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1. قبل أن تبدأي

قبل أن تستخدمي ™Silk’n Flash&Go Freedom للمرة األولى، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بأكمله.
أعط اهتماًما خاًصا لألقسام حول إجراءات استخدام الجهاز، تشغيل الجهاز، وإجراءات ما بعد االستخدام.

.Silk’n Flash&Go Freedom™ إننا نوصي بأن تراجعي بشكل جيد دليل المستخدم هذا قبل كل مرة تستخدمين فيها
إن ™Silk’n Flash&Go Freedom هو جهاز كهربائي قوي. بوصفه كذلك، يجب استخدامه مع إعارة انتباه خاص 

لألمان.
يرجى قراءة جميع التحذيرات واحتياطات األمان قبل االستخدام، وتتبعها بدقة عند استخدام

Silk’n Flash&Go Freedom™

Silk’n Flash&Go Freedom™ 1.1 وصف جهاز
يتكون جهاز ™Silk’n Flash&Go Freedom من وحدة إلزالة الشعر مع لوحة تحكم وخرطوشة مصباح وحيدة 

االستعمال.
يمكنك أن تجدي على مقبض وحدة إزالة الشعر الخاصة ب ™Silk’n Flash&Go Freedom زر النبض. خرطوشة 

المصباح وحيدة االستعمال موجودة في طرف وحدة إزالة الشعر.

1. قبل أن تبدأي
™Silk’n Flash&Go Freedom هو جهاز يستند إلى الضوء للتقليص من الشعر بشكل دائم ُصمم لالستخدام المنزلي.

1.2 محتوى الرزمة
ستجدين عندما تفتحين رزمة ™Silk’n Flash&Go Freedom األجزاء التالية:

 Silk’n Flash&Go Freedom™ وحدة إزالة الشعر لـ 
 محّول يرّكب على الحائط

 دليل المستخدم هذا
 قرص DVD إرشادي

1.3. خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال
لمعلوماتك - تحتاج سلسلة من عالجات الجسم الكامل نموذجًيا 7,000 – 10,000 نبضة ضوء.

باإلضافة إلى خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال العادية التي تفي بجميع األغراض، تتوفر أيًضا خرطوشة مصباح 
وحيدة االستعمال مخصصة للوجه.

إن نوع خراطيش المصباح الوحيدة االستعمال المتضمنة بجهازك، وعدد نبضات الضوء فيها، محددان على زرمة 
™Silk’n Flash&Go Freedom الخاص بك.
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 وحدة إزالة الشعر
لوحة التحكم
 زر التشغيل

خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال
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من الممكن استخدام ™Silk’n Flash&Go Freedom إلزالة الشعر غير المرغوب به عن الجسم.
تشمل مناطق الجسم المثالية الستعمال ™Silk’n Flash&Go Freedom اإلبطين، خط البيكيني، الذراعين، الساقين، الوجه، الظهر، الكتفين والصدر.

 .Silk’n Flash&Go Freedom™ األمان يأتي أواًل مع
تقنية ™HPL في ™Silk’n Flash&Go Freedom - أمان فائق مع مستوى طاقة منخفض

تقنية ™Home Pulsed Light قادرة على تحقيق نتائج طويلة األمد إلزالة الشعر من خالل جزء صغير من مستوى الطاقة 
 Silk’n Flash&Go™ المستخدمة في معدات إزالة الشعر األخرى المستندة إلى الضوء. تقلل الطاقة المنخفضة المستخدمة في

Freedom من إمكانية أن تحدث الضرر أو المضاعفات، وتسهم في أمانك بشكل عام.

Silk’n Flash&Go Freedom™ 2. االستخدام المعّد لـ

Silk’n Flash&Go Freedom™ 3. األمان مع

إن ™Silk’n Flash&Go Freedom معّد إلزالة الشعر غير المرغوب به. ™Silk’n Flash&Go Freedom معّد أيًضا للتأثير 
الطويل األمد أو الدائم على التقليل من الشعر.  يُعّرف تقليل الشعر الدائم كتقليل ثابت على المدى البعيد في كمية الشعر التي 

تنمو من جديد بعد برنامج العالج.

تقنية ™Home Pulsed Light  قادرة على تحقيق نتائج طويلة األمد إلزالة الشعر من خالل جزء صغير من مستوى الطاقة المستخدمة 
في معدات إزالة الشعر األخرى المستندة إلى الضوء. تقلل الطاقة المنخفضة المستخدمة في ™Silk’n Flash&Go Freedom من إمكانية 

أن تحدث الضرر أو المضاعفات، وتسهم في أمانك بشكل عام.
™Silk’n Flash&Go Freedom يحمي بشرتك

 Silk’n Flash&Go Freedom™ ال تالئم إزالة الشعر التي تستند إلى الضوء لون البشرة الداكن بشكل طبيعي أو البشرة المسفعة. يأتي
مع جهاز متضمن الستشعار لون البشرة تم تصميمه لقياس لون بشرة السطح الخاضع للعالج وال يتيح التطبيق إال على ألوان البشرة 

المناسبة. ال تسمح لك ميزة األمان الفريدة هذه عالج الموقع الداكن جًدا أو المسّفع جًدا من بشرتك.
عالوة على ذلك، فإن سطح العالج الذي يصل بعداه إلى 1.3× 3 سم ² والذي يتم من خالله إطالق نبضات الضوء، مثبت داخل خرطوشة المصباح. 

