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1. לפני שמתחילים
לפני כל שימוש ב-Silk'n FaceTite, יש לקרוא ביסודיות את המדריך למשתמש מתחילתו ועד סופו. 

מומלץ לצפות בסרטון ההדרכה. יש לחזור ולעיין במדריך לפני כל שימוש במכשיר.
 Silk'n FaceTite הוא מכשיר חשמלי רב עצמה, ולכן יש להשתמש בו בתשומת לב רבה ובזהירות. 

 לפני השימוש יש לקרוא בעיון את כל ההנחיות, האזהרות ואמצעי הבטיחות ובמהלך הטיפול 
יש להקפיד לפעול לפיהם.

שמור הרחק מהישג ידם של ילדים!

1 

2 

3 

4 

משטח טיפול

אלקטרודות

כפתור מרכזי

נוריות חיווי

Silk’n FaceTite 1.1 תיאור מכשיר
 Silk’n FaceTite הוא מכשיר אנטי אייג’ינג המיועד לטיפול

 .RT באזורי הפנים והצוואר, העושה שימוש בטכנולוגיית
טכנולוגיה זו משלבת שלושה סוגים של אנרגיה: קרינה אינפרה 
אדומה )IR( המשפיעה על השכבה העליונה של העור ומשפרת 
את מרקמו, טיפול לייזר ברמה נמוכה )LLLT( המגיע עד שכבת 

 הדרמיס וגורם להצערת העור על ידי שיקום והאצת ייצור הקולגן, 
 )RF Bi-Polar( וקרינה ביפולרית ממוקדת בתדר רדיו 

 החודרת לעומק הרקמה אל תוך שכבות השומן התת עורי 
לצורך מיצוק הרקמה והפחתת הקמטים.

Silk’n FaceTite -ל
 )1( משטח טיפול )2( שלוש אלקטרודות )3( כפתור מרכזי 

)4( חמש נוריות חיווי המקיפות את הכפתור המרכזי.
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1.2 תכולת האריזה 
כאשר פותחים את אריזת Silk’n FaceTite ניתן למצוא את החלקים הבאים:

Silk’n FaceTite מכשיר  
)Slider Gel( ג’ל סליידר  

  ספק כוח 
  מדריך למשתמש

  מארז מהודר

Silk'n FaceTite -2. השימוש הייעודי של מכשיר ה

שים לב: Silk’n FaceTite מיועד לשימוש עצמי ולא מסחרי.

Silk’n FaceTite מיועד לשיפור מרקם העור ומיצוק העור, שיקום הקולגן והפחתת הקמטים.
Silk’n FaceTite מתאים לשימוש בפנים באזורי: הלחיים, המצח, הסנטר, האזור שמסביב 

לעיניים ואזור הצוואר.

Silk’n FaceTite -3. הוראות בטיחות לשימוש ב
Silk’n FaceTite מגן על עורך

על מנת להגן על עורך, Silk’n FaceTite מצויד במנגנוני בטיחות המעניקים לך חווית שימוש נעימה ובטוחה.
.42°C-43°C חיישן טמפרטורה מובנה המבטיח שהטמפרטורה באזור המטופל לא תחרוג מזו הנדרשת  

  המכשיר מופעל רק כאשר הוא נמצא במגע ישיר עם העור.

יש לוודא כי משטח הטיפול של המכשיר מוצמד לעורך לפני תחילת הטיפול.
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 Silk’n FaceTite אינו מיועד לכולם. אנא קראו בעיון את המדריך לפני השימוש. לקבלת מידע נוסף 
www.silkn.co.il ניתן להתקשר לשירות הלקוחות שלנו בטלפון: 1-700-700-309, או לבקר באתר

4. התוויות נגד
יש להימנע משימוש ב-Silk'n FaceTite אם מתקיים אחד מהמצבים הבאים!

אם יש לך קוצב לב או דפיברילטור פנימי או כל שתל חשמלי פעיל בכל מקום בגוף.
אם יש לך שתל קבוע באזור הטיפול כגון פלטת מתכת או ברגים, שתלי סיליקון או חומר כימי מוזרק.

אם יש לך היסטוריה או מצב קיים של סרטן או שומות טרום סרטניות.
אם עברת טיפולים בהקרנות או טיפולי כימותרפיה במהלך 3 החודשים האחרונים.

אם את בהריון או מניקה.
 אם יש לך היסטוריה של מחלות המגורות על ידי חום למשל אירועים חוזרים של הרפס סימפלקס 

באזור המטופל. אם כן תוכלי לטפל רק לאחר משטר תרופות מנע.
 אם את/ה סובל מהפרעה הורמונלית שאינה נשלטת, כגון סוכרת או הפרעה של בלוטת התריס, 

יש להיוועץ עם רופא.
אם את/ה סובל מאפילפסיה. 

