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1.

Преди първата употреба
Прочетете, моля, внимателно това упътване за експлоатация, преди за първи път
да изполвате уреда. Обърнете особено внимание на главите за начин на
използване, обслужване на уреда и действия след използване.
Ние препоръчваме, всеки път преди използване на уреда Silk’n™ да прочетете
отново упътването за експлоатация.

Silk’n™ е мощен електроуред. Работейки с такъв, трябва
да обърнете особено внимание на безопасността при
работа с него.
Прочетете всички предупреждения и указания за
безопасна и сигурна експлоатация преди употреба, и
всеки път, когато използвате Silk’n™, ги следвайте
точно.

1.1. Какво представлява Silk'n™?
Silk’n™ е уред за епилация, базиран на използването на импулсна светлина,
предназначен за употреба в домашни условия.

1.2. Verwendungszweck von Silk'n™
Silk'n™ може да се намери свободно в магазинната мрежа, това е преносим уред,
който служи за епилация и може да се използва от лица със светъл тен на кожата
(Fitzpatrick тип I-IV) и с кафяви и черни косми.
Silk'n™ е уред за домашно ползване, който отстранява космите чрез изпращане
на светлинни импулси, които се поглъщат от пигмента в основата на косъма,
което унищожава фоликула на косъма
Silk’n™ може да се използва за остраняване на нежеланото окосмяване. Найподходящите повърхности на тялото за епилация със Silk’n™ са подмишници,
бикинизона, ръце и крака.
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2. Безопасност със Silk’n™
2.1.

При уреда Silk’n™ безопасността е на първо място

• HPL™-технология в уреда Silk’n™ –Отлична безопасна работа
благодарение на използването на ниски енергийни нива.
Home Pulsed Light™ - технологията е в състояние да постигне дълготрайни
резултати при епилация и то за една стотна от енергията, която използват
другите апарати, базирани на светлинния импулс. Минималната енергия, която
се използва от Silk’n™, намалява възможността от причиняване на дискомфорт
или усложнения, което гарантира Вашата безопасност.

• Silk’n™ защитава очите Ви
АПЛИКАТОРЪТ на Silk'n™ има вградена защита за предпазване на очите.
Той беше разработен, за да се предотврати изпращане на светлинен
импулс, ако АПЛИКАТОРА има контакт само с въздуха. Уредът
функционира само, ако повърхността на апликатора са в непрекъснат
контакт с кожата и леко се притиска към нея.

• Silk’n™ предпазва кожата Ви
ОПТИЧНАТА ЛЕЩА 2X3cm², чрез която се предават светлинните импулси, се
намира дълбоко вътре в ЛАМПАТА на АПЛИКАТОРА. Така кожата е защитена,
като се избягва директен контакт между ОПТИЧНАТА ЛЕЩА и кожата.

2.2.

Подходящ ли е за Вас уреда Silk'n™?

Важни указания за безопасна работа –
!Прочетете преди употреба
SSilk’n™ не е подходящ за всеки. Прочетете и спазвайте указанията в
следващата глава, за да се решите за себе си, дали уредът Silk’n™ е
подходящ за Вас. При нужда от персонален съвет или друга информация,
се обърнете към www.silkn.cc или към местния дистрибутор на Silk’n™
Ако не се чувствате сигурни, дали можете да използвате Silk’n™
попитайте Вашия лекар или дерматолог!

• В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ Silk’n™, ако Вашата кожа е
естествено много тъмна!
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Silk’n™ отстранява нежеланото окосмяване чрез поглъщане на
светлината от пигмента на косъма. Но около косъма също има пигменти.
Количеството пигменти в кожата на едно лице, което е видно по цвета
на косъма, определя степента на риска, на който се излага лицето при
използване на Silk’n™.

Третирането на тъмна кожа със Silk’n™ може да доведе до нежелателни
последици, като например рани от изгаряне, мехури и промени на цвета
на кожата (хипер- или хипопигментация).

Риск от изгаряне
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ Silk’n™върху естествено ТЪМНА
КОЖА!

