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1.

Használat elıtt
Kérjük olvassa el ezt a kézikönyvet elejétıl a végéig mielıtt elsı alkalommal használni
kezdi a Silk’nTM gépet.
Javasoljuk, hogy minden használat elıtt lapozza át a kézikönyvet.

A Silk’nTM egy erıteljes elektromos eszköz. Emiatt különleges
tekintettek kell lenni a biztonságra.
Kérjük figyelmesen olvassa el az összes figyelmeztetést
és óvintézkedést a használat elött és ezek szerint
pontosan használja a Silk’nTM gépet.

1.1. Mi a Silk’nTM?
A Silk’nTM egy fény alapú eszköz amely a hosszú távú szörtelenítés otthoni használatára
alkalmas.

1.2. A Silk’nTM célja
A Silk’nTM egy szabadkereskedelmi hordozható készülék, amelynek célja a rövid
szörtelenítés amelyet világos és sötét bırőek egyaránt alkalmazhatnak.
A Silk’nTM egy olyan otthoni használatra létrehozott eszköz amely fényt kibocsátó
impulzusokkal távolítja el a szırt amelyeket a bır felületén elnyelnek a pigmentek igy a
hajhagymák átmenetileg mőködésképtelenné válnak.
A Silk’nTM géppel eltávolíthatja a nem kívánt testszırzetet. Optimális használata
esetében ez vonatkozik a hónalj, bikini területre valamint a láb és a kar szırzetére.
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2.

Biztonság a Silk’n géppel
TM

2.1.

A Silk’nTM gépnél a biztonság az elsı helyen áll

HPL TM – Technológia a Silk’nTM gépnél – Kitőnı biztonság alacsonyabb
energiaszinten

• A villanófényes Home technológia képes a hosszú távú szörtelenítésre
mely töredékét használja fel annak az energiának amelyeket más szintén
fény alapú gépek igényelnek. Az alacsony energia amelyet a Silk’nTM
használ csökkenti a szövödmények károsodásának lehetıségét amely
hozzájárul a teljes biztonsághoz.
• A Silk’nTM védi a szemeit
A Silk’nTM applikátora rendelkezik egy beépített biztonsági berendezéssel amely
a szemek védelmét szolgálják. Úgy fejlesztették hogy ha az applikátort a
levegıben tartják akkor nem engedi ki a fényt. A biztonsági kapcsoló csak akkor
aktív, amikor az applikátor hegye teljesen érintkezik a bır felületével.

• A Silk’nTM védi a bırét
A 2x3cm2 es optikai lencsében a fényimpulzusok az applikátorban található
cserélhetı lámpafej segítségével felszívódnak. Ez lehetıvé teszi, hogy a bıre
védve legyen, és az optikai lencse ne érintkezzen közvetlenül a bırével.

2.2.

Alkalmas-e Önnek a Silk’nTM?

Fontos biztonsági információk – olvassa el a
!használat elıtt
A Silk’nTM nem minden emberre lett kidolgozva. Olvassa el és vegye tudomásul a
tájékoztatást a következı bekezdésben így eldöntheti hogy alkalmas-e az Ön
számára. További információkat a www.silkn.cc oldalon vagy a helyi Silk’nTM
képviseleteknél szerezhet
Ha nem biztos benne hogy biztosanságosan tudja használni a Silk’nTM
gépet, kérdezze meg orvosát vagy bırgyógyászát.

• Ne alkalmazza a Silk’nTM gépet természetes sötétbarna bırszínnél!
A Silk’nTM eltávolítja a nemkívánatos szırszálakat a célzott hajpigment
kiválasztásával. A börszövetekben különbızı számú pigmentek találhatóak.
Ezeknek a száma összefüggésben van a bır színével ami meghatározza a
kockázat szintjét.

A sötét bırön való kezeléseknek negatív következményei vannak. Ilyen pl. az
égési sérülések, hólyagok, bırelváltozások (hyper vagy hypopigmentation)
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NE ALKALMAZZA a Silk’nTM gépet természetes sötétbarna bırszínnél!

•

NE ALKALMAZZA a Silk’nTM gépet leégett bırnél vagy közelmúltban
barnult bırön

A napbarnította bır napsugárzás után nagy mennyíségő melanin pigmentet
tartalmaz. Ez minden bırtipusra vonatkozik. A nagy mennyíségő melanin
mellett nagyobb kockázatot jelent a Silk’nTM használata.

