
Flash&Go Freedom

מדריך למשתמש HE



יש לתכנן את הסרת השיער באמצעות ™Silk’n Flash&Go Freedom על מנת להשיג את התוצאות הטובות 
ביותר. 

טיפולים 1-4 – יש לתכנן בהפרש של שבועיים זה מזה
טיפולים 5-7 – יש לתכנן בהפרש של ארבעה שבועות זה מזה

טיפולים 8 ואילך – יש לטפל במידת הצורך, עד להשגת התוצאות הרצויות.
!Silk’n Flash&Go Freedom™ הכנת מכשיר

1. יש להוציא את יחידת הסרת השיער של™ ™Silk’n Flash&Go Freedom ושאר הרכיבים מתוך הקופסה.
2. יש לוודא  כי ראש הנורה המתכלה מוכנס באופן נכון בקצה המכשיר.

.Silk’n Flash&Go Freedom™™ 3. יש לחבר את הכבל של המתאם אל השקע ביחידת הסרת השיער של
4. יש לחבר את המתאם אל שקע החשמל. נורית החיווי “בהמתנה” תדלק.

מכשיר ה-™Silk’n Flash&Go Freedom מוכן להפעלה.
יש לטפל באמצעות מכשיר ה-™Silk’n Flash&Go Freedom בצורה נכונה ובאופן בטוח!

5. יש לבחור אזורי טיפול שלא נחשפו לשמש בזמן האחרון.
6. העור באזורי הטיפול צריך להיות מגולח, נקי, יבש ונטול כל אבקה, מונעי הזעה או דאודורנטים. אין להסיר 
את השיער בשעווה, לתלוש אותו בפינצטה, או למרוט אותו בכל צורה אחרת. הגילוח הוא שלב חשוב בהשגת 

התוצאות הרצויות!
7. לחצו על כפתור “פועל/בהמתנה”. נורית החיווי “פועל” )כתום( תדלק ויחל להישמע קול של מאוורר )דומה לזה של 

מייבש שיער(.
8. לאחר הלחיצה על כפתור “פועל/בהמתנה”, תדלק נורית החיווי “מוכן” )כתום(. המכשיר מוכן כעת להפעלת 

ההבזק הראשון ברמת האנרגיה הנמוכה ביותר.
9. אם זהו הטיפול הראשון שלכם – יש לבחור את רמת האנרגיה.

™™Silk’n Flash&Go Freedom מציע 5 רמות אנרגיה, בין 1 )הנמוכה ביותר( ל-5 )הגבוהה ביותר(.
בכדי לבחור את רמת האנרגיה הנכונה עבור הטיפול הראשון, יש לבדוק כל אזור טיפול בנפרד:

התחלה מהירה

יש להניח את ראש ידית הטיפול על העור וללחוץ בכדי לשגר הבזק אחד.
אם בזמן ההבזק ובמשך שעה אחריו, לא נגרמה אי נוחות מיוחדת או תופעות לוואי אחרות, יש ללחוץ על 

כפתור + פעם אחת בכדי לשגר לנקודה אחרת הבזק אחד ברמת אנרגיה 2.
יש להמשיך לבדוק את רמות האנרגיה הבאות עד להגעה לרמת האנרגיה הגבוהה ביותר בה אתם חשים 

בנוח בזמן הטיפול ושעה אחריו.
אם במהלך השעה הבאה לא מזוהות תופעות לוואי, ניתן להתחיל בטיפול המלא באותה רמת אנרגיה. 

יש לחזור על הבדיקה עבור כל אזור גוף בו בכוונתכם לטפל.

אין להשתמש ב- ™Silk’n Flash&Go Freedom על עור שזוף או שנחשף לאחרונה לשמש 
)בכלל זה גם מכונות שיזוף מלאכותי(. אין לחשוף את העור באזורים המטופלים לשמש.
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15. יש לחזור על התהליך עד לכיסוי מלא של אזור הטיפול.

10. יש לכוון את רמת האנרגיה. אם רמת האנרגיה המבוקשת גבוהה מן הרמה הנמוכה ביותר, יש ללחוץ 
על כפתור כיוון רמת האנרגיה “-” או “+” כדי להפחית או להגביר את רמת האנרגיה, בהתאמה, עד 

שרמת האנרגיה המבוקשת מכוונת ומיוצגת באמצעות 3 נורות החיווי של רמת האנרגיה )לפרטים 
נוספים ראו גם את הפרק בנושא “רמת אנרגיה” במדריך זה(.