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ Silk’n™върху кожа, потъмняла от слънцето
или веднага след излагане на слънце!
Потъмнялата от слънцето кожа, особено веднага след излагане на
слънце съдържа голямо количество от пигмента меланин. Това се отнася
за всички типове и цвят на кожата, включително и тези, които трудно
получават загар. Наличието на голямо количество меланин излага
кожата на висок риск, ако използвате в такъв момент Silk’n™ .
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Използвайки Silk’n™ на кожа, изложена скоро преди това на слънце,
може да има отрицателно въздействие върху нея, като например
мехури, изгаряне или промени в цвета на кожата (хипер- или
хипопигментация)

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ Silk’n™ върху кожа
със слънчев загар или веднага след
излагане на слънце! Това може да доведе
до сериозни изгаряния и рани по кожата.
Избягвайте 4 седмици преди третиране
на кожата със Silk’n™ да се излагате на
слънце!

•

Silk’n™ не се препоръчва за третиране на лице или шия.

За разлика от космите по тялото повечето потенциални косъмчета по
лицето на жените остават неактивни или скрити, докато само една
минимална част расте и впоследствие става видима. Ако косъмчетата
по лицето се третират с Silk’n™ , видимите косъмчета ще се унищожат,
но същевременно с това може да се активира нежелан растеж на
скритите и неактивните.

Използването на Silk’n™ с цел отстраняване на нежеланите косми по
лицето може да доведе и до нараняване на очите. Ако светлинните
рефлексии при третиране на останалата част от тялото не представляват
опасност за очите, то импулсите, които се излъчват директно в посока на
очите, могат сериозно да ги наранят. Третиране на лицето, в близост до
очите, трябва внимателно да се избягва. Освен това при косъмчетата по
лицето трябва да се има предвид и наличието на голям брой така наречени
спящи фоликули. Това, че растежът на тези може да се възбуди при
използване на уреда, е причина, употребата му по лицето да не се
препоръчва.

Silk’n™ не се препоръчва за употреба по
лицето и шията.

•

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! Silk’n™ не действа върху светли косми.

Уредът Silk’n™ е неефективен при естествено руси, побелели, сиви или
рижи косми, тъй като тези косми не съдържат или в много малко количество
съдържат пигмента меланин, за да бъде възможно абсорбирането му. Ако
Вашите косми имат такъв цвят, тогава използването на Silk’n™ във Вашия
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случай няма да има почти никакъв или само минимален ефект.

2.3.

Кога
Silk’n™?

трябва да

се

избягва използването

на

В определени случаи трябва временно да се избягва използването на
Silk’n™. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ Silk’n™ в следните случай:

•
•

Ако сте бременна или кърмите.

Ако активно сте се излагали през последните 28 дни на слънце или
солариум.

• Ако имате татуировка или перманентен грим на мястото, което
възнамерявате да третирате.
•

Ако на мястото, което желаете да третирате имате тъмнокафяви
или черни петна, като например големи лунички, белези по рождение
или брадавици.

• Ако имате обриви по кожата, псориазис, лезии, отворени рани или
активни инфекции, като например мехурчета. Почакайте, докато
засегнатите места заздравеят, преди да използвате Silk’n™ .
• Ако имате предишни заболявания, свързани с образуване на рани
по кожата, ако знаете,че сте фоточувствителни или ако вземате
медикаменти, които правят кожата фоточувствителна, включително
нестероидни, подтискащи възпалението активни вещества (като
например Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol), Tetracyclin, Phenothiazine,
Thiazid-Diuretikum,
Diuretika,
Sulfonyluraes,
Sulfonamide,
DTIC,
Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, Alpha-Hydroxysäuren (AHAs), BetaHydroxysäuren (BHAs), Retin-A®, Accutane® и/или типични ретиноиди.
• Ако кожата Ви боледува вследствие на диабет или други системни
болест, както и при заболявания при нарушена обмяна на веществата.
•

Ако скоро или в момента се лекувате с Alpha-Hydroxy-киселини
(AHAs), Beta-Hydroxy-киселни (BHAs), Retin-A®,топични ретиноиди или
ацелаинова киселина.