A barnított bırön való kezeléseknek negatív következményei vannak. Ilyen
pl. az égési sérülések, hólyagok, bırelváltozások (hyper vagy
hypopigmentation).

Ne használja a Silk’nTM gépeg barnított vagy
közelmúltban napozott bırön! Súlyos égési
sérüléseket okozhat! Ennek elkerülése
érdekében a használat elıtt 4 héttel kerülje a
napot!
•

A Silk’nTM nem ajánlott az arc vagy a nyak szörtelenítésére.

A testen lévı szörzettel ellentétben az arcon található szörzet nıknél aktívak
maradnak. Az arcon használt fényimpulzus következtében eltávolítható a
szörzet egy része de ugyanakkor nemkívánt növekedéshez is vezethet.

A Silk’nTM használatával a szemek súlyos sérülést szenvedhetnek. A
fényvisszaverıdés nagy kockázatot jelent. Az arcon úgynevezett alvó szörtıszık
találhatóak amelyek a kezelés által aktívvá válhatnak. Ezáltal a kezlés sokkal
lassabban éri el a kívánt eredményt.

A Silk’nTM nem ajánlott az arc és a nyak
környékén.

Betriebsanleitung von Silk’n™

4

•

VIGYÁZAT! A Silk’nTM nem hatékony világ szır esetében

A Silk’nTM készülék természetes fehér, szürke, szıke vagy vörös haj esetében
nem hatékony mivel eszek a szırszálak nem tartalmaznak elég pigmentet igy a
szükséges energiát nem képes felszívni. Ha a szırzet a fent említett színek közül
valamelyik akkor a hatás elmarad vagy minimális.

2.3.

Mikor kell a Silk’nTM használatát elkerülni?

Bizonyos körülmények megakadályozzák a Silk’nTM ideiglenes használatát. Ezek a
következı feltételek:

•
•

Ha ön terhes vagy szoptat
Ha az elmúlt 28 napban erıs fénynek vagy szoláriumnak volt kitéve a

bıre

•
•

Ha tetoválása vagy tartós make-up van a kezelt felületen

Ha a bır felszínén barna vagy fekete foltok találhatóak pl. nagyobb
szeplık, anyajegy és szemölcs

•

Ha a bırön kiütés, sérülés, nyílt seb vagy aktív fertızés található. Pl. láz,
hólyag. Várja meg mig az érintett terület teljesen meggyógyul

• Ha korábban seb, fekély volt jelen vagy fényérzékeny a bır ill. ha olyan
gyógyszereket szed amelyek a bırt fényérzékennyé tehetik beleértve a nemszteroid, gyulladáscsökkentı gyógyszereket (mint az aszpirin, ibuprofen,
paracetamol), tetraciklin, fenotiazinok, tiazid, diuretikum, vízhajtók,
Sulfonyluraes, szulfonamidok, DTIC, fluorouracil, vinblasztin, grizeofulvin,
alfa-hidroi-savak (AHA), a béta hidroxi savak (BHAS), Reint-A ®, ACCutane
® és / vagy a helyi retinoid.
•

Ha bármilyen bırelváltozása van pl cukorbetegség okozta vagy más
szisztémás betegséek illetve anyagcsere betegségek.

• Ha a közelmúltban vagy jelenleg alfa-hidroxi-savak (AHA), béta-hidroxi
savak (BHAS), Reint-A ®, helyi retinoidok vagy Azelainsavakkal kezelték
•
•
•
•
•

Ha kezelték az elmúlt 6 hónapban Accutane ® (izotretinoin) által
Ha az elmúlt három hónapban kapott szteroid kezelést
Ha a kezelt területen herpesz alakult ki kivéve ha az orvos engedélyezi
. Ha epilepsziában szenved

Ha implantátum van a szervezetében. Szívritmus szabályozás,
inkontinencia, inzulinpumpa stb.