يتيح هذا لـ ™Silk’n Flash&Go Freedom حماية بشرتك عن طريق تجنب االتصال المباشر بين سطح العالج والبشرة.
™Silk’n Flash&Go Freedom يحمي عينيك

يحتوي ™Silk’n Flash&Go Freedomعلى ميزة متضمنة لحماية العينين. لقد تم تصميمه بحيث ال يمكنه إطالق نبضة الضوء في الوقت 
الذي يواجه فيه سطح العالج الهواء الطلق. ال يتيح مفتاح األمان العالج إال عندما يكون سطح العالج يالمس النسيًج
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إن ™Silk’n Flash&Go Freedom ليس معًدا لكل شخص. يرجى قراءة المعلومات الواردة في هذا القسم والتفكير بها قبل 
 Silk’n Flash&Go™ أو حيّز  www.silkn.com االستخدام. للمزيد من المعلومات واالستشارة الشخصية يمكنك أيًضا زيارة

Freedom المحلي.

4. موانع االستعمال

نصيحة أمانالنتائج المحتملةتحذير
 Silk’n™ال تستخدمي

Flash&Go Freedom على 
البشرة الداكنة طبيعًيا!

أنظري مخطط لون البشرة في 
الغالف الداخلي.

يمكن أن يؤدي عالج البشرة الداكنة بواسطة 
 Silk’n Flash&Go Freedom™

إلى أعراض ضائرة مثل االحمرار وإزعاج 
في الجلد. 

تم تضمين مستشعر فريد للون البشرة 
في™Silk’n Flash&Go Freedom لقياس 

لون البشرة المعالجة في بداية كل جلسة وأحيانا 
أثناء الجلسة. يضمن مستشعر لون البشرة أنه لن 
يتم إطالق نبضات إال على لون البشرة المناسب.

تجنبي التعرض للشمس لمدة 
4 أسابيع قبل عالجك بواسطة 

 Silk’n Flash&Go™
! Freedom

يشمل التعرض ألشعة الشمس 
التعرض غير المحمي ألشعة 

الشمس المباشرة ألكثر من 15 
دقيقة بشكل متواصل، التعرض غير 

المحمي ألشعة الشمس المنتشرة 
ألكثر من ساعة بشكل متواصل. 

لحماية البشرة التي تمت معالجتها 
مؤخًرا عند التعرض ألشعة 

الشمس، تأكدي من وضع واقي 
 SPF( الشمس ذي عامل حماية

30( أو أعلى، لمدة أسبوعين بعد كل 
جلسة إلزالة الشعر. 

من الممكن أن يؤدي العالج بواسطة 
 Silk’n Flash&Go Freedom™

قبل أو بعد التعرض إلى الشمس إلى أعراض 
ضائرة مثل االحمرار وإزعاج الجلد. تحتوي 
البشرة المسفعة، وخاصة في أعقاب التعرض 

للشمس، على كميات كبيرة من صباغ 
الميالنين.

جميع أنواع الجلد وألوان البشرات، بما فيها 
تلك التي تبدو بأنها ال تتسفع بسرعة. 

إن وجود كميات كبيرة من الميالنين تُعّرض 
البشرة إلى خطر مرتفع عند استعمال أي 

طريقة تستند إلى الضوء إلزالة الشعر.

تم تضمين مستشعر فريد للون البشرة 
في™Silk’n Flash&Go Freedom لقياس 

لون البشرة المعالجة في بداية كل جلسة وأحيانا 
أثناء الجلسة. يضمن مستشعر لون البشرة أنه لن 
يتم إطالق نبضات إال على لون البشرة المناسب.

معلومات هامة حول األمان – للقراءة قبل االستعمال!

غير آمن
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المحتملةتحذير أمانالنتائج  نصيحة 
 Silk’n Flash&Go Freedom™ال تستخدمي

طبيعًيا! الداكنة  البشرة  على 

أنظري مخطط لون البشرة في الغالف 
الداخلي.

يمكن أن يؤدي عالج البشرة 
 Silk’n Flash&Go™ الداكنة بواسطة
Freedom إلى أعراض ضائرة مثل 

االحمرار وإزعاج في الجلد. 

تم تضمين مستشعر فريد للون البشرة 
في™Silk’n Flash&Go Freedom لقياس لون 

البشرة المعالجة في بداية كل جلسة وأحيانا 
أثناء الجلسة. يضمن مستشعر لون البشرة أنه 

لن يتم إطالق نبضات إال على لون البشرة 
المناسب.

 Silk’n Flash&Go™ال تستخدمي أبًدا
Freedom حول العينين أو بقربهما.

على الرغم من أنه يمكن استخدام 
™Silk’n Flash&Go Freedom لعالج 

شعر الوجه، يجب توخي الحذر عند 
االستخدام على الوجه لتجنب العينين.

يحتوي ™Silk’n Flash&Go Freedom على 
ميزة متضمنة لحماية العينين. لقد تم تصميمه 

بحيث ال يمكنه إطالق نبضة الضوء في الوقت 
الذي يواجه في سطح العالج الهواء الطلق. ال 

يتيح مفتاح األمان العالج إال عندما يكون سطح 
العالج يالمس نسيًجا.

ال تعالجي الوشم أو الماكياج الدائم، البقع 
البنية الداكنة أو السوداء، )مثل بقع النمش 

الواسعة، عالمات الوالدة، الشامات أو 
التناسلية  األعضاء  الحلمات،  الثآليل(، 

الشفاه. أو 

يمكن أن يؤدي العالج بواسطة 
™Silk’n Flash&Go Freedom ألي 
منطقة مظلمة من ناحية لونها أو فيها 
كمية أكبر من الصباغ إلى أعراض 
ضائرة مثل الحروق، الحويصالت، 

وتغييرات في لون الجلد )فرط أو 
نقص تصبغ(.