•
•
•

Ако в последните 6 месеца сте приемали Accutane® (Isotretinoin).

•
•

Ако страдате от епилепсия.

Ако през последните 3 месеца сте били на стероидно лечение.

Ако имате склонност към херпеси на мястото, което ще третирате, и
не сте се консултирали с Вашия лекар и той не е извършил
профилактична подготовка на мястото, преди да използвате Silk’n™ .
Ако имате имплантат, като например апаратче за сърце, уред за
инконтиненция, инсулинова помпа и др. подобни.
• Ако боледувате от болест, която предизвиква фоточувствителност,
като например поломорфна фотодерматоза, лупус или други подобни.

• Ако имате прекаран рак на кожата или места с потенциални
злокачествени тумори на кожата.
•

Ако през последните 3 три месеца сте се подлагали на лъчетерапия
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или химиотерапия.

•

Ако при Вас съществува друга потенциална опасност, която би
могла да създаде риск при използване на уреда според Вашия лекар.

Ако не сте сигурни, дали използването на Silk’n™ е безопасно за Вас,
обърнете се към Вашия лекар или дерматолог.

2.4.

Препоръки за безопасна работа – Как безопасно да
използвам Silk’n™?
•
Изберете ВНИМАТЕЛНО енергийната степен!
Енергийната степен има отношение към интензивността на светлинния
импулс, който се проектира върху кожата Ви по време на употреба на уреда
от най-ниската степен(-) до най-високата (+). Светлинните индикатори на
таблото представят енергийната степен, на която е настроен уреда. Когато
енергийната степен се повишава, тогава и резултатите от използването на
уреда се подобряват, а с това и риска от странични явления (виж долу
"Възможни странични явления").
Започнете работа със Silk’n™ винаги с най-ниската
енергийна степен(една светлинна индикация "-")!
Само ако леко или изобщо не усещате болка при работа със Silk’n или
веднага след употреба на Silk’n™, работейки с най-ниската енергийна
степен, можете да увеличите с още една степен при всяка следваща
употреба.
Прочетете в таблицата "Енергийна степен" в глава 4.4 след – "Употреба на
Silk’n™ за първи път" –, за да получите подробна информация за
настройката на енергийната степен.

•
Избягвайте негативни последици!
Третирайте една и съща повърхност само веднъж на сесия!
Опитвайте се, да не повтаряте един импулс на едно и също място!
Ако по кожата Ви се образуват мехур или изгори,ВЕДНАГА ПРЕКРАТЕТЕ
СЕСИЯТА!
•

Избягвайте усложнения със Silk’n™!
Не излагайте третираната кожа на слънце. Винаги нанасяте крем с висок
слънцезащитен фактор най-малко две седмици след сесия.

•

Избръснете повърхността, която ще епилирате, и преди употреба на
Silk’n™ измийте и подсушете кожата.

•
Покрийте тъмнокафявите и черни петна, като например големи
лунички, белези по рождение, татуировки или брадавици преди да
използвате Silk’n™.
•
Никога не гледайте директно в светлината, която излиза от
апликатора и лампата.
Упътване за експлоатация на Silk’n™
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•
Не използвайте Silk'n™ в областта на (мъжките и женски) зърна на
гърдите или гениталии.
•
Не използвайте Silk'n™ на места, където може би някога ще искате
отново да имате косми.
•
•

Не използвайте Silk'n™ с друго предназначение освен за епилация.

Никога не използвайте АПЛИКАТОРА на Silk'n™ за изпращане на
импулс във свободното пространство. АПЛИКАТОРЪТ винаги трябва да е
насочен към кожата и да има пълен контакт с нея.

•
Веднага отстранете АПЛИКАТОРА на Silk'n™ от кожата, ако или той
или кожата са прекалено горещи.
•

Никога не използвайте запалими течности, като например алкохол
(в това число парфюми, дезинфектантиили други, съдържащи алкохол) или
ацетон, за да почистите кожата преди работа със Silk’n™.