• Ha olyan betegsége van ami összefügg fényérzékenységgel, mint pl.
polimorf fény kitörés, csalánkiütés, lupus stb.
•
•
•

Ha korábban börrákja vagy más rosszindulatú bördaganata volt
Ha kapott az elmúlt 3 hónapban sugárterápia vagy kemoterápia kezelést
Ha az orvos veszélyesnek itéli önnek a kezelést

Ha nem biztos Silk’nTM használatában, akkor kérdezze meg orvosát vagy
bırgyógyászát
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2.4.
Silk’nTM
•

Óvintézkedések – Hogyan használjuk biztonságosan a
gépet

ÓVATOSAN válassza ki az energiaszintet!
Az energia szintje a fény intenzitásának impulzusáért felelıs, amely a bırére hat. Ezek
mint legalacsonyabb szint (-) és legmagasabb szint (+) vannak feltüntetve. A kezelı
panelen lévı kijelzı mutatja az energiaszintet. Ahogyan növeli az energiaszintet úgy
növekednek a mellékhatások kockázatai.

Az elsı használat alkalmával mindig a legalacsonyabb
energiaszinten használja a készüléket!
Csak akkor folytassa készülék használatát és az energia szint emelését ha csekély vagy
semmilyen fájdalmat nem érez. Amennyiben nem érez fájdalmat a következı alkalommal
emelheti az energiaszinten, s így haladhat tovább a szinteken.
Olvassa el a dobozon az „energiaszint“ a 4.4-es bekezdés után – „ A Silk’n gép elsı
használata“ – az energiaszintre vonatkozó beállítások utasitását
•

Kerülje a negatív hatásokat!
Egy alkalommal csak egyszer kezeljen egy bırfelületet!
Próbálja meg elkerülni az átfedéseket!
Ha a bırén hólyag vagy égési sérülés keletkezik azonnal hagyja abba!

•

Kerülje a Silk’nTM használatából keletkezı szövıdményeket!
A kezelt bırfelületet ne érje napsütés. Gondosan ápolja bırét fényvédı krémekkel a
kezelés után legalább 2 hétig.

•

Használat elıtt borotválja le a kezelendı területet és bizonyosodjon meg arról hogy a
bırfelület tiszta és száraz.

•

Takarja le a sötétbarna vagy fekete foltokat mint pl. a nagyobb szeplık, anyajegyek,
tetoválások és szemölcsöket mielıtt alkalmazza a Silk’nTM

•

SOHA NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A FÉNYBE AMELY AZ APPLIKÁTORBÓL ÉS A CSERÉLHETİ
LÁMPAFEJBİL JÖN

•
•
•
•

A Silk’nTM gépet ne alkalmazza a mellbimbó és a nemi szervek környékén
Ne használja a gépet olyan helyen ahol késıbb szüksége lenne a szörszálakra
A szörtelenítésen kívül egyéb okokból ne alkalmazza a Silk’n TM gépet
Soha ne küldjön fény impulzusokat a levegıbe. Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy az
applikátor közvetlenül és teljesen érintkezik a bır felületével

•
•

Vegye el az applikátort a bırtıl ha az applikátor vagy a bıre túlmelegedik

•

A Silk’nTM gép a kezelések alkalmával rövid távú bırelváltozásokat okozhat (lásd
„Lehetséges Mellékhatások)

•

A terméket tartsa távol gyermekektıl. A Silk’nTM használata gyermekeknek nem
megengedett

A bır megtisztításához a kezelés elıtt soha ne alkalmazon gyúlékony folyadékot mint pl.
az alkoholtartalmú tisztítószerek (beleértve a parfümöket, fertıtlenítıket) vagy aceton.
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2.5.

Csökkentse a sérülések esélyét

Mint minden elektromos eszköznél, követni kell a biztonság érdekében az
óvintézkedéseket, akárcsak a Silk’nTM esetében.

• Tartsta távol a Silk’nTM készüléket a víztıl!
A Silk’nTM egy elektromos berendezés. Emiatt fontos, hogy távol tartsa a víztıl.
Kerülje az olyan helyeket ahol mosdó vagy kád van a közelben vagy viz
tartalmú edény mely véletlen ráeshet. Ne hagyja, hogy bármilyen folyadékba
beleessen.
Komoly áramütést okozhat.
Fürdés közben ne alkalmazza a készüléket
Ne használja nedves vagy vizes bırön.
Ne használja a készüléket ha vízes lett.
Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból ha vízbe esett.

