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.Home Skinovations Ltd الحصول على ترخيص من خالل تضمينها أو تحت أي براءة اختراع أو حقوق براءة اختراع من
ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المستند أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، ألي غرض كان، دون الحصول على إذن خطي 
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Home Skinovations Ltd. تملك براءات اختراع وتطبيقات براءات اختراع معلّقة، عالمات تجارية، حقوق طبع، أو ملكيات فكرية أخرى تغطي 
الموضوع المذكور في هذا المستند. تزويد هذا المستند ال يعطيك أي ترخيص لبراءات االختراع هذه، أو العالمات التجارية أو حقوق الطبع أو حقوق 

.Home Skinovations Ltd ملكية أخرى ما عدا تلك المتفق عليها خطًيا من
المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. 

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL  
www.silkn.co.il, contact@silkn.co.il.
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1. قبل أن تبدأي
قبل استخدام Silk’n FaceTite ألول مرة، يُرجى قراءة كتيب تعليمات االستخدام بشكل كامل، ومشاهدة الفيديو 

.Silk’n FaceTite التدريبي لـ
أعطي اهتماًما خاًصا لألقسام حول إجراءات استخدام الجهاز، تشغيل الجهاز، وإجراءات ما بعد االستخدام.

.Silk’n FaceTite إننا نوصي بأن تراجعي بشكل جيد كتيب تعليمات االستخدام هذا قبل كل مرة تستخدمين فيها
Silk’n FaceTite هو جهاز ذو طاقة كهربائية كبرى. لذلك، يجب أن يُستخدم بانتباه شديد من أجل الحفاظ على 

السالمة.
Silk’n FaceTite يرجى قراءة جميع التحذيرات واحتياطات األمان قبل االستخدام، واتباعها بدقة عند استخدام

1.2 محتويات الرزمة
ستجدين عندما تفتحين رزمة Silk’n FaceTite األجزاء 

التالية:
Silk’n FaceTite جهاز  

  زجاجة هالم زالق
  محول التيار المتردد/الثابت   كتيب تعليمات االستخدام هذا

  علبة ألدوات التجميل

Silk’n FaceTite 1.1 وصف جهاز
Silk’n FaceTite هو جهاز عالج للوجه مضاد للشيخوخةالذي 

يستخدم تكنولوجيا متطّورة. هذه التكنولوجيا تجمع بين ثالث أنواع من 
الطاقة: األشعة تحت الحمراء )IR( التي تؤثر على الطبقة العليا من 

 )LLLT( البشرة لتحسين نسيج الجلد، عالج بالليزر بمستوى منخفض
يصل الى األدمة من أجل إعادة تجديد البشرة والكوالجين، وطاقة تردد 

األشعة مزدوجة األقطاب )Bi-Polar RF( التي تتغلغل عميًقا الى 
الدهون داخل األدمة لتشد النسيج وتقلل التجاعيد. 

Silk’n FaceTite مزّود بمساحة عالج )1( مع 3 أقطاب كهربائية 
 1)2( وزر مركزي )3( مع خمس مؤشرات ضوئية محيطة )4(
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مساحة العالج
أقطاب كهربائية

زر مركزي
مؤشرات ضوئية

احفظه بعيًدا عن األطفال!

1 
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Silk’n FaceTite 2. االستخدام المخصص لـ

Silk’n FaceTite 3. السالمة مع

Silk’n FaceTite مخصص لتحسين نسيج الجلد وشّد البشرة، ترميم الكوالجين وتقليص التجاعيد.
Silk’n FaceTite مالئم لالستخدام في منطقة الخدين، الجبين، الذقن، الرقبة والمنطقة حول العينين. 

يرجى المالحظة :  Silk’n FaceTite مخصص لالستعمال الذاتي أو لعالج اآلخرين. 