•

Използването на Silk’n™ може да доведе до кратковременни
промени в пигментацията на кожата (виж "Възможни странични явления").

•

Съхранявайте уреда далеч от места, достъпни за деца.
ИЗползвайте Silk’n™, когато наоколо няма деца и никога не разрешавайте
деца да работят със Silk’n™.

2.5.

Намаляване на риска от нараняване

Като при всеки електрически уред и при използването на Silk’n™ трябва
да се имат предвид определени мерки за безопасност.

• Не дръжте Silk’n™ близо до вода!
Silk'n™ е електрически уред. Като такъв трябва да се държи винаги далеч от
вода.
Не поставяйте или съхранявайте уреда там, където има опасност да падне или
във вана, в умивалник или друг съд, който съдържа вода. Не го слагайте във
вода и внимавайте да не падне във вода или друга течност.
Това може да доведе до сериозен токов удар.
Не използвайте уреда, когато вземате вана.
Не използвайте уреда, когато е влажно или мокро
Не посягайте към уреда, ако е паднал във водата.
Веднага издърпайте щепсела на Silk'n™, ако е паднал във водата.

Дръжте Silk’n™ далеч от вода и влага!
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• Никога не отваряйте Silk’n™!
Никога не се опитвайте да отваряте или ремонтирате Silk'n™. При
разглобяването на Silk'n™ можете да попаднете на опасни за Вас части или
да бъдете облъчени с опасна светлинна енергия, което да доведе до
сериозни наранявания и/или до трайни увреждания на очите.

Никога не се опитвайте да отваряте или
ремонтирате Silk’n. Само оторизирани центрове
за ремонт имат право да извършват поправки на
Silk’n™.

•
Опитът, да отворите Silk'n™ може да повреди уреда, а това води до загуба на
гаранцията.
Обърнете се към отдел Обслужване на клиентите на Silk'n™, ако Вашия уред
е дефектен или повреден и се нуждаете от ремонт.
Използвайте Silk'n™ само според предназначението му и то така, както е
описано в настоящето упътване за експлоатация.

• Silk'n™ никога не бива да се оставя без надзор, когато е включен в контакта.
• Не включвайте Silk'n™ ако кабелът или щепселът са повредени, дръжте
електрическия кабел винаги далеч от горещи повърхности.

• Не използвайте Silk’n™ по време на работа видите или усетите дим.
• Не използвайте Silk’n™, ако не работи както трябва или ако изглежда, че
има повреда.

• Не използвайте Silk’n™ ако отвора на вентилатора в апликатора е напукан,
дефектен или липсва.
• Не използвайте Silk’n™ , ако външната кутия е напукана или се разпада.
• Не използвайте Silk’n™ при повредена лампа или ако ОПТИЧНАТА ЛЕЩА е
напукана или липсва.

• Веднага след работа със Silk'n™ винаги издърпвайте щепсела от контакта.
• Преди почистване издърпайте щепсела на Silk'n™ от контакта.
• Не използвайте други аксесоари и части към Silk’n™ , които не са
препоръчани от Home Skinovations Ltd.

2.6.

