – išorinis režimas (nr. 6) 

 Apsauginis dangtelis (nr. 7) 

 USB kabelis (nr. 8) 

 USB adapteris (nr. 9). 

 

5.3 Prietaiso apibūdinimas 

„Silk‘n Tightra“ – tai medicinos kosmetinis prietaisas, naudojantis Bi-Polar radijo dažnių 

energiją, kuri teka tarp elektrodų (nr. 5, nr. 6). Ši energija sutraukia ir įtempia audinį iš 

vidaus, tokiu būdu stiprindama raumenis ir didindama lytinį pasitenkinimą. Prietaisas 

taip pat naudojimas makšties išvaizdos gerinimui iš išorės. 

5.4 Paskirtis 



„Silk‘n Tightra“ – tai elektrinis prietaisas, skirtas lytinio aktyvumo didinimui. Drauge su 

Kėgelio pratimais šis prietaisas padeda sustiprinti dubens dugno raumenis, pagerinti 

raumenų tonusą. 

Prietaisas skirtas naudojimui namuose. Jis nėra tinkamas komerciniam ar terapiniam 

naudojimui. Naudokite prietaisą tik pagal šioje instrukcijoje nurodytą paskirtį. 

5.5 Vartotojo instrukcijos perskaitymas 

Ši instrukcija yra paremta Europos Sąjungoje galiojančiais įstatymais. Būdami 

užsienyje, turite vadovautis konkrečioje šalyje taikomais įstatymais. 

Prieš naudodami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite visą Vartotojo instrukciją. Pasilikite ją 

ateičiai. Rekomenduojame instrukcijas skaityti prieš kiekvieną procedūrą. 

6. Ko tikėtis, naudojant „Silk‘n Tightra“? 

Procedūros metu normalu: 

 Jausti šilumą: tiek vidinio, tiek išorinio režimo atveju. 

 Odos paraudimas arba nedidelis patinimas: išorinio režimo atveju tai 

pasireiškia aplink makštį. Reakcija neturėtų trukti ilgiau nei 24 valandas. 

Šių reakcijų atveju rekomenduojame patepti odą alijošiaus geliu. 

 Trumpa vibracija: procedūros metu kas kelias minutes jausite vibraciją. Tai 

normalu ir reiškia, kad prietaisas veikia. 

 Trumpalaikis šlapimo nelaikymas: naudojant vidinį režimą, kartais pasireiškia 

poreikis dažniau šlapintis. Nesijaudinkite, tai praeis per kelias dienas. Šlapimo 

nelaikymas mažės, o jūs pastebėsite pagerėjimą. 

Nebenaudokite prietaiso, jeigu oda stipriai parausta, atsiranda pūslelių ar 

nudegimų. 

 Nebenaudokite prietaiso, jeigu jaučiate skausmą, oda arba prietaisas pernelyg 

daug įkaista. 

7. Galimas šalutinis poveikis 

Jeigu prietaisas naudojamas pagal instrukcijas, šalutinis poveikis ir susijusios 

komplikacijos nėra dažnos. Vis dėlto kiekviena kosmetinė procedūra, įskaitant 

atliekamas namuose, pasižymi tam tikra rizika. Dėl šios priežasties svarbu, kad 

suprastumėte riziką ir komplikacijas, susijusias su namų naudojimui skirtomis 

sistemomis. 



 

Nedidelis diskomfortas  
(vidinis/išorinis režimas) 
 
Kai kuriems vartotojams naudojimo metu 
pasireiškia nedidelis diskomfortas. 
Dažniausiai jaučiamas odos dilgčiojimas. 
Dilgčiojimas gali išlikti ir po procedūros. 

Rekomendacija: 
Nustatykite žemesnį energijos lygį. 
Palaukite, kol diskomfortas praeis. Tada 
pakartokite procedūrą. 