بمواد ال تمتص  المنطقة  بتغطية  قومي 
الضوء مثل القماش األبيض أو شريط 

الصق طبي أبيض.

ال تعالجي إكزمة نشطة، صدفية، آفات، جروح 
مفتوحة أو عداوى )قروح البرد(، حاالت الجلد 
غير الطبيعية الناجمة عن أمراض جهازية أو 

أيضية )السكري مثاًل(.

يمكن للعالجات المستندة إلى الضوء أن 
تسبب ردود فعل ضائرة في المناطق 

الحساسة.

انتظري حتى تشفى المناطق المصابة قبل 
.Silk’n Flash&Go Freedom™ استعمال

منطقة عالج لديها تاريخ من اندالع 
الهربس.

الضوء  إلى  المستندة  للعالجات  يمكن 
أن تسبب ردود فعل ضائرة في 

الحساسة. المناطق 

قومي باستشارة طبيبك لتلقي عالج واق قبل 
.Silk’n Flash&Go Freedom™ استخدام

 Silk’n Flash&Go™ ال تعالجي بواسطة
Freedom إذا كنت حاماًل.

من الممكن أن تزيد التغييرات 
الهورمونية من حساسية الجلد ومن 

خطر األعراض الضائرة.
ال تعالجي المناطق التي قد ترغبين في 

فيها.  الشعر  نمو 
النتائج هي دائمة.
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المحتملةتحذير أمانالنتائج  نصيحة 
أبقي ™Silk’n Flash&Go Freedom بعيًدا 

عن الماء! ال تضعي أو تخّزني
™Silk’n Flash&Go Freedom في مكان 

يمكنه أن يسقط أو أن يُدفع منه أو يوضع 
في حوض االستحمام، المغسلة أو أي 

وعاء آخر يحتوي على الماء.

من شأن ذلك أن يؤدي إلى صعقة 
كهربائية.

 :Silk’n Flash&Go Freedom™ ال تستخدمي
خالل االستحمام أو إذا أصبح رطًبا أو 

مبلاًل. قومي بفصله عن الكهرباء في الحال 
إذا سقط في الماء.

ال تحاولي فتح أو تصليح جهاز
.Silk’n Flash&Go Freedom™

 Silk’n™ من الممكن أن يعرضك فتح
Flash&Go Freedom لمكونات 

كهربائية خطرة ولطاقة ضوء نابض، 
يمكن يسبب كليهما ضرًرا جسدًيا بالًغا 

و/ أو إصابة دائمة في العينين. من 
الممكن أن يؤدي ذلك أيًضا إلى تضرر 

جهازك وسيؤدي إلى إبطال الكفالة.

يرجى االتصال بخدمة عمالء
™Silk’n Flash&Go Freedom إذا كان لديك 

جهاز مكسوًرا أو تالًفا يحتاج إلى إصالح.

5. ال تستخدمي ™Silk’n Flash&Go Freedom إذا:

إذا كانت خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال 
متضررة، أو إذا كان سطح العالج مشقًقا، 

متشظى أو مفقوًدا. 

توقفي عن االستعمال في الحال واتصلي 
 .Silk’n™ بخدمة عمالء

 Home المرفقات أو الملحقات ال توصي بها
.Skinovations Ltd

توقفي عن االستعمال في الحال واتصلي 
.Silk’n™ بخدمة عمالء

احتفظي بسلك الطاقة بعيًدا عن فيه سلك أو قابس تالف.
األسطح الساخنة.

توقفي عن االستعمال في الحال واتصلي 
.Silk’n™ بخدمة عمالء

توقفي عن االستعمال في الحال واتصلي ترين أو تشمين دخاًنا عند استعماله. 
.Silk’n™ بخدمة عمالء

توقفي عن االستعمال في الحال واتصلي إنه ال يعمل بشكل سليم أو أنه يظهر بأنه تالف.
.Silk’n™ بخدمة عمالء

توقفي عن االستعمال في الحال واتصلي مستشعر لون البشرة مشقق أو مكسور.
.Silk’n™ بخدمة عمالء

توقفي عن االستعمال في الحال واتصلي الغالف الخارجي مشقق أو آخذ بالتفكك.
.Silk’n™ بخدمة عمالء
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6. تفادي استخدام ™Silk’n Flash&Go Freedom إذا انطبق أي مما يلي

تاريخ من تشكل ندب جدري. 

.Silk’n Flash&Go Freedom™ اتصلي بطبيبك قبل استخدام

إذا كنت تعانين من الصرع.
إذا كان لديك مرض يرتبط بتحسس الضوء، مثل البرفيرية، 
إلخ. الذئبة،  الخفيف متعدد األشكال، الشرى الشمسي،  الطفح 

إذا كان لديك تاريخ من سرطان الجلد أو مناطق يحتمل 
تعرضها ألورام جلدية خبيثة.

إذا كان لديك تاريخ من سرطان الجلد أو مناطق يحتمل 
تعرضها ألورام جلدية خبيثة.

.Silk’n Flash&Go Freedom™ اتصلي بطبيبك قبل استخدام

إذا كنت قد تلقيت معالجة باإلشعاع أو عالجات كيميائية خالل 
الماضية. الثالث  األشهر 

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 ال 6 الماضية، يرجى استشارة طبيبك المعالج.