Silk’n FaceTite يحمي برشتك
Silk’n FaceTite مزّودة بمثبت للحرارة فريد من نوعه ومبني فيها مخصص لقياس حرارة البشرة وتثبيت مستوى 

الحرارة التي يصدرها الجهاز. 
لمنع زيادة التسخين، مثبت حرارة فريد مدمج داخل Silk’n FaceTite يقيس درجة حرارة الجلد الُمعالج أثناء العالج. 

عندما يتم اكتشاف ارتفاع في درجة حرارة الجلد الُمعالج )42 - 43 درجة مئوية(، سوف يتوقف المثبت تلقائيا عن 
بعث الحرارة حتى تنخفض درجة حرارة الجلد بشكل كاف ليعاود المثبت التسخين.

مالحظة: تأكدي من أن الجهاز مضغوط بإحكام على جلدك قبل بدء العالج!
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  ال تستخدمي Silk’n FaceTite إذا كان لديك منظم لضربات القلب أو مزيل ارتجاف داخلي للقلب أو أي جهاز 
كهربائي مزروع آخر في أي مكان في جسمك.«

  ال تستخدمي Silk’n FaceTite إذا كان لديك جهاز مزروع دائم في المنطقة التي يتم عالجها مثل الشرائح 
والمسامير المعدنية أو مزروعات السيليكون أو مادة كيميائية محقونة.«

  ال تستخدمي Silk’n FaceTite إذا كان لديك تاريخ حالي أو حالة سرطان أو أجزاء ما قبل سرطانية.«
  ال تستخدمي Silk’n FaceTite إذا كنت قد تلقيت عالجا إشعاعيا أو عالجا كيميائيا خالل آخر 3 شهور.

  ال تستخدمي Silk’n FaceTite إذا كنت حامل أو مرضعة.
  ال تستخدمي Silk’n FaceTite إذا كان لديك تاريخ ألمراض تتحفز بالحرارة، مثل هيربس سيمبلكس متكرر في 

منطقة العالج. إذا كان األمر كذلك يمكنك العالج فقط بعد عالج وقائي.
  ال تستخدمي Silk’n FaceTite إذا كنت تعانين من مرض في الغدد الصماء غير ُمعالج بشكل جيد، مثل مرض 

السكري وحاالت الغدة الدرقية.«
  ال تستخدمي Silk’n FaceTite إذا كنت تعانين من الصرع 

  ال تستخدمي Silk’n FaceTite إذا كنت تعانين من مرض مرتبط بالحساسية الضوئية، مثل البورفريا وبثور الضوء 
متعددة األشكال واألرتيكاريا الشمسية والذئبة، الخ.

  إذا كانت لديك أي حالة أخرى من شأنها أن تجعل عالجك غير آمن، وفق رأي طبيبك.
  إذا كان يتم عالج بشرتك بدواء يصفه الطبيب في غضون األشهر الـ 6 الماضية، يرجى استشارة طبيبك المعالج.

  ال تستخدمي Silk’n FaceTite إذا كنت تعانين من أي حالة نشطة في منطقة العالج، مثل القرح والصدفية 
واإلكزيما والطفح الجلدي.«

  ال تستخدمي Silk’n FaceTite إذا كانت قد أجريت لك أي جراحة في المنطقة التي يتم عالجها في غضون 3 
شهور قبل العالج.«

4. موانع االستعمال

Silk’n FaceTite ليس مخصًصا للجميع. الرجاء قراءة المعلومات الظاهرة في القسم أدناه وأخذها بعين االعتبار 
 www.silkn.com قبل االستخدام. للمزيد من المعلومات والنصيحة المالئمة شخصًيا، تستطيعين أيًضا زيارة الموقع

.www.silkn.co.il المحلي الخاص بك Silk’n أو موقع

معلومات هامة حول األمان – اقرئي قبل االستعمال!
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Silk'n FaceTite 6. ما يمكن توقعه مع

7. ظواهر جانبية محتملة:
احمرار و \ او تورم غير طبيعي:  ظواهر نادرة نتيجة العالج التي في اغلب الحاالت تختفي خالل ايام معدوده. عندما تظهر هذه 

العالمات يجب تبريد منطقة العالج بالماء البارد لمدة 10 دقائق، ودهن مرهم ضد الحروق على منطقة العالج.