Pernelyg didelė šiluma 
(vidinis/išorinis režimas) 
Jeigu jaučiate skausmą, didelį 
diskomfortą, sumažinkite energijos lygį. 
Palaukite, kol jausitės gerai. 

Rekomendacija: 
Nustatykite žemesnį energijos lygį. 
Palaukite, kol diskomfortas praeis. Tada 
pakartokite procedūrą. 

Alerginė reakcija 
Retais atvejais po procedūros pasireiškia 
alerginė reakcija. 

Rekomendacija: 
Nedelsdami sustabdykite procedūrą. 
Jeigu reakcija išlieka ilgiau nei 24 
valandas, pasikonsultuokite su gydytoju. 

Didelis paraudimas ir patinimas 
(Išorinis režimas) 
Retais atvejais oda aplink makštį gali 
parausti, patinti. Paraudimas ir patinimas 
turėtų praeiti per 2-5 dienas. 
 

Rekomendacija: 
Naudokite alijošiaus gelį. Palaukite, kol 
šalutinis poveikis praeis. Tik tada 
pakartokite procedūrą. Jeigu per 5 dienas 
šalutinis poveikis neišnyksta, 
pasikonsultuokite su gydytoju. 

Pūslelės arba nudegimai 
(Išorinis režimas) 
Labai retais atvejais ant odos aplink 
makštį atsiranda pūslelių arba nudegimų. 

Rekomendacija: 
Atvėsinkite paveiktą vietą ir patepkite 
kremu nuo nudegimų. Palaukite, kol 
šalutinis poveikis praeis. Tik tada 
pakartokite procedūrą. Naudokite 
žemesnį energijos lygį. Jeigu per savaitę 
šalutinis poveikis neišnyksta, 
pasikonsultuokite su gydytoju. 

Tepimas 
(vidinis režimas) 
Retais atvejais iškart po procedūros gali 
pasireikšti nedidelis tepimas. 

Rekomendacija: 
Jeigu šalutinis poveikis trunka ilgiau nei 
24 valandas, pasikonsultuokite su 
gydytoju. 

 

 Nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą, jeigu kuris nors iš minėtų šalutinių 

poveikių yra sunkus. 

 Jeigu šalutinis poveikis neišnyksta per 2 – 3 dienas, pasikonsultuokite su gydytoju. 

8. Procedūrų planas 

 Kiekviena procedūra (tiek vidinio, tiek išorinio režimo) trunka 20 minučių. 



 Vienu ar abiem režimais prietaisą galite naudoti du kartus per savaitę, 4-5 

savaites. 

 Tada palaipsniui mažinkite naudojimą iki vieno karto per savaitę, vieno karto per 

dvi savaites ar netgi rečiau, atsižvelgiant į konkrečius jūsų poreikius. 

 

9. Pradėkime! 

9.1 Prieš procedūrą 

 Patikrinkite, ar prietaiso baterija neišsikrauna (žr. 4.4 skyrių „Prietaiso 

įkrovimas“). 

 Prieš procedūrą nusišlapinkite. 

 Patikrinkite, ar gelio galiojimo laikas nepasibaigęs. 

 Prieš naudojimą, nuo elektrodų (nr. 5, nr. 6) nuimkite apsauginį dangtelį. 

 Prieš naudodami, nuvalykite elektrodus (nr. 5, nr. 6) vaginaline servetėle, 

nusausinkite švariu popieriniu rankšluosčiu. 

 Odos valymui niekada nenaudokite degių skysčių, pvz., alkoholio (įskaitant 

kvepalus, dezinfekavimo, kitokias priemones), acetono. 

 Prieš naudojimą išsiverkite visus auskarus, kitus metalinius aksesuarus iš 

gydymo vietos. 

 

9.2 Vidinis režimas 

1. Nedideliu gelio kiekiu padenkite visus elektrodus (nr. 5, nr. 6). Viduje nieko 

netepkite. 

2. Pradėkite vidinio režimo procedūrą nuo žemo energijos lygmens. Vieną kartą 

ilgai paspauskite valdymo mygtuką (nr. 3). Pajusite vibraciją. Prietaisas 

paruoštas naudojimui. 