Възможни странични явленияпри използване на

Silk’n™

Упътване за експлоатация на Silk’n™
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Ако Silk'n™ се използва съгласно указанията в настоящето упътване за
експлоатация, тогава страничните явленияи усложнения от работата с
Silk'n™ са изключително редки. При все това всяка козметична процедура,
включително и тази в домашни условия, е свързана с определен риск.
Поради това е важно да сте запознати и да приемете възможността от
евентуални рискове и усложнения, които биха могли да се проявят при
работа със системи за епилация с пулсираща светлина.
• Лека болка по кожата
Въпреки че епилация в домашни условия с уред с пулсираща светлина е
изключително щадящ, повечето потребители изпитват лек дискомфорт по
време на сесията, който бива описван като леко боцкащо чувство по
третираната повърхност. Боцкането трае обикновено само в момента на
действие на уреда или до няколко минути след това. Всичко, което
превишава този лек дискомфорт, не е нормално и означава, че трябва да
спрете третирането на кожата си със Silk'n™, тъй като не сте в състояние да
понесете този вид епилация или че настройката на енергията е твърде
висока.
• Зачервяване на кожата
Вашата кожа би могла да се зачерви директно след употреба на Silk'n™ или
до около 24 часа след нея. Зачервяването отшумява максимум до 24 часа.
Моля, потърсете Вашия лекар, ако зачервяването не отшуми до 2-3 дни.
• Повишена чувствителност на кожата
Кожата, която е била третирана е по-чувствителна, така че тя може след
процедурата да бъде по-суха и дори да се стигне до излющване.
• Рани и изгаряне на кожата
Много рядко могат да се появяват изгаряния или рани по кожата веднага след
епилация. За да се излекуват, ще трябва да минат няколко седмици, а много
рядко може да остане белег.
• Белези
Въпреки че се случва рядко, може да остане траен белег. Ако все пак това се
случи, тогава става дума в повечето случаи за плоска и бяла лезия по кожата
(хипотрофна). Може обаче и да е голям червен белег (хипертрофен) или пък
по-обхватен, като се разпростира извън границите на самото нараняването
(келоид). Би могло да се наложи белегът да се обработи от естетичен хирург,
за да се подобри вида на белега.
• Пигментни промени
Silk’n™ целенасочено действа върху косъма, по-скоро върху пигментираните
клетки във фоликула на косъма и върху самият фоликул. Въпреки това
съществува риск от хиперпигментация (засилена пигментация или кафяво
оцветяване) както и от хипопигментация (избледняване на намиращата се
наоколо кожа). Рискът от промени в пигментацията е по-висок при лица, които
имат по-тъмна кожа.
По принцип промените и оцветяването на кожата са краткотрайни, а трайна
хипер- или хипопигментация се срещат много рядко.
• Прекомерно зачервяване и подуване
В редки случаи третираната кожа може да стане много червена и подута.
Това може да се наблюдава при по-чувствителните зони на тялото.
Зачервяването и подуването би трябвало да отзвучи от 2 до 7 дни след
процедурата, и е препоръчително да се успокоява с редовни ледени
компреси. Нежно почистване на мястото е нормално, но трябва да се избягва
излагане на слънце.
Упътване за експлоатация на Silk’n™
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• Инфекция
Инфекция на кожата е изключително рядко явление, но е възможен риск от
изгаряне или нараняване на кожата, който да е причинен от Silk'n™.
• Хематоми
Използването на Silk'n™ може в редки случаи да причини синьо-лилави
кръвонасядания, които могат да останат до 5-10 дни. Ако сините петна
избледнеят, може да се появят ръждивокафяви оцветявания на кожата
(хиперпигментация), които могат да останата трайно по кожата.

Упътване за експлоатация на Silk’n™

11

3. Първи стъпки със Silk'n™
3.1. Описание на уреда Silk'n™
Вашият Silk’n™ се състои от ОСНОВЕН УРЕД и АПЛИКАТОР
На ОСНОВНИЯ УРЕД
можете да намерите
ОБСЛУЖВАЩ ПАНЕЛ,
включително БУТОН ВКЛ/ИЗКЛ. и сигнална лампа за това, че уреда е
включен в мрежата, БУТОН за настройка на ЕНЕРГИЙНАТА СТЕПЕН и
СИГНАЛНИ ЛАМПИ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА СТЕПЕН, ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ
ЗА ВКЛ/ИЗКЛ., СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТ НА УРЕДА ЗА РАБОТА,
СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА 90%
и 100%.
Върху Silk'n™ АПЛИКАТОРА
самия АПЛИКАТОР.