Tartsa távol a Silk’nTM készüléket a víztıl!

• Soha ne nyissa ki a Silk’nTM készüléket!
Javítás céljából se próbálja kinyitni a Silk’nTM készüléket. A kinyitott készülék
a veszélyes elektromos alkatrészek és a villanófényes energia miatt súlyos
testi sérülést és/vagy állandó szemkárosodás okozhat.

Ne próbálja meg javítás céljából a Silk’nTM készüléket
kinyitni. Csak az engedélyezett javitó központok
végezhetik el a Silk’nTM készülék reparálását

• A Silk’nTM készülék kinyitása károsíthatja a készüléket amely a garancia
érvénytelenítéséhez vezethet.
Kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz ha a Silk’nTM berendezés javításra szorul.

• Csak az elıírt célokra használja a Silk’nTM készüléket, ahogyan a kézikönyvben
le van írva.

• A Silk’nTM készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha a
konnektorba van csatlakoztatva

• Ne használja a Silk’nTM készüléket ha a kábel vagy a csatlakozó megsérült
valamint tartsa távol forró felületektıl

• Ne használja tovább a Silk’nTM készüléket ha füstöt lát vagy érez
• Ne használja a Silk’nTM készüléket ha nem mőködik megfelelıen és ha úgy tőnik,
hogy megsérült
Betriebsanleitung von Silk’n™
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• Ne használja a Silk’nTM készüléket ha az applikátor meg van repedve vagy
bármilyen darab hiányzik

• Ne alkalmazza a Silk’nTM készüléket ha a külsı burkolat megrepedt vagy
bármilyen darab hiányzik

• Ne használja a Silk’nTM készüléket ha az applikátor vagy a lámpa sérült vagy
hiányzik

• Használat után mindig azonnal húzza ki a Silk’nTM készüléket a konnektorból
• Ha a Silk’nTM készüléket tisztítja mindig legyen kihúzva a konnektorból
• Ne használjon olyan csatlakozót vagy tartozékon amelyet nem a Home
Skinovation Kft. ajánlott.

2.6.

Lehetséges mellékhatások a Silk’nTM használatakor

Ha rendeltetésszerően használják a Silk’nTM készüléket akkor a mellékhatások és a
szövıdmények fellépése ritka. Azonban mint bármilyen kozmetikai kezelés a
Silk’nTM készülék használatával is együtt járnak bizonyos kockázatok. Ezért fontos,
hogy megértse és elfogadja a villanófényes rendszerekben elıforduló
kockázatokat.
• Enyhe fájdalom a bırön
Bár a villanófényes szörtelenítés otthoni használata nagyon jó, a legtöbb
felhasználó az alkalmazás során érez enyhén csípıs érzést a bır felületén. A
szúrós érzet rövid ideig tart. Ilyenkor el kell döntenie hogy túl magas szintre állította
e az energia szintet és lejjebb veszi vagy nem folytatja tovább a kezelést.
• A bır kipirosodása
A használat után 24 órán belül a bıre kipirosodhat. A kiütések általában 24 órán
belül megszőnnek. Amennyiben 2-3 nap múlva sem enyhül, keresse fel orvosát
• Fokozott bırérzékenység
A kezelt területen a bır érzékennyé válhat, okozhat bır szárazságot és hámlást.