Silk’n Flash&Go Freedom™ 7. األعراض الجانبية المحتملة الناجمة عن استخدام

عندما يستخدم ™Silk’n Flash&Go Freedom طبًقا للتعليمات، تكون األعراض الجانبية والمضاعفات المرتبطة باستخدامه غير شائعة. 
إال أن جميع اإلجراءات التجميلية، بما في ذلك تلك المصممة لالستخدام المنزلي ، تنطوي على قدر من المخاطر. لذلك، فمن األهمية 

بمكان أن تفهمي وأن تقبلي المخاطر والمضاعفات التي يمكن أن تحدث مع أنظمة إزالة الشعر بواسطة الضوء النابض المصممة 
لالستخدام المنزلي.

ازالة الشعر بالليزر أو مصادر األشعة قد تؤدي الى زيادة وتيرة نمو الشعر لدى بعض األشخاص. بحسب المعطيات المتوفرة حالًيا، 
المجموعة األكثر تعرًضا لهذا األمر هّن نساء حوض البحر االبيض المتوسط، الشرق االوسط وجنوب آسيا في مناطق الوجه والرقبة.
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الفعل الضائر الخطررد  درجة 

إزعاج طفيف في الجلد -  على الرغم من أنه يمكن عامة تحمل إزالة الشعر بواسطة الضوء النابض في 
المنزل بشكل جيد، إال أن معظم المستخدمين يشعرون ببعض اإلزعاج الطفيف أثناء االستخدام، وعادة ما 
يوصف بأنه إحساس بوخز طفيف في مناطق الجلد المعالجة. عادة ما يستمر اإلحساس بالوخز خالل فترة 

التطبيق نفسها أو لبضع دقائق بعد ذلك.
أي شيء يتعدى هذا اإلزعاج الطفيف هو أمر غير طبيعي ويعني إما أنه ال يتعين عليك االستمرار في 

استخدام ™Silk’n Flash&Go Freedom ألنك غير قادرة على تحمل تطبيق إزالة الشعر، أو أن 
ضبط مستوى الطاقة مرتفع جًدا.

طفيف

احمرار البشرة - من الممكن أن تصبح بشرتك حمراء مباشرة بعد استخدام
™Silk’n Flash&Go Freedom أو خالل 24 ساعة من استخدامه. عادة ما يتبدد االحمرار خالل 

24 ساعة. راجعي طبيبك إذا لم يختفي االحمرار خالل يومين حتى ثالثة أيام.
طفيف

حساسية زائدة في الجلد - إن البشرة في المنطقة المعالجة هي أكثر حساسية لذلك من الممكن أن تعاني من 
طفيفجفاف أو تقّشر في البشرة.

تغييرات التصبغ - يستهدف ™Silk’n Flash&Go Freedom ساق الشعرة، وخصوًصا الخاليا 
المصطبغة في بصيلة الشعرة وبصيلة الشعرة نفسها. ومع ذلك هناك خطر فرط التصبغ )زيادة التصبغ أو 
تبدل اللون إلى البني( أو نقص التصبغ )التبييض( المؤقتين في البشرة المحيطة. إن خطر حدوث تغيرات 
في لون البشرة هذا هو أعلى لدى األشخاص الذين لديهم ألوان بشرة الداكنة. عادة ما يكون تبدل اللون أو 

التغييرات في صباغ البشرة مؤقتة ونادًرا ما يحدث فرط أو نقص تصبغ دائم.

نادر

احمرار وتورم مفرطان - في حاالت نادرة قد تصبح البشرة المعالجة حمراء ومتورمة. يحدث هذا األمر 
بشكل أكبر في المناطق الحساسة من الجسم. من شأن االحمرار والتورم أن بتبددا خالل يومين إلى سبعة 

أيام وينبغي معالجتهما عن طريق وضع الجليد عليها عدة مرات. التنظيف اللطيف هو أمر جيد، ولكن 
ينبغي تجنب التعرض للشمس.

نادر
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8. طريقة ™Silk’nFlash&Go إلزالة الشعر للمدى البعيد

. Silk’n Flash&Go Freedom™ تتفاوت فعالية إزالة الشعر بين شخص آلخر وفًقا لمنطقة الجسم، لون الشعر، وكيفية استخدام
المخطط النموذجي إلزالة الشعر بواسطة ™Silk’n Flash&Go Freedom خالل دورة نمو الشعر الكاملة:

العالجات 1 – 4 – خططي فاصل أسبوعين بينها
العالجات 5 – 7 – خططي فاصل أربعة أسابيع بينها

العالجات 8 + - عالجي حسب الحاجة، حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.
نتائج العالج المتوقعة إلزالة الشعر

1. تعتمد استجابة الفرد على نوع الشعر فضاًل عن العوامل البيولوجية التي قد تؤثر على أنماط نمو الشعر. قد يستجيب بعض المستخدمين بشكل أسرع أو أبطأ من معدل   عدد 
العالجات.

2. ال يمكن للمرء أن يتوقع إزالة شعر دائم في جلسة عالج واحدة أو حتى جلسات عالج مضاعفة. تعتمد مدة فترة راحة بصيالت الشعر أيًضا على منطقة الجسم.

تصنيف نمط البشرة حسب 
تدفق الضوء لون الشعرفيتزباتريك

]J/cm²[²الفعالية )النسبة المئوية إلزالة/ معدل عدد العالجات1المناطق التشريحية من الجسم
نمو الشعر(1

I-IV البني الفاتح حتى
3-4.5البني

الجزء السفلي أو العلوي من الساقين
الجلسات 10 – 12، 

بفاصل أربعة أسابيع تقريًبا.