има импулсен бутон. Лампата се намира в
ОСНОВЕН УРЕД/БАЗА
АПЛИКАТОР
БУТОН ЗА ИМПУЛС
ЛАМПА
АПЛИКАТОРЕН НАКРАЙНИК
ОБСЛУЖВАЩ ПАНЕЛ
БУТОН ЗА ВКЛ./ИЗКЛ.
БУТОН ЗА ВКЛ. В МРЕЖАТА
БУТОНИ ЗА НАСТРОЙКА НА
ЕНЕРГИЙНАТА СТЕПЕН
10.СВЕТЛИННА ИНДИКАЦИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНАТА СТЕПЕН
11.ИНДИКАЦИЯ ГОТОВ ЗА
РАБОТА
12.ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВКЛ./ИЗКЛ.
13.
СВЕТЛИННА
ИНДИКАЦИЯ ЗА РАБОТА 90%
14.
СВЕТЛИННА
ИНДИКАЦИЯ ЗА РАБОТА
100%
15.ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА
СВЕТЛИННА ИНДИКАЦИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.2. Уредът Silk'n™
1. Извадете основния уред, апликатора на Silk'n™ и другите части от
кутията.
2. Монтирайте апликатора в основния уред на Silk'n™.
3. Проверете, дали лампата е поставена правилно в апликатора.
Упътване за експлоатация на Silk’n™
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4. Свържете захранващия кабел в основния уред на Silk'n™.
5. Свържете другия край на захранващия кабел с контакта от мрежата.
Сега Вашият Silk'n™ е готов за работа.

3.3. Първа сесия със Silk’n™
Кожата трябва да е избръсната, чиста, суха и без никакви средства против
изпотяване или дезодоранти.
1.
включване.

Натиснете

бутона

за

2.

Малко след натискане на
този буто, ще светне сигнализация за включен уред, придружено от
звукова сигнализация, за да Ви покаже, че уреда е готов за първи
импулс.

3.

Вашият Silk'n™ е настроен
фабрично на най-ниската енергийна степен.

Енергийна степен
Енергийната степен е интензивността на светлинния импулс, който попада
върху Вашата кожа. Най-ниската степен се постига с (-), а най-високата с
(+). Съответните сигнални индикации на обслужващия панел показват
степента на енергията. С повишаване на енергията, се подобряват и
резултатите от епилацията, но заедно с това и риска от възможни
странични явления и усложнения.
При първата си сесия започнете с най-ниската настройка на енергията.
Ако усещате леки или изобщо нямате болки по време и след първата сесия
при най-ниската енергийна степен, при всяка следваща сесия
увеличавайте с една степен (една светл.индикация) енергията.

Не увеличавайте енергийната степен, ако преди
и след третиране на кожата със Silk’n™
усещате нетипична болка (виж глава 2.6 – “Странични
влияния”).
Не увеличавайте енергийнат степен по време на
сесия, дори ако не изпитвате никаква болка. Леки
болки могат да се появят и известно време след
употреба.
Всеки път, когато включите уреда, ще се върнат фабричните настройки на
енергийнат степен. Само сигнализацията за готов за работа ще се включи.
За да настроите енергийната степен, натиснете бутона за настройка на
енергията, като използвате „-„ или +”, за да увеличите или намалите
степента. Броят на светещите светлинни лампички ще отговаря на
промените по енергийната степен.
Ако за първи път ползвате Silk'n™, тогава за Ваша безопасност, системата
е автоматично настроена, първоте 50 импулса да са в най-ниската
енергийна степен, а следващите 200 импулса при степен от 1-3.
Упътване за експлоатация на Silk’n™
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За да възстановите тези автоматични настройки за безопасна работа
натиснете бутоните за енергийна степен „+” и „-„ и ги дръжте едновременно
натиснати, докато чуете три тона (пийп) един след друг.

4. Допрете с апликатора кожата, като леко и непрекъснато притискате.
Внимавайте кожата, да е равномерно опъната и апликатора да е в
пълен контакт с нея.

Притискайте леко и равномерно апликатора към кожата

5. Натиснете бутона за импулс, за да се задейства отделянето на
импулса. Ще видите светкавица и лек пукот. Това е нормалния
светлинен импулс на Silk’n™.
Внимание:Тъй като този интензивен светлинен импулс може да опасен за
очите Ви, се препоръчва малко преди натискане на бутона за импулс да
затворите очите си.