 אם יש לך מחלה הקשורה לרגישות לאור כגון פורפיריה, התפרצות אור פולימורפית, סרפדת שמש, 
זאבת, וכדומה.

אם יש לך כל מצב רפואי אחר אשר לדעתו של הרופא שלך יהפוך את הטיפול שלך ללא בטוח.
אם עורך טופל בתרופות מרשם במהלך ששת החודשים האחרונים, יש להיוועץ עם רופא. 

אם על פני העור כתמים כהים, בעלי גוון כהה, חום או שחור, סימני לידה, שומות, יש להיוועץ עם רופא.
 אם יש לך כל מצב רפואי פעיל באזור הטיפול, כגון פצעים, פצעים פתוחים, יבלות, 

חבורות או זיהומים פעילים כמו פצעי קור, יש להמתין לריפוי האזור הנגוע לפני הטיפול. 
אם יש לך מצב רפואי פעיל כמו פסוריאזיס, אקזמה או פריחה.

אם עברת ניתוח כלשהו באזור הטיפול במהלך שלושת החודשים האחרונים לפני הטיפול.
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5. אין להשתמש ב-Silk’n FaceTite במקרים הבאים:

 אזהרה: שמור את מכשיר Silk’n FaceTite הרחק ממים! אין להניח או לאחסן את
Silk’n FaceTite במקום בו הוא עלול ליפול לאמבטיה, כיור או כל כלי קיבול המכיל מים.             

Silk’n FaceTite 6. למה לצפות בזמן הטיפול עם

 תחושת חום: במהלך הטיפול ב-Silk’n FaceTite, ייתכן שתחושי חום קל. זאת בגלל השימוש
בטכנולוגיית bi-polar RF energy. זוהי תופעה נורמלית והיא אמורה להיעלם עד שעה לאחר הטיפול.
 אדמומיות ו/או נפיחות קלה: לאחר כל טיפול במכשיר Silk’n FaceTite ייתכן שתבחיני באדמומיות 

קלה בעור או נפיחות קלה באזור המטופל. זוהי תופעה נורמלית האמורה להתפוגג עד 24 שעות.  

 עבור משתמשים רבים השימוש ב Silk'n FaceTite עשוי להיות הנסיון הראשון עם מכשיר ביתי 
המבוסס על טכנולוגיות חום.

:Silk’n FaceTite-להלן תופעות נורמליות בהן ניתן לחוש בעת טיפול ב

אם המכשיר מופעל באמצעות תקע, מחבר או אביזר אחר שלא סופק באריזה המקורית של המכשיר ואינם 
מומלצים על ידי חברת הום סקינוביישנס בע”מ.

אם כבל החשמל או התקע ניזוקו.
אם את/ה רואה או מריח עשן כאשר המכשיר בשימוש. 

אם המכשיר אינו עובד כראוי או נראה פגום. 
אם חיישן הטמפרטורה שלו סדוק או שבור.

אם המעטפת החיצונית סדוקה, או מתפרקת.
כאשר המכשיר לח או רטוב. במידה והמכשיר נפל למים, יש לנתקו מיידית מן החשמל. 
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Silk’n FaceTite-7. תופעות לוואי אפשריות בשימוש ב
 Silk’n FaceTite כאשר נעשה שימוש על פי ההוראות, תופעות לוואי וסיבוכים הקשורים לשימוש במכשיר 

הם נדירים. עם זאת, כל פרוצדורה קוסמטית, כולל כזו המיועדת לביצוע ביתי, כרוכה במידה מסוימת של סיכון. 
 לכן, עליך להבין ולקבל את הסיכונים והסיבוכים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש במכשירים

מבוססי אנרגיה המיועדים לשימוש ביתי. טיפולים במכשיר Silk’n FaceTite בדרך כלל נסבלים ואינם גורמים 
 לתחושת אי נוחות. רוב המשתמשים חשים בחום מתון על גבי אזור הטיפול בזמן השימוש במכשיר, 

מבלי שהדבר יהיה כרוך באי נוחות בלתי סבירה.

 אדמומיות חריגה ו\או נפיחות: תגובה נדירה לטיפול אשר ברוב המקרים תתפוגג תוך מספר ימים. 
 כאשר סימנים אלה מופיעים יש לקרר מיד את איזור הטיפול במים קרים במשך 10 דקות, ולמרוח 

תכשיר נגד כוויות.

* משתמשים הסובלים מקופרוז או רוזיציאה: יש להיוועץ ברופא עור לפני השימוש. 