يل الشعر 60% 
يل الشعر %50 الذراعان

يل الشعر %60 خط البيكيني
يل الشعر % 55  اإلبط

I-IV3-4.5البني حتى األسود

الجزء السفلي أو العلوي من الساقين
الجلسات 8 – 10، بفاصل 

أربعة أسابيع تقريًبا.

يل الشعر 70% 
يل الشعر %60 الذراعان

يل الشعر %70 خط البيكيني
يل الشعر %65 اإلبط
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1. قومي بإخراج وحدة إزالة الشعر ™Silk’n Flash&Go Freedom والمكونات األخرى من الصندوق.
2. تحققي من أنه تم إدخال خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال بشكل صحيح في طرف الجهاز وأنها ليست تالفة.

. Silk’n Flash&Go Freedom™3. قومي بوصل سلك المحّول في مقبس وحدة إزالة الشعر
4. قومي بوصل المحول بمنفذ الكهرباء. يُضاء ضوء مؤشر االستعداد.

5. ينبغي أن تكون بشرة المنطقة المعالجة محلوقة، نظيفة، جافة وخالية من أي مساحيق، مضادات التعرق أو مزيالت الروائح. ال 
تقومي بإزالة الشعر عن طريق الشمع، النتف أو الملقط. الحالقة هي خطوة هامة للحصول على النتائج التي تريدينها

6. اضغطي على مفتاح التشغيل/ االستعداد. يُضاء ضوء مؤشر الطاقة مشغلة )برتقالي( ويبدأ صوت مروحة )على غرار صوت 
مجفف الشعر(.

7. بعد حوالي 3.5 ثانية من الضغط على مفتاح التشغيل/ االستعداد، يُضاء ضوء مؤشر االستعداد )أخضر(. حينها يكون الجهاز 
جاهًزا لتقومي بإطالق النبضة األولى على أدنى مستوى للطاقة

8. إذا كان هذا هو عالجك األول - قومي باختيار مستوى الطاقة. يقدم لك Silk’n Flash&Go Freedom™ 5 مستويات طاقة من 
1 )المستوى األدنى( إلى 5 )المستوى األعلى(. الختيار مستوى الطاقة الصحيح لعالجك األول، قومي باختبار كل منطقة عالج 

على حدة

9. قومي بضبط مستوى الطاقة. إذا كان من المفروض أن يكون مستوى الطاقة أعلى من المستوى األدنى، اضغطي على أزرار 
ضبط مستوى الطاقة بواسطة استخدام "-" أو "+" لخفض أو زيادة مستوى الطاقة على التوالي، حتى يتم ضبط مستوى الطاقة 

المطلوب وتمثيله بواسطة 3 أضواء مؤشر مستوى الطاقة )لمزيد من المعلومات أنظري فصل "مستوى الطاقة" في دليل المستخدم 
هذا(

ضعي سطح العالج على البشرة واضغطي على الزناد إلطالق نبضة واحدة. إذا كنت ال تعانين من أي إزعاج غير عادي 
اضغطي على زر + مرة واطلقي نبضة واحدة على بقعة مختلفة بمستوى الطاقة 2.

واصلي االختبار على مستويات طاقة مختلفة حتى تصلي إلى أعلى مستوى تشعرين فيه بالراحة. إذا لم تشعري خالل ساعة 
بأعراض ضائرة، يمكنك بدء عالجك الكامل في مستوى الطاقة ذلك.

قومي بتكرار هذا الفحص لكل جزء من جسمك تريدين عالجه.

جهاز ™Silk’n Flash&Go Freedom جاهز اآلن للبدء.

قومي باختيار منطقة للعالج لم تعرض مؤخًرا للشمس.

9.  ابدأي!
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10. قومي بوضع سطح العالج على البشرة، متأكدة من أن البشرة ممتدة بنسق واحد وبسالسة. بمجرد أن يكون سطح العالج   على 
اتصال كامل مع البشرة، يبدأ ضوء مؤشر االستعداد بالوميض

11. اضغطي على زر النبض. سيحدد الجهاز أواًل لون بشرتك. إذا كان لون البشرة فاتًحا بما يكفي للتطبيق اآلمن، سيطلق الجهاز 
نبضة ضوء على بشرتك، وسيُطفأ ضوء مؤشر االستعداد.

     سترين وميًضا من الضوء الساطع وستسمعين في نفس الوقت صوت فرقعة خفيفة، وهو صوت طبيعي للجهاز. ستشعرين 
بإحساس خفيف من الدفء أو الوخز.

     سيقوم ™Silk’n Flash&Go Freedom في الحال بإعادة الشحن للنبضة التالية.
     بعد 3.5 ثوان سيُضاء مرة أخرى ضوء مؤشر االستعداد.

12. قومي بإبعاد سطح العالج عن منطقة البشرة المعالجة.
13. حّركي سطح العالج إلى منطقة أخرى من البشرة. استعيني بالعالمات التي خلفها الجهاز للتو على بشرتك إلرشادك بالنسبة 

لتحديد المواقع المناسبة للنبضة التالية، في الوقت الذي تتجنبين فيه كل من الفجوات والتداخالت بين النبضات.