6. След изпращане на импулса, отстранете апликатора от кожата.
Silk'n™ ще се зареди за следващия импулс.
7. След около 3.5 секунди отново ще светне индикацията, че уредът е
готов за работа, придружен от пийп-тон, за да Ви покаже, че уредът е
готов за следващия импулс

8. Продължете с апликацията, докато приключите с желаната зона.

Обработка на повърхността на кожата
Импулсите трябва да се изстрелват по повърхността на кожата, като се
следи това да става на ивици, т.е. да започвате от единия край на
желаната ивица и прокарвате апликатора до нейния край. Тази техника на
работа ще Ви позволи да контролирате обработената кожа и ще Ви
помогне, да избегнете повторното третиране на едно и също място

Упътване за експлоатация на Silk’n™
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Апликаторният връх на Silk'n™ е леко релефен. Благодарение на това при
изстрелване на импулса и при лекото натискане на апликатора, се
получава „правоъгълен отпечатък” , който показва, какъв е размера на
обработеното място. Този видим помощен знак можете да използвате при
позициониране на следващия импулс.

Опитайте се да избягвате повторно
обработвате едно и също място!

да

На една сесия не обработвайте една и съща
повърхност два пъти!

Ако Вашата кожа образува мехури, ВЕДНАГА
ПРЕКРАТЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА!

3.4. Какво можете да очаквате от Silk’n™?
За много хора, които използват Silk'n™ може би това ще бъде първия им
допир до уред за епилация, базиран на светлинен импулс и разработен
специално за работа в домашни условия. Silk'n™ е лесен за употреба и с
него се работи бързо. По време на сесията с Silk'n™ е нормално, да усетите
и чувствате следното :

•
Светлинна светкавица – Ярката светлина н Silk’n™ няма да
навреди на очите Ви, ако го използвате на места, които са далеч от
лицето, а специално предпазване на очите не е нужно, ако правилно и
според указанията за безопасност използвате Silk’n™ .
•

Шум, идващ от кутията – Вентилаторът за охлаждане на Silk’n™
издава шум, подобен на сешоара. Това е нормално.

•

Пукот при изстрелване на всеки импулс – При изстрелване на
импулс HPL™-светлина е нормално да чуете едновременно със
светлината и лек пукот.

•
Лек натиск на апликатора–Това е важно за да разделите
обработеното място от това, през което още не сте минали. Това е част
от системата за безопасна работа със Silk’n™.
•

Усещане за леко затопляне и гъделичкане –По време на всеки
светлинен импулс е нормално, да усещате меко затопляне и леко
гъделичкане, което се дължи на светлинната енергия. Винаги мислете за
Упътване за експлоатация на Silk’n™
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това, в първите сесии да настройвате най-ниската енергийна степен.
Може да чувствате топлината в продължение на няколко часа след
работа със Silk’n™.

•
Леко почервеняване или порозовяване на кожата–По време на
или директно след сесията със Silk’n™ не е необичайно, да усещате
много лека промяна в цвета на кожата. Това по принцип се забелязва
около косъма. Ако обаче видите пълно почервеняване на кожата,
образуване на мехури или изгаряния, веднага прекратете употребата на
уред.

3.5. След процедурата със Silk'n™
•

Веднага след като приключите процедурата, изключете Silk'n™, като
натиснете бутона вкл/изкл. (Убедете се, че добре сте запомнили
настройката, на която сте работили, тъй като тя ще бъде изтрита при
изключване на уреда).

•
•

Издърпайте щепсела от контакта.

След всяка процедура се препоръчва да почистите Вашия Silk'n™ и
особено повърхността на апликатора. (виж глава 5.1 – “Почистване на
Silk’n™”).

•
След почистване се препоръчва да съхранявате Вашия Silk'n™ в
оригиналната опаковка, далеч от вода и влага.

Грижа за кожата след епилация
Не излагайте третираното място на слънце. Най-малко две
седмици след процедурата обилно намазвайте мястото със
слънцезащитен крем.

Странични явления и усложнения
Някои пациенти могат да забележат промени в пигментацията на кожата,
което е резултат от използването на Silk'n™. Тези явления по принцип са
редки и много краткосрочни, ако изобщо се появят.

