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ARتعليامت االستخدام

Silk’n FaceFX™
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  ينبغي أن تكون البرشة نظيفة، جافة وخالية من أي مسحوق، جيل أو كريم.
  عند الحاجة، ميكن وضع طبقة رقيقة من سريوم الزيت الخفيف عىل الجلد للمساعدة عىل تحريك الجهاز. دعي الجلد ميتص السريوم قبل العالج. 

.”Silk’n FaceFX راجعي قسم ”تنظيف
 FaceFX قومي بوصل قابس املحّول اىل  

  قومي بوصل FaceFX اىل املخرج الكهربايئ
  ”اضغطي عىل زر التشغيل/اإلطفاء. ضوء مؤرش العالج األخرض جاهز/

  )K( سيبدأ بالوميض، ومن ثم سييضء
  بشكل ثابت بعد فرتة قصرية.”

  FaceFX الخاص بك جاهز لالستخدام.
  ألصقي مساحة العالج ببرشتك. ضوء LED سيعمل بشكل أوتوماتييك.

  ”قومي بالضغط قلياًل مع تحريك مقبض FaceFX ببطء
  بحركات دائرية صغرية. حرارة مساحة العالج سوف ترتفع ببطء.”

  قومي بالعالج ملدة 5-7 دقائق يف كل منطقة. 
  ”ننصحك بوضع كمية صغرية من كريم الرتطيب

  عىل مناطق الجلد امُلعالجة بعد كل جلسة وتدليكها بلطف بحركات دائرية.”

قبل أن تستخدمي Silk’n FaceFX للمرة األوىل، يرجى قراءة دليل املستخدم هذا بأكمله. أعطي اهتامًما خاًصا لألقسام حول إجراءات استخدام 
الجهاز، تشغيل الجهاز، وإجراءات ما بعد االستخدام.

ما هو Silk’n FaceFX؟

Silk’n FaceFX هو جهاز محمول باليد يقوم بإصدار تيار كهربايئ )LED( لعالجات الوجه لتخفيف التجاعيد يف محيط الحجاج، تقليص حجم مسام 

 FaceFXvenation يحّفز أنسجة الجلد العميقة ليتمكن من النجاح يف Silk’n FaceFX الجلد والتحسني املؤقت ملظهر البرشة.  الضوء الذي يصدره
للوجه.  املناطق النموذجية للعالج بواسطة Silk’n FaceFX هي الرقبة، الخدين، الجبهة وحول العينني.

العالج بـSilk’n FaceFX للمرة األوىل

قبل أن تبدأي
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Silk’n FaceFX وصف جهاز

جهاز Silk’n FaceFX يتألف من مقبض ومحّول.
مقبض Silk’n FaceFX هو أداة محمولة باليد تتألف من مساحة العالج يف رأس املقبض، زر تشغيل/إطفاء وبانيل املؤرش.

مساحة العالج  A
زر التشغيل/اإلطفاء  B

بانيل املؤرش  C
مقبض  D
E        قابس
F        محّول

سبات - مؤرش ضويئ  G
مقبس الوحدة القاعدية  H

L        خطأ يف النظام - مؤرش ضويئ
جاهز/عالج - مؤرش ضويئ  K

J          احتياطي - مؤرش ضويئ

”وضعية جاهز/عالج - مؤرش الضوء األخرض )K( ييضء لدى الضغط عىل زر التشغيل/اإلطفاء”
”مؤرش ضوء السبات األخرض )G( ييضء عندما يكون الجهاز مطفًئا.”

”خطأ يف النظام - مؤرش الضوء األصفر )L( تيضء عندما يحدث خطأ/خلل يف النظام.”

محتويات الرزمة

ستجدين عندما تفتحني رزمة Silk’n FaceFX ما ييل:
FaceFX مقبض  

  املحّول
  دليل املستخدم
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من أجل حامية برشتك، تم إدخال مجس حرارة يف رأس عالج Silk’n FaceFX. هذا املجس يضمن بأن درجة حرارة مساحة البرشة لن تتعدى 41 
درجة مئوية/106 درجة فهرنهايت.