 Procedūros metu maždaug kas minutę jausite vibraciją. 

3. Patogiai atsigulkite. 

4. Įkiškite elektrodus (nr. 5, nr. 6) į makštį tiek, kiek jums patogu. Procedūros metu 

prietaisas turi būti atremtas: 

 Jeigu jūsų kojos išskėstos ant lovos, suglauskite jas tiek, kad prietaisas 

būtų laikomas vietoje. 

 Jeigu jūsų kojos sulenktos (pėdos ant lovos), po prietaisu padėkite 

pagalvėlę. 

 Taip pat galite laikyti prietaisą rankomis. 

Jeigu praėjus 5 minutėms, prietaiso skleidžiama šiluma jums nekelia nepatogumų, 

pereikite prie reguliaraus energijos lygio, trumpai spustelėdami valdymo mygtuką (nr. 3). 

Norėdami nustatyti aukštą energijos lygį, trumpai paspauskite valdymo mygtuką (nr. 3) 

dar kartą. 



5. Laikykite prietaisą tokioje padėtyje 20 minučių. Rekomenduojame ramiai gulėti, 

nesimuistyti. Patartina retkarčiais apsukti prietaisą, kad energija netrukdomai 

tekėtų per elektrodus (nr. 5, nr. 6). Po 20 minučių prietaisas automatiškai 

išsijungia. 

6. Ištraukite prietaisą, išvalykite makšties išorėje esančią odą švariu sausu 

rankšluosčiu arba būtent makščiai skirtomis servetėlėmis. Tokiu būdu pašalinsite 

gelio likučius. 

Jeigu jaučiate skausmą arba diskomfortą: 

 Jeigu naudojate aukštą arba reguliarų energijos lygį, sumažinkite jį, paspausdami 

valdymo mygtuką (nr. 3) vieną arba du kartus. Palaukite 5 minutes, kol karštis 

sumažės. 

 Jeigu naudojate žemą energijos lygį, ištraukite prietaisą ir palaukite, kol jausitės 

gerai. Tada pakartokite procedūrą. 

 

9.3 Išorinis režimas 

Prieš naudodami, nuskuskite, nuvalykite ir nusausinkite odą. Ant jos neturi likti jokių 

pudros, antiperspiranto ar dezodoranto pėdsakų. Pasižiūrėkite, ar oda neparaudusi, ar 

nėra uždegimo. 

1. Nedideliu gelio kiekiu padenkite 3 sidabro spalvos elektrodus (nr. 5, nr. 6). Viduje 

nieko netepkite. 

2. Norėdami įjungti išorinį režimą, vieną kartą ilgai paspauskite valdymo mygtuką 

(nr. 3), tada trumpai spustelėkite jį 3 kartus. Veikimo režimo indikatorius (nr. 2) 

įsižiebia balta spalva. Prietaisas paruoštas naudojimui. 

3. Patogiai atsigulkite. 

4. Laikydami prietaisą už pagrindo, uždėkite 3 sidabro spalvos elektrodus (nr. 5, nr. 

6) ant lytinių lūpų. Trikampio forma padės nustatyti tinkamą prietaiso padėtį. 

 

Jeigu elektrodai (nr. 5, nr. 6) tinkamai liečiasi su oda, judindami prietaisą jausite 

elektrodų skleidžiamą šilumą. Lėtai, tačiau tvirtai vedžiokite prietaisą per odą. Jeigu 

nevedžiosite, Bi-Polar radijo dažnių energijos funkcija neveiks. 

 Procedūros metu maždaug kas minutę jausite vibraciją. 



5. Tęskite procedūrą, vedžiodami prietaisą po odą. Po 20 minučių prietaisas 

automatiškai išsijungs. 

Jeigu prietaisas sunkiai slysta, galite papildomai padengti elektrodus geliu. 