יש להפסיק את הטיפול אם עורך אדום מאד. 
יש להתייעץ עם רופא במקרים של כאב, אדמומיות בעור, נפיחות או תחושת צריבה שלא נעלמו 

תוך 24 שעות.
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8. בואו נתחיל
1. הוצא/י את מכשיר ה-Silk’n FaceTite מתוך המארז המהודר.

.Silk’n FaceTite - 2. חבר/י את ספק הכח לשקע ה
3. חבר/י את ספק הכח לשקע החשמל. כל חמש נוריות החיווי ידלקו בסבב אחת אחר השנייה.

4. המכשיר נמצא כעת במצב המתנה ומוכן לשימוש.
5. לחץ/י על הכפתור המרכזי, המכשיר יידלק לרמת אנרגיה 1 באופן אוטומטי, נורית החיווי 1 תידלק.

 Silk’n Slider 6. לאחר שקבעת את רמת האנרגיה, יש למרוח שכבה דקה של ג’ל 
על האזור שבו בחרנו לטפל. 

ל- Silk’n FaceTite ישנן 5 רמות אנרגיה מ 1 )הנמוכה ביותר( עד 5 )הגבוהה ביותר( והן מיוצגות  
באמצעות חמש נוריות חיווי.

 .Silk’n FaceTite הרמה שבחרת קובעת את עצמת האנרגיה המועברת לעורך באמצעות
 על מנת לקבוע את רמת האנרגיה, יש ללחוץ על הכפתור המרכזי שוב ושוב כדי לעבור 

בין רמות האנרגיה 1 - 5 ואז בחזרה לרמה 1.
נוריות החיווי של רמת האנרגיה יציגו את רמת האנרגיה שנבחרה.

 כדי להחזיר את Silk’n FaceTite בחזרה למצב המתנה, יש ללחוץ על הכפתור המרכזי לחיצה ארוכה. 
כל חמשת נוריות חיווי העוצמה ימשיכו להסתובב בזו אחר זו.

 ניתן לשנות את רמת האנרגיה באמצע הטיפול על ידי לחיצה על הכפתור המרכזי. 
 רמת האנרגיה תשתנה מיידית ותאפשר טיפול באותו אזור או באזורים שונים ברמות אנרגיה שונות 

לפי צרכיך. 

Silk’n Slider Gel  )או כל ג’ל שקוף על בסיס מים אחר( מאפשר תנועה חלקה על פני העור 
 באזור המטופל. הג'ל מאפשר הולכה יעילה ונוחה יותר של האנרגיה. 

!Slider Gel כדי למקסם את יעילות הטיפול, יש להתחיל תמיד עם מריחה של

קביעת רמת האנרגיה: 
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1

2

3

4

5

יש להתחיל ברמת אנרגיה 1 למשך מספר דקות.
יש להעלות את רמת האנרגיה בהדרגה למספר דקות בכל רמה.

יש לעצור ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר בה אתם חשים בנח.
מומלץ להגיע לרמת האנרגיה הגבוהה ביותר לקבלת תוצאות מיטביות.

8.  מיד לאחר הטיפול יש למרוח קרם לחות לפנים או מסכת פנים.

על מנת שהמכשיר יעבוד ביעילות, יש להצמיד את משטח הטיפול אל העור.

9. שגרת טיפולים

 7.  יש להצמיד את משטח הטיפול אל העור באזור המטופל. תורגש תחושה קלה של חום.
יש להניע את המכשיר בתנועות עיסוי ישרות ) מימין לשמאל או מלמעלה כלפי מטה( על האזור המטופל 

ולהתקדם באטיות ובזהירות.

טיפול ראשון:

טיפולים נוספים:

יש להדליק את המכשיר ולקבוע את רמת האנרגיה הנוחה עבורך.
יש למרוח שכבה דקה של סליידר ג’ל על האזור המטופל )פנים, צוואר(.

 יש להשתמש בSilk’n FaceTite  פעמיים בשבוע למשך 10 שבועות,
לאחר מכן יש לטפל אחת לשבועיים  על מנת לשמר את התוצאות.

לקבלת תוצאות מיטביות - יש לטפל 15 דקות בכל אזור.