ينبغي إعطاء نبضات ™Silk’n Flash&Go Freedom في صفوف، بدًءا من نهاية أحد طرفي الصف والتقدم بشكل متعاقب نحو 
الطرف اآلخر. تتيح هذه التقنية سيطرة أفضل على تغطية البشرة، وتساعدك على تجنب معالجة نفس المنطقة أكثر من مرة أو 

تداخل مناطق البشرة.
عند التطبيق على البشرة، فإن سطح عالج ™Silk’n Flash&Go Freedom مصمم ليترك عالمات ضغط مؤقتة على المنطقة 

المعالجة. يمكن استخدام هذه العالمات المرئية لوضع النبضة التالية في المكان المناسب.

14. قومي بتكرار العملية حتى تتم تغطية منطقة العالج بأكملها.

حاولي تجنب تداخل النبضات!

تحذير: ال تعالجي نفس المنطقة من البشرة أكثر من مرة واحدة في كل جلسة إلزالة الشعر!
من شأن عالج نفس المنطقة من البشرة أكثر من مرة واحدة في كل جلسة أن يزيد من احتمال التأثيرات الضارة

إذا أصيب جلدك بنفاطات أو حروق، توقفي عن االستخدام في الحال!
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مستوى الطاقة
يحدد مستوى الطاقة شدة نبضة ضوء ™Silk’n Flash&Go Freedom التي تُطلق على بشرتك، من المستوى األدنى )-( إلى 
المستوى األعلى )+(. مع زيادة مستوى الطاقة، تزيد أيًضا نتائج إزالة الشعر وكذلك خطر األعراض الجانبية والمضاعفات 

المحتملة.
يعرض ™Silk’n Flash&Go Freedom مستويات من الطاقة، من 1 )األدنى( إلى 5 )األعلى(، وتُمثّل بواسطة 3 أضواء مؤشر 

مستوى الطاقة:
المستوى 1 )األدنى( – ضوء المؤشر األيسر مضاء بشكل ثابت

المستوى 2 – ضوء المؤشر األيسر مضاء بشكل دائم وضوء المؤشر المركزي يومض.
المستوى 3 – ضوءا المؤشر األيسر والمركزي مضاءان بشكل دائم

المستوى 4 – ضوءا المؤشر األيسر والمركزي مضاءان بشكل دائم وضوء المؤشر األيمن يومض.
المستوى 5 )األعلى( – أضواء المؤشر الـ 3 مضاءة بشكل دائم.

في كل مرة يتم فيها تشغيل ™Silk’n Flash&Go Freedom ، يتم إعادة ضبط مستوى طاقته تلقائيا إلى أدنى مستوى طاقة. سيكون 
ضوء مؤشر مستوى طاقة واحد فقط مشغاًل.

لضبط مستوى الطاقة، اضغطي على أزرار ضبط مستوى الطاقة بواسطة استخدام "-" أو "+" لخفض أو زيادة مستوى الطاقة 
على التوالي.

مستشعر لون البشرة
من الممكن أن تؤدي إزالة الشعر المستندة إلى الضوء في البشرة الداكنة إلى تأثيرات ضائرة مثل الحروق، النفطات، وتغييرات 

في لون البشرة )فرط أو نقص التصبغ(.
للحيلولة دون إساءة استعمال كهذه، يقوم مستشعر فريد للون البشرة في ™Silk’n Flash&Go Freedom بقياس لون البشرة المعالجة 

 Silk’n™ في بداية كل جلسة وخالل الجلسة أحياًنا. إذا كان مستشعر لون البشرة يكتشف درجة لون بشرة داكنة جًدا لتطبيق
Flash&Go Freedom ، سيقوم الجهاز تلقائًيا بوقف إطالق النبضات.

إذا كنت ال ترين أي نبضة ضوء وضوء مؤشر تحذير درجة لون البشرة يومض، فإن ذلك إشارة إلى أن درجة لون بشرتك، التي 
تم قياسها من قبل مستشعر لون البشرة، داكنة جًدا لتتيح التطبيق اآلمن. حاولي استخدام الجهاز على جزء آخر من الجسم أو قومي 

.Silk’n Flash&Go Freedom™ باالتصال بخدمة دعم

تغطية مناطق البشرة
ينبغي إعطاء نبضات ™Silk’n Flash&Go Freedom في صفوف، بدًءا من نهاية أحد طرفي الصف والتقدم بشكل متعاقب نحو 
الطرف اآلخر. تتيح هذه التقنية سيطرة أفضل على تغطية البشرة، وتساعدك على تجنب معالجة نفس المنطقة أكثر من مرة أو 

تداخل مناطق البشرة.
عند التطبيق على البشرة، فإن سطح عالج ™Silk’n Flash&Go Freedom مصمم ليترك عالمات ضغط مؤقتة على المنطقة 

المعالجة. يمكن استخدام هذه العالمات المرئية لوضع النبضة التالية في المكان المناسب.
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حاولي تجنب تداخل النبضات!
ال تعالجي نفس المنطقة من البشرة أكثر من مرة واحدة في كل جلسة إلزالة الشعر!

العناية بالبشرة في أعقاب جلسة إزالة الشعر
ال تعّرضي المناطق المعالجة من البشرة للشمس. تأكدي من حماية البشرة المعالجة بعناية بواسطة واقي الشمس، طوال 

فترة إزالة الشعر ولمدة أسبوعين على األقل بعد جلسة ™Silk’n Flash&Go Freedom األخيرة.

إذا أصيب جلدك بنفاطات أو حروق، توقفي عن االستخدام في الحال!