Ако въпреки това забележите усложнения (виж
глава 2.6 – "Възможни странични явления"), се обърнете
веднага към Вашия лекар

Упътване за експлоатация на Silk’n™
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4. Обслужване на клиенти
За по-подробна информация относно Silk'n™ се потърсете, моля, интернетстраниците на регионалните представители:
www.silkn.cc

WenОбърнете се с e-mail до регионалния представител на Silk'n™, ако Вашият
Silk'n™ е счупен, повреден или се нуждае от ремонт, както и при нужда от
каквато и да е помощ, свързана със Silk'n™:
info@silkn.cc

Упътване за експлоатация на Silk’n™
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5. Технически данни
Размер на апликатора

2cm x 3cm [6cm2]

Скорост

1 импулс на 3.5 секунди: 1.7 cm2/sec
Нова
технология:
Home
Pulsed
Light™/пулсираща светлина за епилация в
домашни условия/
максимум 5J/cm2

Технология
Максимална енергия
Дължина на вълната
Време
за
зареждане
/
Източник на ток
Изисквания към мрежата
Време за обработка на
подбедриците
Обслужване и безопасност

Размери на опаковката
Тегло на системата

Упътване за експлоатация на Silk’n™

475-1200nm
Непрекъсната работа
100-240VAC, 2A
30 минути
Сензорът за безопасност се активира
автоматично за максимална безопасност&
контрол. Лесен за употреба при всички зони на
тялото
Височина 9 Zoll, Ширина 9 Zoll, Дълбочина 5.2
Zoll
2 кг
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6. Етикети и обозначения

Уред клас 2
Степен на токова защита: тип BF на използваната част
WEEE – наредба за събиране на стари и неизползваеми
електрически и електронни уред
CE- сертификация
Спазвайте упътването за експлоатация
Този уред съотвества на изискванията на част 15 от FCC
(Federal Communications Commission Rules)
Степен на водонепроницаемост: средна
Този уред не е подходящ за използване в среда с горими или упойващи
съединения на въздух, кислород или азотен окис.

Упътване за експлоатация на Silk’n™

19

EC
Декларация
съотвествие

за

Ние, Home Skinovations Ltd., декларираме на собствена отговорност, че продуктите
за третиране на кожата в домашни условия
Наименование
марката :

на

Home Skinovations

Наименование
модела:

на

Silk’n, лампа за светлинен импулс

Номер на модела

AS100001E, AS100674B, AS100756A

Напълно съответстват на
основните изисквания на директивите на Съвета
89/336/EEC и 73/23/EEC, които са допълнение към 93/68/EEC.
Тази декларация гарантира спазването и съостветствието на продукта
със
следните европейски стандарти:
EMC:

EN 61000-3-2:2000; (A2:2005),
EN 61000-3-3:1995; (A1:2001)
EN 55014-1:2000; (A2:2002),
EN55014-2:1997; (A1:2001)

Електрическа безопасност:

EN 60335-1:2002; (A1:2004; A12:2006),
EN 60335-2-23:2003,
EN 60335-2-27:2003

Излагане на излъчвано
електромагнитно поле:

EN 50364:2001

Производител:

Оторизиран:

Home Skinovations Ltd.
Apolo Gebäude, Shaar Yokneam,
Postfach 533, Yokneam 20692,
ISRAEL
Tel: +972-4-9097470
Fax: +972-4-9097471

Подпис:

Gabi Lavi
главен мениджър
Yokneam, 4. февруари 2008

Home Skinovations GMBH
Dr. Kurt Huber Str. 6
D-82031 Grünwald, DEUTSCHLAND
Tel. +49-89-64919530
Fax +49-89-64919531

Подпис:

Dr. Amir Waldman
Вицепрезидент на регулаторните &
клинични дейности

Zur Information: Auf der Grundlage von dieser Erklärung werden diese Produkte und die Verpackung die
folgende Kennzeichnung tragen:

Yokneam, 4. февруари 2008
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