Jeigu jaučiate skausmą ar diskomfortą, ištraukite prietaisą ir palaukite, kol jausitės 

gerai. Tada pakartokite procedūrą. 

6. Ištraukite ir išvalykite prietaisą (žr. 10 skyrių „Valymas, priežiūra ir laikymas“). 

 

9.4 Po procedūros 

Po procedūros, naudojant vidinį arba išorinį režimą, rekomenduojame:   

 2 dienas po procedūros vengti labai karšto vandens. 

 Susisiekti su gydytoju, jeigu pasireiškia infekcija, didelis patinimas, paraudimas, 

skausmas, kitų neįprastų simptomų. 

 

10.  Valymas, priežiūra ir laikymas 

 Specialia makšties servetėle nuvalykite gelio likučius nuo prietaiso. Taip 

apsaugosite prietaisą nuo sugadinimo. 

 Nusausinkite prietaisą švariu popieriniu rankšluosčiu. 

 Nuvalius, rekomenduojame laikyti prietaisą grožio dėkle. Ant elektrodų (nr. 5, nr. 

6) galite uždėti apsauginį dangtelį, tačiau tai nebūtina.  

 Galite naudoti valymo skysčius, kurių sudėtyje yra iki 70 proc. alkoholio, tačiau 

niekada nenaudokite acetono, kitų abrazyvinių skysčių – jie gadina prietaisą. 

Nemerkite prietaiso ir jo dalių į vandenį. 

 

11.  Problemų sprendimas 

Nemodifikuokite, neardykite, neremontuokite prietaiso patys. Viduje yra pavojingų 

elektrinių komponentų, kurie kelia didelį susižalojimo pavojų. Tokiu atveju anuliuojama 

garantija. 

Problema Paaiškinimas/sprendimas 

Mano prietaisas neįsijungia  Patikrinkite, ar prietaisas įkrautas. 
Išjunkite ir vėl įjunkite. 

Jeigu problema neišnyko, susisiekite su 
Klientų aptarnavimo centru. 

Nejaučiu prietaiso skleidžiamos šilumos.  Šiluma neskleidžiama, jeigu 
elektrodai (nr. 5, nr. 6) 
nekontaktuoja su oda. Tai 



apsauginė funkcija. Prieš 
pradėdami procedūrą, tvirtai 
prispauskite prietaisą prie odos.  

 Šiluma neskleidžiama, jeigu 
nepatepėte geliu arba anksčiau 
teptas gelis išdžiūvo. Gelį tepkite 
prieš pat procedūrą.  

Pakaitomis blyksi žalia ir balta režimo 
indikatoriaus (nr. 2) šviesa  

 Sistemos klaida. Paspauskite 
valdymo mygtuką (nr. 3), kad 
prietaisas persikrautų.  

Jeigu problema neišnyko, susisiekite su 
Klientų aptarnavimo centru. 

Prietaisas nesikrauna  Patikrinkite, ar adapteris prijungtas 
prie prietaiso ir elektros tinklo. 
Ištraukite adapterį (nr. 9) ir dar 
kartą prijunkite prie prietaiso. 

 Patikrinkite, ar USB kabelis (nr. 8) 
nesugadintas. 

Jeigu problema neišnyko, susisiekite su 
Klientų aptarnavimo centru. 

Procedūros metu prietaisas nustojo 
veikęs 

 Patikrinkite, ar prietaisas pilnai 
įkrautas. Prietaisas automatiškai 
išsijungia, jeigu baterijos įkrovos 
lygio nepakanka tęsti procedūrą, ir 
tuo atveju, jeigu pasireiškia 
sistemos klaida. 

Jeigu tai sistemos klaida, susisiekite su 
Klientų aptarnavimo centru. 

Prietaisas nebeveikia  Paspauskite valdymo mygtuką, 
kad perkrautumėte prietaisą 

Jeigu problema neišnyko, susisiekite su 
Klientų aptarnavimo centru. 

 

 