Silk’n Flash&Go Freedom™ 9.2. بعد العالج بواسطة
عندما يتم االنتهاء من جلسة ™Silk’n Flash&Go Freedom قومي بإطفاء ™Silk’n Flash&Go Freedom عن طريق الضغط على 
مفتاح التشغيل/ االستعداد.  ستُطفأ كل المؤشرات المضاءة وسيضاء ضوء مؤشر االستعداد )تأكدي من أن تتذكري مستوى الطاقة 

األخير الذي استخدمته، حيث أنه لن تتم استعادته عند تشغيل ™Silk’n Flash&Go Freedom مرة أخرى.(
قومي بفصل المحّول عن المخرج الكهربائي.

بعد كل جلسة إزالة شعر يوصى بأن تقومي بتنظيف جهاز ™Silk’n Flash&Go Freedom ، خاصة سطح العالج )انظري: "تنظيف 
.)Silk’n Flash&Go Freedom™

بعد التنظيف، يوصى بتخزين جهاز ™Silk’n Flash&Go Freedom في صندوقه األصلي، واالحتفاظ به بعيًدا عن الماء.

9.1. ما الذي يمكن توقعه عند العالج بواسطة ™Silk’n Flash&Go Freedom؟
قد يكون استخدام ™Silk’n Flash&Go Freedom بالنسبة للكثير من الناس بمثابة تجربتهم األولى مع جهاز يستند إلى الضوء ومصمم 
لالستخدام المنزلي. إن ™Silk’n Flash&Go Freedom هو سهل االستعمال، وتجري جلسات إزالة الشعر بسرعة. إنه أمر طبيعي أن 

تواجهي وأن تشعري خالل جلسة ™Silk’n Flash&Go Freedom بما يلي:

 ضجيج مروحة – تصدر مروحة التبريد في ™Silk’n Flash&Go Freedom ضجيًجا يشبه ضجيج مجفف الشعر. هذا أمر طبيعي.
 صوت فرقعة   مع كل نبضة - عندما يتم تفعيل نبضة من ™HPL، فمن الطبيعي أن تسمعي صوت فرقعة طفيفة بالتزامن مع وميض  

من الضوء.
 ضغط معتدل من سطح العالج- هذا أمر ضروري ومفيد لوضع نبضات ضوء متاخمة، ويشكل جزًءا من ميزة األمان الفريدة لـ 

.Silk’n Flash&Go Freedom™

 إحساس بالدفء وبالوخز- من الطبيعي الشعور خالل كل نبضة ضوء بإحساس خفيفة من الدفء والوخز من الطاقة الضوئية.
 بعض اللون األحمر الخفيف أو الوردي – ليس من غير المألوف أن تري أثناء ™Silk’n Flash&Go Freedom وبعدها بقليل بعض 

اللون  
 الوردي الخفيف على البشرة. عادة ما يكون ذلك بارًزا حول الشعر.

ولكن إذا كنت ترين احمرار كامل الجلد، وظهور نطفات أو حروق توقفي عن استخدام ™Silk’n Flash&Go Freedom في الحال.
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Silk’n Flash&Go Freedom™ 10. صيانة

Silk’n Flash&Go Freedom™ 10.1. تنظيف
بعد كل جلسة إزالة شعر، يوصى بتنظيف جهاز ™Silk’n Flash&Go Freedom ، خاصة سطح العالج.

قومي بفصل ™Silk’n Flash&Go Freedom عن الكهرباء قبل التنظيف.
 Silk’n Flash&Go Freedom™ استخدمي قطعة قماش جافة ونظيفة وأداة تنظيف معدة خصيًصا للمعدات االلكترونية لمسح سطح

بلطف، وخاصة سطح العالج.
ال تغمري أبًدا ™Silk’n Flash&Go Freedom أو أي من أجزائه في الماء!

10.2. استبدال خرطوشة المصباح
تستطيع خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال الخاصة بـ ™Silk’n Flash&Go Freedom إطالق عدد محدد مسبًقا من نبضات الضوء. 
ال تتحدد شدة النبضة إال بموجب ضبط مستوى طاقة الجهاز. ليس هنالك هبوط في الطاقة خالل مدة حياة استخدام خرطووشة المصباح.

ال تغمري أبًدا ™Silk’n Flash&Go Freedom أو أي من أجزائه في الماء!
عندما ال ييقى إال 100 نبضة ضوء في الخرطوشة الوحيدة االستعمال، سيبدأ ضوء مؤشر استبدال الخرطوشة الموجود على لوحة التحكم 

بالوميض، مشيًرا إلى أنه يتعين استبدال الخرطوشة الوحيدة االستعمال عما قريب.
مع مواصلة هبوط عدد نبضات الضوء الموجودة في الخرطوشة الوحيدة االستعمال، سيومض ضوء مؤشر الخرطوشة الوحيدة 

االستعمال بشكل أسرع.
ما أن يتم استعمال جميع النبضات في الخرطوشة الوحيدة االستعمال، سيبقى ضوء مؤشر الخرطوشة الوحيدة االستعمال مضاء بشكل 

دائم، مشيًرا إلى أنه يتعذر إطالق المزيد من النبضات.
من أجل مواصلة جلسة إزالة الشعر، سيكون من الضروري اآلن استبدال خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال.

الستبدال خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال:
1. اضغطي على مفتاح التشغيل/ االستعداد لتحويل ™Silk’n Flash&Go Freedom إلى وضع االستعداد.

2. قومي بفصل المحّول عن المخرج الكهربائي.
3. اقبضي على خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال من كال الجانبين، واسحبيها من المقبس وتخلصي منها مع النفايات العادية.