متى يجب تجنب استخدام Silk’n FaceFX؟

:Silk’n FaceFX بشكل مؤقت. تجنبي استخدام Silk’n FaceFX بعض الحاالت قد متنع استخدام  
عىل املناطق البنية القامتة أو السوداء، وحامت الوالدة، الشامات والثآليل، التقرحات، الجروح املفتوحة أو العداوى النشطة، مثل هربس الشفة. 

انتظري حتى تشفى املنطقة املصابة قبل العالج.
  عىل حاالت الجلد الشاذة نتيجة السكري أو أمراض نظامية أو استقالبية أخرى.

عىل املناطق امُلعالجة إذا كان لديك تاريخ من انتشار الهربس يف منطقة العالج، إال إذا قمت باستشارة طبيبك وحصلت عىل دواء وقايئ قبل 
االستخدام.

  إذا كان يتم عالج برشة وجهك بدواء يصفه الطبيب يف غضون األشهر الـ 6 املاضية، يرجى استشارة طبيبك املعالج

تقليص خطر اإلصابة

  احفظي جهاز Silk’n FaceFX بعيدا عن متناول األطفال.
  احفظ Silk’n FaceFX دامئا بعيدا عن متناول االشخاص ذوي القدرات الجسدية والحسية والعقلية املنخفضة.

  إحتفظي بـ Silk’n FaceFX بعيًدا عن املياه!
  ال تستخدمي أو تحفظي Silk’n FaceFX يف جو رطب )مثاًل بالقرب من الدوش أو حوض االستحامم(!

  يجب أن يبقى الجهاز واملحّول جافني
  ال تستخدم Silk’n FaceFX إذا كان املحّول أو املقبض مترضرين!

!Home Skinovations إذا كان املقبض مترضر، تأكد من استبداله بقطعة أصلية من  
  املحّول يحتوي عىل نظام مخصص. ال تستبديل املحّول بقابس آخر!

  إذا كنت غري متأكدة من أن FaceFX آمن لالستخدام، الرجاء استشارة طبيبك العام أو طبيب الجلد.

FaceFX أعراض جانبية ممكنة لدى استخدام

لدى استخدامه بحسب التعليامت، تكون األعراض الجانبية والتعقيدات املرتبطة باستخدام Silk’n FaceFX نادرة.
لكن، كل إجراء جاميل، يشمل ذلك املخصص لالستخدام البيتي، قد يشمل درجة معينة من الخطر. لذلك من املهم أن تفهمي وتقبيل املخاطر 

والتعقيدات التي قد تحدث مع أنظمة إزالة الشعر بواسطة أنظمة الطاقة املخصصة لالستخدام البيتي.
بشكل عام، يتم تحّمل عالجات Silk’n FaceFX بشكل جّيد.  معظم املستخدمني يشعرون بالسخونة املعتدلة التي يصدرها الجهاز خالل االستخدام، 

من دون أي انزعاج آخر.

Silk’n FaceFX األمان مع
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  إزعاج طفيف يف الجلد 
.Silk’n FaceFX قد تصبح برشتك مهتاجة قلياًل بعد استخدام

هذا رد فعل طبيعي وعابر. إذا ال يختفي االهتياج خالل ثالث أيام، الرجاء استشارة الطبيب العام أو طبيب الجلد.
  احمرار البرشة

قد تصبح برشتك حمراء قلياًل بعد استخدام FaceFX. من املفرتض أن يختفي هذا االحمرار بعد عدة ساعات من العالج.

Silk’n FaceFX حامية

  احفظي الجهاز يف منطقة نظيفة خالية من الغبار.
  ال تغطي فتحات الهواء خالل االستعامل.