• Sebek és égési sérülések a bırön
Nagyon ritkán ég a bır és égési sebeket okozhat. Ekkor szükség lehet néhány hét
gyógyulási idıre és hosszabb ideig látható sebek is keletkezhetnek
• Hegesedés
Bár nagyon ritka, de elıfordulhat hegesedés. Ha hegesedés lép fel akkor az egy
lapos, fehér lézióként tünhet fel a bırön. De lehet egy nagy és piros (hipertrófiás),
melyek kiterjedhetnek (keloid). Ezeket késıbb esztétikai kezelésse lehet javítani.
• Pigment elváltozások
A Silk’n TM a szörzet tengelyét és különösen a pigment sejteket, hajhagymákat
célozza meg, azonban fennáll annak a veszélye, hogy hiperpigmentáció alakul ki
( fokozott pigment vagy barna elszínezıdés) vagy hypopigmentatio (sápadtsád).
Ez a kockázat azoknál az embereknél magasabb akiknek sötét színő a bıre. Ezek
az elszínezıdések, pigmentváltozások átmeneti jellegüeg, állandó
hypopigmentáció csak ritkán fordul elı
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• Túlzott bırpir és duzzanat
Ritka esetekben a kezelt bır nagyon vörösség és duzzadtá válhat. Ez a test
érzékeny területein gyakoribb. A bırpir és duzzanat 27 napon belül elmúlik,
érdemes jéggel kezelni. Gyengéden kell tiszítani és napsütésnek nem szabad
kitenni
• Fertızés
A bır fertızése nagyon ritka, de veszélyt jelenthet ha a kezelés után esetleg seb
vagy égés keletkezik.
• Véraláfutás
A Silk’nTM használata nagyon ritkán okozhat kék-liala véraláfutást, amelyek 5-10
napig tarthatnak. Ha a duzzanat lemegy akkor rozsda-barna elszínezıdés
alakulhat ki mely kicsit tartósabb .
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3. Ismerkedés a Silk’n készülékkel
TM

3.1. A Silk’nTM készülék leírása
A Silk’nTM

KÉSZÜLÉK EGY

BÁZISEGYSÉGBİL ÉS EGY APPLIKÁTORBÓL ÁLL.

A bázisegységen találja meg a vezérlıpultot, beleértve a hálózati kapcsolót
ON/OFF és a POWER jelzıfényt, az energiaszint beállitási gombjait és az
energiaszint kijelzı lámpájat, a hang ki/be kapcsoló gombját, a kijelzıt a
figyelmeztetırendszert és a jelzıfényt mely lehet 90% és 100%
A Silk’nTM TM készülék applikátorán találja meg az impulzus gombot. A
cseréhetı lámpafejet az applikátor hegyén találja meg.

1. BÁZISEGYSÉG
2. APPLIKÁTOR
3. IMPULZUSGOMB
4. CSERÉLHETİ LÁMPAFEJ
5. APPLIKÁTOR HEGYE
6. VEZÉRLİPULT
7. HÁLÓZATI KAPCSOLÓ KI/BE
8. POWER JELZİFÉNY
9. ENERGIAMENNYISÉG BEÁLLÍTÓ GOMB
10. ENERGIAMENNYISÉG KIJELZİ LÁMPA
11. MŐKÖDÉSI JELZİLÁMPA
12. HANG BE/KI
13. 90%-OS KÉRELEM IRÁNTI HASZNÁLAT
14. 100% KÉRELEM IRÁNTI HASZNÁLAT
15. FIGYELMEZTETİ RENDSZR JELZİFÉNYE

3.2. A Silk’nTM szerkezete
1. Vegye ki a bázisegységet és az applikátort valamint az egyéb
összetevıket a dobozból
2. Helyezze be az applikátort a bázisegységbe
3. Ellenırizza hogy a EINWEGLAMPENEINSATZ HELYESEN

VAN CSATLAKOZTATVA AZ

APPLIKÁTORHOZ

4. .Dugja be a tápkábelt a bázisegységbe
Betriebsanleitung von Silk’n™
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A tápkábel másik végét csatlakoztassa a konnektorba. Az Ön Silk’n Tm
készüléke a rendelkezésére áll.

3.3.

Silk’nTM

TM készülékkel való elsı kezelés

A bırnek borotváltnak, tisztának és száraznak kell lennie, valamint mentesnek
minden dezodortól, anyagtól.

1. Nyomja meg a bekapcsolást az ON/OFF gombbal
2. Röviddel ez után világítani kezd a jelzıfény majd egy kis csipogás jelzi, hogy
a Silk’nTM készülék felkészült az elsı impulzusra

3. Silk’nTM készülék automatikusan a legalacsonyabb energia szintrıl indul
Energiaszint
Az energia szintje határozza meg, hogy milyen mértékő impulzus érje a bırt. A
jelzıfények jelzik az energiaszint növekedését. Az energiaszint emelésével
növekedhet az eredményesség de a mellékhatások és szövıdmények
kialakulása is.
A kezdı munkamenet mindig a legalacsonyabb teljesítményre legyen beállítva.
Ha csekély mennyiségő fájdalmat vagy fájdalommentességet érez akkor
növelheti az energia szintet. Ezt a folyamatot követheti minden munkamenet
alkalmával.