*  أشخاص الذين لديهم كوفروز او روزاكيه,  يرجى استشارة طبيب امراض جلدية قبل االستعمال.
 

* يرجى استشارة الطبيب في حالة شعور باأللم، احمرار االبشره، تورم أو احساس بالحرقان.

بالنسبة للعديد من المستخدمين استخدام Silk›n FaceTite قد تكون أول تجربة مع التقنيات القائمة على الحرارة المخّصصة 
لالستخدام المنزلي .

وفيما يلي ظواهر طبيعية التي يمكن أن يشعر بها مستخدم الجهاز أثناء العالج:
 دفء - خالل فترة العالج مع Silk›n FaceTite، قد تشعر بحمى طفيفة. وذلك بسبب استخدام

 طاقة RF ثنائيّة القطبيّة. وهذا أمر طبيعي ويجب أن يزول حتى ساعة بعد تلقي العالج. 
احمرار و / أو تورم قليال - بعد كل جهاز العالج Silk›n FaceTite قد تالحظ احمرار جلد طفيف أو تورم خفيف في المنطقة 

المعالجة. وهذا أمر طبيعي ويجب أن تهدأ في غضون بضع ساعات حتّي يوم واحد.

تحذير: إحتفظي بـ Silk’n FaceTite بعيًدا عن المياه! ال تضعي أو تخّزني Silk’n FaceTite في مكان يمكنه أن 
يسقط أو أن يُدفع منه أو يوضع في حوض االستحمام، المغسلة أو أي وعاء آخر يحتوي على الماء.

.Home Skinovations Ltd المرفقات أو الملحقات ال توصي بها
  به سلك أو قابس تالف.

  ترين أو تشمين دخاًنا عند استعماله. 
  إنه ال يعمل بشكل سليم أو أنه يظهر بأنه تالف.

  الحساس الحراري مشقق أو مكسور.
  الغالف الخارجي مشقق أو آخذ بالتفكك.

  خالل االستحمام أو إذا أصبح مبلاًّل أو رطًبا.  قومي بإخراجه من الكهرباء على الفور إذا سقط في الماء.

:Silk’n FaceTite 5. ال تستخدمي
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8. ابدئي!
1. قومي بإخراج جهاز Silk’n FaceTite والمكونات األخرى من الصندوق.

Silk’n FaceTite 2. قومي بتوصيل سلك محول التيار المتردد/الثابت في مقبس
3. قومي بتوصيل محول التيار المتردد/الثابت في المخرج الكهربائي. جميع المؤشرات الضوئية الخمسة سوف تضيء 

وتنطفئ الواحد تلو اآلخر بشكل متكرر.
4. الجهاز اآلن في وضع االستعداد وجاهز للبدء.

5. اضغطي على الزر المركزي.  يبدأ الجهاز العمل على مستوى الطاقة 1 بشكل أوتوماتيكي. ضوء مؤشر واحد 
سوف يضيء.

6. بعد تحديد مستوى الطاقة للعالج، امرحي طبقة رقيقة من Silk’n Slider Gel على المنطقة التي تنوين عالجها. 

7. اضغطي على الجهاز في منطقة البشرة المرغوبة.  ستشعرين بإحساس خفيف من الدفء أنقلي الجهاز بحركات 
مستقيمة لطيفة تشبه التدليك على المنطقة التي ترغبين بعالجها.  تقدمي ببطء وبعناية.

تحديد مستويات الطاقة: 
  يقدم Silk’n FaceTite مستويات خمس من الطاقة ممثلة في 5 أضواء مؤشرات مستويات طاقة.