  ال تقم أبًدا بخض أو إيقاع Silk’n FaceFX أو تعريضه اىل رضبات حادة.
  Silk’n FaceFX حساس لدرجة حرارة املحيط لدى االستخدام.  ال تقومي بتعريض FaceFX اىل درجة حرارة محيط أقل من 10 درجة مئوية/59 

درجة فهرنهايت أو أكرث من 35 درجة مئوية/95 درجة فهرنهايت خالل االستخدام. 
  “Silk’n FaceFX ال ميكنه أن يتحّمل تغيري حاد بدرجة الحرارة.

  عند االنتقال من محيط بارد )أقل من 10 درجة مئوية/50 درجة فهرنهايت( اىل محيط دافئ، تجّنب االستخدام لحوايل 3 ساعات. “
  ال تقومي بتعريض Silk’n FaceFX اىل أشعة الشمس املبارشة أو ضوء فوق البنفسجي لفرتات طويلة من الوقت.

  Silk’n FaceFX مخصص لالستخدام الَعريَض من البيت )مقارنة باالستخدام التجاري أو املهني املجهد(. تجنب هذا االستخدام املرهق.
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FaceFX عالج البرشة عىل طريقة

Silk’n FaceFX الخطوات األوىل مع

Silk’n FaceFX فوائد

نتيجة استخدام Silk’n FaceFX لدى اتباع التعليامت بشكل صحيح ستكون تقليص الخطوط الرفيعة يف الوجه، تقليص حجم املسامات وتحسني 
مظهر الوجه. 

ميكن توّقع أفضل النتائج خالل 3-7 أسابيع بعد االنتهاء من دورة العالج التي ُينصح بها.

Silk’n FaceFXمناطق عالج الوجه بـ

املناطق النموذجية للعالج بواسطة Silk’n FaceFX هي الخدين، الجبهة الرقبة وحول العينني.

خططي لعالج Silk’n FaceFX من أجل الحصول عىل النتائج األفضل

نجاعة النتائج تختلف من من شخص اىل آخر وبحسب وترية االستخدام.  قد يرى البعض نتائج قبل آخرين.
”جلسة وحيدة من FaceFX تتطّلب عادًة 15-20 دقيقة تقومني خاللها بتمرير مقبض FaceFX بلطف وبطؤ عىل منطقة العالج املرغوبة.  خالل 

هذا اإلجراء، من املفرتض أن تشعر بسخونة خفيفة تدخل عميًقا اىل الجلد.”

دورة عالج Silk’n FaceFX األّويل: يف الشهر األّول )4 أسابيع(، يجب أن يتم العالج 3 مرات يف األسبوع ملدة 15-20 دقيقة كل منها. )5-7 دقائق يف 
كل منطقة عالج(.

طريقة صيانة Silk’n FaceFX: استخدم Silk’n FaceFX مرة يف األسبوع ملدة 15-20 دقيقة.
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العالج بـSilk’n FaceFX للمرة األوىل

ينبغي أن تكون البرشة نظيفة، جافة وخالية من أي مسحوقن جيل أو كريم.
عند الحاجة، ميكن وضع طبقة رقيقة من سريوم الزيت الخفيف عىل الجلد للمساعدة عىل تحريك الجهاز. 

.”Silk’n FaceFX دعي الجلد ميتص السريوم قبل العالج.  راجعي قسم ”تنظيف
  قومي بإخراج مقبض Silk’n FaceFX واملحّول الكهربايئ واملكونات األخرى من الصندوق.

FaceFX قومي بوصل قابس املحّول اىل  
  قومي بوصل FaceFX اىل املخرج الكهربايئ

  ”اضغطي عىل زر التشغيل/اإلطفاء. ضوء مؤرش العالج األخرض جاهز/
  )K( سيبدأ بالوميض، ومن ثم سييضء

  بشكل ثابت بعد فرتة قصرية.”
  FaceFX الخاص بك جاهز لالستخدام.