.Ne növelje az energiaszintet ha szokatlan fájdalmat érez vagy
valamilyen mellékhatás lép fel (lásd 2.6. Lehetséges
Mellékhatások)
Növelheti az energiaszintet ha nem érez fájdalmat. Enyhe
fájdalom elıfordulhat a használat során.
. Amikor a Silk’nTM készüléket bekapcsolja, mindig automatikusan a
legalacsonyabb szinten van az energia szint. Csak egy lámpa világít a kijelzın.
Az energia szintet úgy tudja állítani, hogy a beállitási gombon megnyomja a “+”
gombot a növelésért vagy a “-“ gombot a csökkentésért. A kijelzı lámpa is
eszerint változik és mutatja a szintet.
. A Silk’nTM készülék elsı használata alkalmával a rendszer az Ön biztonsága
érdekében automatikusan a legalacsonyabb szintet engedélyezi majd
fokozatosan válthat a további szintek felé.
. Ha szeretnék elkerülni a biztonsági beállítás akkor nyomja meg az energia
beállító gombot hosszan majd két „bip“ hang után használhatja a biztonsági
korlát nélkül. Amennyiben szeretné visszaállítani a biztonsági beállításokat,
ugyanígy nyomja meg kétszer a „+“ vagy a „-„ gombot mely 3 „bip“ jelzés után
aktiválja a biztonsági rendszert.
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1. Amikor az applikátort alkalmazza, gyenge nyomást kell gyakorolni a
bırfelületre. Gyızödjön meg arról hogy a megfelelı területet kezeli és hogy
az applikátor hegye teljesen érintkezik a bırfelülettel.

Az aplikátor hegye teljes felületével érintkezzen a bırrel

2. Nyomja meg az impulzus gombot ahhoz, hogy a bırbe a gép egy
impulzust küldjön. Ekkor egy kis fényvillanás látható valamint egy halk hang.
Ez a normális mükıdöés a Silk’nTM szerkezetnek.
VIGYÁZZON: MIVEL EZ AZ APRÓ VILLANÁS ZAVARHATJA A SZEMET EZÉRT AJÁNLOT A GOMB
MEGNYOMÁSAKOR BECSUKNI A SZEMEIT.

3. Az impulzus kibocsátása után vegyel bırétıl az applikátort, hogy a
következı impulzusra be tudjon tölteni.
4. Körülbelül 3,5 másodperc múlva újratölt a gép és a kijelzı mutatja az
állapotot, majd egy „bip“ hang jelzi hogy a Silk’nTM készülék készen áll a
következı impulzusra.
5. Ezzel a technikával haladjon a bırfelületen amig teljesen le nem kezelte
a kivánt részt.

Betriebsanleitung von Silk’n™
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A bırfelület kezelése
A Silk’nTM készülék impulzusával sorban kell haladni a bırfelületen. Ezzel
elkerülheti, hogy egy adott bırfelületet többször érjen a készülék. Illetve ez a
technika lehetıvé teszi, hogy ne hagyjon ki egy bırfelületet sem.

A Silk’nTM készülék applikátorának hegye kissé domborúan van kialakítva. Az
impulzus kiadása után a bır felületén egy kisebb téglalapnyi nyomot hagy
amelynek segítségével könnyedén tud tovább haladni és nem kerül egy
bırfelület kétszeri kezelésre.

Próbálja meg elkerülni az átfedéseket!
Ugyanazt a bırfelületet egy kezelés alkalmávan ne
kezelje egynél többször!

Amennyiben bıre hólyagossá válik AZONNAL ABBA
KELL HAGYNI a kezelést!
3.4.

Mire számíthat a Silk’nTM készülék alkalmazása során?

Sok embernek aki a Silk’nTM készüléket használja, ez lesz az elsı alkalma, hogy
fénybázisú készülékkel dolgozik az otthonában . A Silk’nTM készülék könnyen
használható mellyel a szırtelenítés gyorsan megy. A készülék használata során a
következı jelenségek észrevétele normális:

•
Fényvillanás – A világos fényt amit a kezelés során észlel, nem
károsítja a szemet ha azt a megfelelı testrészen alkalmazza és nem az arcon
vagy a nyak környékén. Nem szükséges speciális védıszemüveget használni
ha a készüléket rendeltetésszerüen alkalmazza.
•

A ventillátor okozta zaj – A hőtıventillátor olyan hangot ad ki mint egy
hajszárító. Ez normális jelenség.