עליך לבחור את רמת האנרגיה המתאימה לאזור הטיפול המיועד:
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השפה עליונה
מיצוק והעלמת קמטים

סנטר
מיצוק ועיצוב

קו הלסת
V מיצוק ועיצוב

מצח
1.מיצוק

.2 .3
.4

צוואר5.
החלקה

 מצח1.
 כולל האזור שבין הגבות

 מיצוק

 לחי ימין2.
 כולל סביב העיניים

טיפול בקמטים דקים ובניית נפח

 לחי שמאל
 כולל סביב העיניים

טיפול בקמטים דקים ובניית נפח

.3

 צוואר6.
החלקה

 שפה עליונה4.
 כולל הקפל הנאזולביאלי 

 )קמט הצחוק( 
העלמת קמטים

 סנטר וקו הלסת5.
V מיצוק ועיצוב

לחיים
בניית נפח

סביב העיניים
טיפול בקמטים 

דקים

קמטי הצחוק
 מיצוק

 והעלמת 
 קמטים

9.1 אזורי הטיפול

.6
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שמור/י את מכשיר Silk’n FaceTite במארז המהודר שהגיע עם המכשיר. 
אחסן/י את Silk’n FaceTite ואת ספק הכח במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

Silk’n FaceTite 10. תחזוקה שוטפת של

לאחר כל טיפול, מומלץ לנקות את Silk'n FaceTite ובייחוד את משטח הטיפול.
יש לנתק את Silk’n FaceTite מן החיבור לחשמל לפני הניקוי.  

יש להשתמש בנייר סופג )לדוגמה: מגבות נייר( כדי לנגב בעדינות את שאריות הג’ל ממשטח הטיפול.
לעולם אין לטבול את Silk’n FaceTite או חלקים ממנו במים!

מכשיר Silk’n FaceTite אינו פועל.
.Silk’n FaceTite יש לוודא כי ספק הכח מחובר כראוי למכשיר

יש לוודא כי ספק הכח מחובר לשקע בקיר.
לאחר הדלקת המכשיר אין תחושה של חום הנפלט ממשטח הטיפול.

 לא ייפלט כל חום אם משטח הטיפול אינו צמוד לעורך. זוהי תכונה של בטיחות. יש לוודא כי המכשיר 
מוצמד בצורה הדוקה לעורך לפני תחילת הטיפול.

 לא ייפלט חום ממשטח הטיפול אם לא נעשה שימוש בג’ל Slider, יתכן שהג’ל שמרחת יבש 
ואינו מוליך את האנרגיה. עליך למרוח ג’ל Slider על האזור המיועד לטיפול מיד לפני הטיפול.

11. פתרון בעיות

 Silk’n שלך. רק איש צוות מורשה של Silk’n FaceTite - אין לנסות לפתוח ולתקן את מכשיר ה
מורשה לבצע תיקונים. פתיחת המכשיר עלולה לקלקל אותו ולבטל את תוקף האחריות שבידך.

 כאשר Silk’n FaceTite הגיע לסוף תקופת השימוש, אין להשליכו עם הפסולת הביתית הרגילה. 
 יש להשליך את המכשיר בתחנת איסוף פסולת למחזור מכשירי  חשמל. 

לקבלת מידע ניתן להתקשר לתחנות מחזור הפסולת באזור מגוריך. 

 

 

Silk’n FaceTite 10.1 ניקוי
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RTטכנולוגיה
620nm±20nm; אורכי גל של אור אדום
850nm±20nm; אורכי גל אינפרה אדום

MHz ±30%; 12W max 1תדר רדיו
מייצב חום למניעת התחממות יתר של העורהפעלה ובטיחות

22 ס”מ על 22 ס”מ על 9 ס”מגודל החבילה
125 גר'משקל המערכת

טמפרטורה
10°C עד 35°Cהפעלה
40- עד 70°C+אחסון

30 עד 75%rHהפעלהלחות יחסית
10 עד 90%rHאחסון

לחץ אטמוספרי
700 עד hPa 1060הפעלה
500 עד hPa 1060אחסון

דגם: KSA24A1200150HEמתאם 
100-240V; 50-60Hz; 0.5Aדירוג
12Vdc; 1.5Aפלט

12. שירות לקוחות
 www.silkn.co.il אנא בקר/י באתר שלנו ,Silk’n למידע נוסף אודות מוצרי

אם מכשירך נשבר,ניזוק, טעון תיקון או כל סיוע אחר,ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו:

www.silkn.co.il :אתר האינטרנט -
 contact@silkn.co.il :דוא”ל -

- טלפון: 1-700-700-309.
נציגי שירות הלקוחות שלנו ישמחו לעזור לך!

13. מפרט
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14. תיוג

II ציוד דרגה
WEEE - פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

CE סימון
אין להשתמש בסביבה רטובה

דרגת הגנה מפני מים חודרים: רגילה
מכשיר זה אינו מתאים לשימוש בנוכחות תערובת הרדמה דליקה עם אוויר או עם 

חמצן או תחמוצת החנקן.



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