  مستوى الطاقة المختار يحدد قوة طاقة Silk’n FaceTite التي تُرسل لجلدك. 
  من أجل تحديد مستوى الطاقة، إضغطي على الزر المركزي بشكل متكرر من أجل التنقل بين مستويات الطاقة 

من 1 الى 5 ومن ثم العودة الى المستوى 1 بشكل مباشر.
  عند إعداد مستوى الطاقة المرغوب فيها، فإن أضواء مؤشر مستوى الطاقة سوف تشير إلى المستوى الذي تم 

اختياره.
  من أجل وضع Silk’n FaceTite في وضع االستعداد، اضغطي على الزر المركزي مطّواًل.  ستبدأ االضواء 

الخمسة جميعها باإلضاءة واإلطفاء بشكل مستمر. 
  إذا كنت ترغبين في تغيير مستويات الطاقة في منتصف العالج، فاضغطي الزر مرة أخرى. هذا سوف يغير 

مستوى الطاقة في الحال ويسمح لك بعالج نفس المنطقة أو مناطق أخرى بأنظمة مختلفة وفقا الحتياجاتك

يرجى مالحظة:  Slider Gel )أو أي جيل شفاف آخر يرتكز على المياه( يسّهل سهولة الحركة على مساحة 
!Slider Gel العالج على البشرة ويسمح باالنتقال بسهولة.  لضمان سالمة ونجاعة العالج، ابدئي دائًما بوضع
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9. نظام العالج
العالج األّول

ِجدي مستوى الطاقة المالئم لكل منطقة في الوجه:
  إبدئي بمستوى الطاقة 1 لعدة دقائق )راجعي تعليمات العالج أدناه(

  زيدي مستوى الطاقة تدريجًيا لعدة دقائق في كل مستوى
  توقفي عند أعلى مستوى طاقة تشعرين فيه بالراحة

  ننصك بالوصول     أعلى مستوى طاقة ممكن للحصول على أفضل نتيجة سريرية.

المزيد من العالجات:
  شّغلي وحددي أكبر مستوى طاقة مريح لك

  ضعي طبقة خفيفة من الجيل على منطقة الوجه التي ترغبين بمعالجتها
  تكرار العالج مرتين في األسبوع لمدة 10 أسابيع

  للحصول على أفضل النتائج - يجب عالج كل منطقة عالج لمدة 15 دقيقة على األقل في كل 
مرة. للحفاظ على النتائج، يتوجب العالج مرة كل أُسبوعين.

8. بعد العالج على الفور، قومي بوضع كريم أو 
قناع على الوجه. 

يرجى مالحظة: كي يعمل الجهاز بالشكل المالئم، يجب أن يكون ملتصًقا بالجلد بشكل جيد! 
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1.

2. 3.
4.

6.

5.

9.1. مناطق العالج

الجبني
شّد

حول العينني
يعالج الخطوط 
الرفيعة

الرقية
تنعيم

الطية األنفية الشفوية
شّد

الخدين
إضافة حجم

الشفة العليا
يزيل التجاعيد 

الذقن
شّد

الحنك
V شكل

الجبني1.
يشمل المنطقة 

ما بين الحاجبين
شّد

.2
الخد األمين 

يشمل المنطقة حول العينين
يعالج الخطوط الرفيعة وإضافة 

حجم

الخد األيرس3.
يشمل المنطقة حول العينين
يعالج الخطوط الرفيعة واالنتفاخ

الشفة العليا4.
يشمل الطية األنفية الشفوية 

يشد ويخفي التجاعيد

الذقن5.
 يشمل الحنك 

V يشد ويصقل شكل

الرقبة6.
تنعيم
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Silk’n FaceTite 10. صيانة

Silk’n FaceTite 10.1. تنظيف

  قومي بفصل Silk’n FaceTite عن الكهرباء قبل التنظيف. بعد كل جلسة عالج، من الضروري تنظيف جهاز 
Silk’n FaceTite، وخاصة سطح العالج. 

  استخدمي منديل مجفف )مثل مناديل الحمام أو مناديل تجفيف اليد( لمسح بقايا الجل برفق من على سطح العالج.
  ال تغمري أبًدا Silk’n FaceTite أو أي من أجزائه في الماء!