•
Az egyes impulzusoknál hallható hangjelzés – Ha egy impulzus
aktiválja a HPL TM fényt akkor normális ha a készülék hangjelzést ad ki a
villanással egyidıben.
•

Könnyed nyomás az applikátor használata közben – a
fényimpulzusok segítésére szolgáló nélkülözhetetlen fénylökés, amely a
Silk’nTM készülék egyedülálló biztonsági berendezésének a részét képezi

•

Hı érzékelése és bizsergés – Az egyes fényimpulzusokat követıen
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normális ha gyengéd meleg érzést és bizsergést tapasztal. Ne feledje, hogy
kezdetben mindig a legalacsonyabb szinten inditsa a kezelést. A kezelés után
egy órán át érezhet melegséget a bırén.

•
Világos piros vagy rózsaszínő bırfelület – A kezelés alatt vagy után
jelentkezı pirosas vagy rózsaszínő bırelváltozás normális. Amennyiben nagy
területő bırpír vagy hólyagos-égési sérüléseket tapasztal, azonnal hadja abba
a Silk’nTM készülék használatát.

3.5. A Silk’nTM készülék kezelése után
•
A kezelés után nyomja meg a készüléken a KI/BE kapcsoló gombot.
(Jegyezze meg az utoljára használt energiaszint mennyiségét, hogy a
következı kezelés alkalmával tudja folytatni)
•
•

Húzza ki a tápkábelt a konnektorból

Minden használat után ajánlott a Silk’nTM készülék aplikátorfejének a
tisztítáasa ( lásd 5.1 – A Silk’nTM készülék tisztítása)

•

A tisztitás után ajánlott, hogy a Silk’nTM készüléket az eredeti dobozában
tárolja valamint víztıl és bármilyen folyadéktól tartsa távol.

•
A bır ápolása a kezelést követıen
A kezelt bırfelületet tartsuk távol a napfénytıl. A kezelések között
mindig gondosan ápolja bırét megfelelı védıkrémmel valamint az
utolsó használat után is legalább két hétig óvja bırét.

Mellékhatások és szövıdmények
Néhány alkalmazónál elıfordultak kisebb elváltozások, pigmentációk a kezelések
után. Ezek a hatások általában csekély mennyiségben fordulnak elı és rövid ideig
tartanak.

Ha azonban komplikációt tapasztal akkor forduljon
orvoshoz ( lásd 2.6 „Lehetséges mellékhatások)
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4.

Ügyfélszolgálat
További információkért kérjük keresse fel honlapunkat
www.silkn.cc

Vegye fel a kapcsolatot e-mailben az ügyfélszolgálattal amennyiben a Silk’nTM
készüléke megsérült, eltört vagy javításra szorul. Bármilyen kérdésben az alábbi email címen keresztül kérhet segitséget:
info@silkn.cc
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5. Technikai adatok
Terület mérete

2cm x 3cm [6cm2]

Sebesség

1 impulzus 3,5 másodpercenként, 1,7 cm2/sec

Technológia

Legújabb technológia : Home Pulsed Light TM

Legmagasabb energiaszint

Max 5J/cm2

Hullámhosz
Töltés/teljesítmény
Elektromos követelmények
Alsó lábszár kezelésének ideje

475-1200nm
Folyamatos mőködés
100-240VAC, 2A
30 perc
Az applikátor hegyének kialakítása teljesen
biztonságos és minden testrészen könnyedén
alkalmazható
Magasság 9cm, szélesség 9 cm, mélység 5,2 cm
4 Pfund ,

Mőködés és biztonság
Csomag mérete
Tömeg
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6. Etikettierung

2. osztályú készülék
Áramütés elleni védelem: BF típusú felszerelés
WEEE – Elektromos és elektronikus berendezés
CE - jelölés
Kövesse az utasításokat
Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének
( Federal Communications Comission Rules)
Víz elleni védelme: átlagos
A termék nem használható gyúlékony anyagok közelében vagy nitrogén-oxid
tartalom mellett.
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