  ألصقي مساحة العالج ببرشتك. ضوء LED سيعمل بشكل أوتوماتييك.
  ”قومي بالضغط قلياًل مع تحريك مقبض FaceFX ببطء

  بحركات دائرية صغرية. حرارة مساحة العالج سوف ترتفع ببطء.”
  قم بالعالج ملدة 5-7 دقائق يف كل منطقة.

  ”ننصحك بوضع كمية صغرية من كريم الرتطيب
  عىل مناطق الجلد امُلعالجة بعد كل جلسة وتدليكها بلطف بحركات دائرية.”

ما الذي ميكن توقعه عند العالج بواسطة Silk’n FaceFX؟

خالل جلسة Silk’n FaceFX، من الطبيعي أن تشعري مبا ييل:
  شعور بالسخونة - خالل جلسة Silk’n FaceFX قد تشعرين بالقليل من السخونة. هذا أمر طبيعي ومن املفرتض أن يختفي خالل ساعة من 

الجلسة.
  بعض اللون األحمر الخفيف - بعد كل جلسة Silk’n FaceFX، قد تالحظني احمرار خفيف للجلد )حاممى خفيفة( يف املنطقة امُلعالجة.  هذا أمر 

طبيعي ومن املفرتض أن يختفي خالل ساعة أو ساعتني.
  ضجة املروحة - من الطبيعي أن تسمعي ضجة مروحة يف بعض األحيان خالل عالجات FaceFX. هذه ميزة السالمة التي تساعد عىل تنظيم 

درجة حرارة الجلد خالل االستخدام.
ميكن توّقع أفضل النتائج خالل 3-7 أسابيع بعد االنتهاء من دورة العالج التي ُينصح بها.

Silk’n FaceFX بعد العالج بواسطة

  عندما تكتمل جلسة FaceFX، أطفئي FaceFX من خالل الضغط عىل زر التشغيل/اإلطفاء.
  قومي بفصل FaceFX عن املخرج الكهربايئ

FaceFX قومي بفصل قابس املحّول من  
.)”FaceFX خاصة سطح املقبض )انظري القسم: )“تنظيف ،FaceFX بعد كل جلسة، يوىص بأن تقومي بتنظيف جهاز  
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Silk’n FaceFX صيانة

Silk’n FaceFX تنظيف

:Silk’n FaceFX بعد كل جلسة، ننصحك بتنظيف جهاز
  أطفئي Silk’n FaceFX من خالل الضغط عىل زر التشغيل/اإلطفاء.

  قومي بفصل Silk’n FaceFX عن املخرج الكهربايئ.
FaceFX قومي بفصل قابس املحّول من  

  اتريك مساحة العالج لتربد.
  استخدمي قطعة قامش جافة ونظيفة وأداة تنظيف معدة خصيًصا للمعدات االلكرتونية ملسح سطح الجهاز بلطف، وخاصة سطح العالج.

  ال تغمري أبًدا Silk’n FaceFX أو أي من أجزائه يف املاء!
  ال تقومي أبدا بتنظيف Silk’n FaceFX أو أي من أجزائه تحت الحنفية أو يف الجالية.

التخزين

قومي بحفظ الجهاز نظيًفا وكل أجزائه يف مكان جاف، بدرجة حراة ما بني -10 درجة مئوية اىل 60 درجة مئوية/14 درجة فهرنهايت اىل 140 درجة 
فهرنهايت

لحامية البيئة

ال تتخليص من Silk’n FaceFX مع نفايات البيت العادية. بل خذيه اىل نقطة رسمية لجمع أغراض للتدوير.

الرجاء االتصال مبستودع التدوير املحيل ملعرفة نقاط التدوير وتعليامت التدوير املالمئة.
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هذا الفصل يلّخص أكرث املشاكل شيوعا التي قد تواجهها. اذا مل تتمكني من حل املشكلة مبساعدة املعلومات الظاهرة أدناه، اتصل مبركز خدمة زبائن 
Silk’n الخاص بك للحصول عىل املزيد من الدعم.