 Silk’n FaceTite في علبة أدوات التجميل المرفقة معه.  خّزني Silk’n FaceTite احفظي دائًما
ومحّول الطاقة في مكان بارد وجاف، بعيًدا عن متناول األطفال.

  عندما يصل Silk’n FaceTite الى آخر مراحل حياته، يجب التخلص من الجهاز بالشكل المالئم. 
أحضري الجهاز القديم الى أقرب نقطة جمع للمواد االلكتر ونية المتضررة من اجل التخلص منها 

بطريقة آمنة وناجعة.
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12. خدمة الزبائن
.www.silkn.co.il يرجى زيارة موقعنا / موقع ،Silk›n لمزيد من المعلومات حول المنتجات

إذا ما تم كسر الجهاز الخاص بك، أو تضرر أو في حاجة إلى إصالح، أو أي مساعدات أخرى يمكن للمستخدم: 
االتصال بخدمة العمالء عن طريق 

 www.silkn.co.il :الموقع االلكتروني -
 contact@silkn.co.il :البريد اإللكتروني -

- الهاتف: 1-700-700-309.

ممثلي خدمة العمالء لدينا سوف يُسّرون لمساعدتك!

11. حل المشاكل
»جهاز Silk’n FaceTite ال يبدأ التشغيل.

.Silk’n FaceTite تأكدي من أن محول الطاقة موصل بشكل صحيح بجهاز  
  تأكدي من أن محول الطاقة موصول بمخرج الكهرباء على الحائط.

“الطاقة الحرارية ال تنبعث وال أشعر بأي حرارة من الجهاز حتى وإن ضغطت على زر اختيار نظام العالج«
  الحرارة لن تنبعث إذا كان سطح العالج غير مالمس لجلدك. هذه خاصية أمان. تأكدي من أن الجهاز مضغوط 

بإحكام على جلدك قبل بدء العالج.
  لن تصدر الحرارة من مساحة العالج إذا لم يتم استخدام Slider Gel، أو أن يكون Slider Gel المستخدم ُمسبًقا قد 

جف.  استخدمي Slider Gel على المنطقة التي تنوين معالجتها مباشرة قبل العالج. 

 ال تحاولي فتح أو تصليح جهاز  Silk’n FaceTite. فقط موظفو Silk’n المصرح لهم يمكنهم القيام باإلصالحات.
من الممكن أيًضا أن تلحق محاولة فتح Silk’n FaceTite الضرر بالجهاز وأن تؤدي إلى إبطال الضمان. يرجى 

االتصال بخدمة عمالء Silk’n إذا كان لديك جهاز مكسوًرا أو تالًفا يحتاج إلى إصالح.
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RTالتقنية

20nm±620nm; ضوء أحمر بطول موجي
20nm±850nm; أشعة تحت حمراء بطول موجي

12W max ;%30± MHz 1تردد راديو

مثبت الحرارة يمنع التسخين الزائد للجلدالتشغيل واألمان

16.6سم × 45.5سم × 30.2سمحجم الرزمة
125 غراموزن الجهاز

درجة الحرارة
10 درجة مئوية الى 35 درجة مئويةالتشغيل

- 40 إلى +70 درجة مئويةالتخزين

الرطوبة النسبية
30 الى 75% رطوبة نسبيةالتشغيل
10 الى 90% رطوبة نسبيةالتخزين

الضغط الجوي
700 الى 1060 هكتوباسكالالتشغيل

500 الى 1060 هكتوباسكالالتخزين

نموذج: KSA24A1200150HEالمحّول 

0.5A ;60Hz-50 ;240V-100التصنيف

1.5A ;12Vdcالمخرج

13. خصائص
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14. العالمات
معدات من الدرجة الثانية

WEEE - نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية

عالمة سي اي

ال تستخدم هذا الجهاز في بيئة رطبة.
حماية دخول الماء: عادي

هذا الجهاز غير مناسب لالستخدام في وجود خليط مخدر قابل لالشتعال مع 
الهواء أو األكسجين أو أكسيد النيتروز.



contact@silkn.co.il
www.silkn.co.il