4. أزيلي غالف خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال الجديدة.
5. اضغطي خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال الجديدة بلطف إلى مكانها.

مالحظة! بعد استبدال خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال بخرطوشة جديدة، قومي دائًما بضبط الطاقة بمستوى واحدة أقل من مستوى 
العادي لك. ال تقومي بإعادة مستوى الطاقة إال إذا كنت ال تواجهين إزعاًجا غير عادي خالل العالج أو بعده.

مالحظة: ينبغي أيًضا استبدال خرطوشة المصباح الوحيدة االستعمال إذا كانت تظهر فيها بقع كبيرة أو إذا ما كان 
سطح العالج مكسوًرا.
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11. اكتشاف المشاكل وحلها

11.1. "جهاز ™Silk’n Flash&Go Freedom ال يبدأ التشغيل"
. Silk’n Flash&Go Freedom™ تأكدي من أن محول الطاقة موصول بشكل صحيح في جهاز 

 تأكدي من أن محول الطاقة موصول بمخرج الكهرباء على الحائط.

11.2. "ال يتم إطالق نبضة ضوء عندما أضغط على زر النبض 
 تأكدي من أن ضوء مؤشر االستعداد يومض لضمان أن يكون لديك اتصال جيد مع البشرة وأنه يتم ضغط سطح العالج بشكل  

 متساو وبثبات على البشرة. حفاًظا على سالمتك، فإنه لن يتم تشغيل زر النبض إال إذا كان سطح العالج يضغط بثبات على البشرة.
 افحصي ضوء مؤشر تحذير درجة لون البشرة.  إذا كان يومض، تكون هذه إشارة على أن درجة لون بشرتك، التي تقاس عن طريق 

 مستشعر لون البشرة، داكنة جًدا للتطبيق اآلمن. حاولي استخدام الجهاز على جزء آخر من الجسم أو قومي باالتصال بخدمة دعم 
.Silk’n Flash&Go Freedom™ 

 افحصي ضوء مؤشر استبدال الخرطوشة. إذا كان مضاء، قومي بفصل ™Silk’n Flash&Go Freedom واستبدلي خرطوشة 
المصباح الوحيدة االستعمال.

 تأكدي من أن مؤشر االستعداد مضاء.
 إذا بقي في غضون 10 ثوان مؤشر االستعداد مطفأ، قومي بإطفاء ™Silk’n Flash&Go Freedom وتشغيله مرة أخرى عن طريق 

الضغط 
 على مفتاح التشغيل/ االستعداد مرتين.

 افحصي ضوء مؤشر تحذير النظام.
 إذا كان الضوء مضاء قومي بإطفاء ™Silk’n Flash&Go Freedom وبتشغيله مرة أخرى عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل/ 

االستعداد مرتين.
 في حال استمرت المشكلة، قومي باالتصال بمركز خدمة عمالء ™Silk’n المحلي.

 في حال استمرت هذه المشاكل، قومي باالتصال بمركز خدمة عمالء ™Silk’n المحلي.

 Silk’n™ ال يُسمح إال لمراكز معتمدة لتصليح .Silk’n Flash&Go Freedom™ ال تحاولي فتح أو تصليح جهاز
بإجراء التصليحات.

من الممكن أن يعرضك فتح ™Silk’n Flash&Go Freedom لمكونات كهربائية خطرة ولطاقة ضوء نابض، يمكن يسبب كليهما ضرًرا 
جسدًيا بالًغا و/ أو إصابة دائمة في العينين.

من الممكن أيًضا أن تلحق محاولة فتح ™Silk’n Flash&Go Freedom الضرر بالجهاز وأن تؤدي إلى إبطال الكفالة.
يرجى االتصال بخدمة عمالء ™Silk’n إذا كان لديك جهاز مكسوًرا أو تالًفا يحتاج إلى إصالح.
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لمزيد من المعلومات حول منتجات ™Silk’n يرجى الدخول إلى موقع ™Silk’n المحلي،
 .www.silkn.com أو www.silkn.eu

إذا كان جهازك مكسوًرا، تالًفا، بحاجة إلى إصالح، أو ألي مساعدة أخرى للمستخدم، يرجى االتصال بخدمة عمالء ™Silk’n المحلية:
1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.co.il :لعمالء الواليات المتحدة وكندا

contact@silkn.co.il :للعمالء في الدول األخرى

12. خدمة العمالء

13. المواصفات

1.3سم × 3سم ]3.9 سم²[حجم البقعة
نبضة واحدة كل 3.5 ثانية 1.1 سم²/ ثانيةالسرعة
™Home Pulsed Lightالتقنية

الحد األقصى 5J/سم²مستوى الطاقة األقصى
1200-475نمطول الموجة

التشغيل المتواصلزمن الشحن/ مصدر الطاقة
240VAC, 0.9A-100المتطلبات الكهربائية

30 دقيقةالوقت الالزم لعالج الساقين السفليين
مستشعر لون البشرة جديد يضمن االستخدام فقط على البشرات المناسبة.التشغيل واألمان

22سم × 22سم × 14سمحجم الرزمة
0.35 كغموزن الجهاز

درجة الحرارة
10 إلى 40 درجة مئويةالتشغيل 
- 40 إلى 70+ درجة مئويةالتخزين

الرطوبة النسبية
                                                              to 75%rH 30التشغيل
                                                              to 90%rH 10التخزين

الضغط الجوي
                                                           to 1060hPa 700التشغيل
                                                           to 1060hPa 500التخزين



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