حل املشاكل

املحتملمشكلة حلالسبب 

قم بوصل القابس )E( مبقبس املقبض واملحّول بالنقطة املحّول غري موصول“ Silk’n FaceFX ال يعمل”
AC الكهربائية

اتصيل مبركز خدمة زبائن Silk’n املحيل الخاص بكاملقبض مكسور

املحّول غري موصول “ Silk’n FaceFX ينطفئ فجأة”
بشكل الئق

قم بوصل القابس )E( مبقبس املقبض واملحّول بالنقطة 
AC الكهربائية 

ال يجب القيام بأي يشءهذا عاديترتفع درجة حرارة الجهاز لدى االستخدام

“وضعية جاهز/عالج - مؤرش الضوء )K( ال 
ييضء لدى

الضغط عىل زر التشغيل/اإلطفاء”

اضغط عىل زر التشغيل/االطفاء مرتني من أجل إطفاء يجب إعادة ضبط املقبض.
 - )K( املقبض وإعادة تشغيله. اذا كان مؤرش الضوء

وضعية جاهز/عالج ال ييضء مجددا، اتصل مبركز خدمة 
Silk’nالزبائن املحيل لـ

“اضغط عىل زر التشغيل/االطفاء مرتني من أجل إطفاء سوء عمل املقبضخطأ يف النظام االصفر- مؤرش الضوء )L( ميضء.
املقبض وإعادة تشغيله. اذا كان مؤرش الضوء )L( - خطأ 

يف النظام ال ييضء مجددا، اتصل 

”Silk’nمبركز خدمة الزبائن املحيل لـ
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للعمالء يف إرسائيل:
.www.silkn.co.il الرجاء زيارة املوقع Silk’n™ للمزيد من املعلومات حول منتجات

:Silk’n™ اذا كان جهازكم مكسورا أو مترضرا أو يحتاج اىل تصليح أو للحصول عىل أي مساعدة أخرى، الرجاء االتصال بخدمة زبائن
contact@silkn.co.il    1-700-700-309

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam, POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL :الرشكة املصنعة

خدمة الزبائن



العربية
12

100V - 240Vمعّدل الفولتية )محّول(

KSA24A1200150Hx :منوذج

50Hz/60Hzمعّدل الرتدد )محّول(

12Vdc: 1500mAمعّدل املحّول

نوع BFالجزء املستخدم

)IP30 (EN60529معّدل الحامية

درجة الحرارة: 40- درجة مئوية اىل 70 درجة مئوية/ 40- درجة فهرنهايت اىل 158 درجة فهرنهايترشوط الحفظ

الرطوبة النسبية: 10% - 90%

الضغط الجوي: 500 الى 1060 هيكتوباسكال

IEC 60601-1-2:2007املعيار امُلصّنف

EN 60601-1-2:2007

درجة الحرارة: 10 درجة مئوية اىل 35 درجة مئوية/ 50 درجة فهرنهايت اىل 95 درجة فهرنهايترشط االستخدام

الرطوبة النسبية: 15% - 90%

الضغط الجوي: 700 اىل 1060 هيكتوباسكال

جهاز مترير الضوءمصدر الضوء

أقىص اصدار لطول املوجات طول املوجة: 635 نانومرت

نوع II.درجة الحامية من الصعق الكهربايئ 

خصائص
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English

نتائج اإلختبار

درجة الحامية ضد دخول املاء: IP30 عادي

.هذا الجهاز غري مناسب لالستخدام يف وجود خليط مخدر قابل لالشتعال مع الهواء أو مع األكسجني أو أكسيد النيرتوز

الرمز يعني “انتباه ، استرش الوثائق املصاحبة”.

درجة الحماية من الصعقة الكهربائيّة: نوع BF الجزء 
المستخَدم.

WEEE - نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية

CSA عالمة

عالمة يس اي

الحفاظ عىل جفاف

الصانع
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