11. יש להצמיד את ראש ידית הטיפול אל העור ולוודא כי העור חלק ומתוח במידה שווה. ברגע שנוצר 
מגע מלא בין ראש ידית הטיפול והעור, תחל נורית החיווי “מוכן” להבהב.

12. יש ללחוץ על כפתור שיגור ההבזק. ראשית, יקבע המכשיר את צבע עורכם. אם צבע העור בהיר 
מספיק לטיפול  בטוח, המכשיר ישגר הבזק אור אל עבר העור, ונורית החיווי “מוכן” תכבה.

הבזק אור בוהק יופיע, וישמע קול פיצוץ עדין, שהוא רעש תקין של המכשיר. תורגש תחושה 
קלה של חמימות ועקצוץ.

מכשיר ה-™Silk’n Flash&Go Freedom ייטען מיד לקראת ההבזק הבא. לאחר כ-3.5 שניות, תדלק שוב 
נורית החיווי “מוכן”.

13. יש להסיר את ראש ידית הטיפול מן האזור המטופל של העור.
14. יש להזיז את ראש ידית הטיפול לאזור אחר של העור. יש להשתמש בסימני הלחיצה שהמכשיר 

הותיר זה עתה על העור בכדי להוביל אתכם למיקום המתאים להבזק הבא, תוך הימנעות ממרווחים 
ומחפיפות בין ההבזקים.

יש לנסות להמנע מהבזקים חופפים!

אזהרה: אין לטפל באותו אזור של העור יותר מפעם אחת בכל טיפול הסרת שיער!
טיפול באותו אזור של העור יותר מפעם אחת בכל טיפול הסרת שיער מגביר את 

הסיכויים לתופעות לוואי.

אם מופיעות על העור כוויות או שלפוחיות, יש להפסיק מיד את הטיפול!
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לפני השימוש הראשון ב ™Silk’n Flash&Go Freedom, יש לקרוא את הוראות השימוש במלואן.
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחלקים הנוגעים בתהליך השימוש במכשיר, בתפעולו ובתחזוקתו 

לאחר השימוש.
אנו ממליצים לרענן את הזיכרון ולקרוא את ההוראות לפני כל שימוש.

™Silk’n Flash&Go Freedom הינו מכשיר חשמלי רב עוצמה, ולכן יש להשתמש בו תוך תשומת לב 
מיוחדת לבטיחות.

יש לקרוא את כל האזהרות ואמצעי ההגנה לפני השימוש, ולמלא אחריהן בקפדנות בזמן השימוש 
.Silk’n Flash&Go Freedom™ ב

™Silk’n Flash&Go Freedom הינו מכשיר המבוסס על אור להסרת שיער לטווח ארוך בשימוש ביתי.

Silk’n Flash&Go Freedom™ 1.1. תיאור מכשיר
™Silk’n Flash&Go Freedom מורכב מהתקן להסרת שיער שכולל לוח בקרה, ידית תפעול וראש תאורה 

מתכלה.
על ידית הטיפול של ™Silk’n Flash&Go Freedom נמצא כפתור הפעלת ההבזק. ראש התאורה המתכלה 

ממוקם בקדמת ראש המכשיר.

1. לפני שמתחילים

1.2  תוכן המארז
עם פתיחת המארז של ™Silk’n Flash&Go Freedom יימצאו בו החלקים הבאים:

 התקן ™Silk’n Flash&Go Freedom להסרת שיער
 ספק כח

  מדריך למשתמש
   תקליטור די.וי.די להדרכה 

1.3 ראש הנורה המתכלה
ראש הנורה המתכלה של ™Silk’n Flash&Go Freedom מסוגל לשגר מספר מוגבל וקבוע מראש של הבזקי 

אור )ללא תלות ברמת האנרגיה של הבזקים אלו(.
לידיעתך – עבור סדרה מלאה של טיפולים בכל חלקי הגוף דרושים בדרך כלל 7,000-10,000 הבזקי 

אור.
בנוסף לראש הנורה המתכלה הרגיל, לשימוש כללי, קיים גם ראש נורה מתכלה ייעודי לאזור הפנים.
סוג ראשי הנורה המתכלים הכלולים בערכה שרכשתם, כמו גם מספר ההבזקים שלהם, מצוינים על 

.Silk’n Flash&Go Freedom™-האריזה של מכשיר ה
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התקן להסרת שיער
לוח בקרה

כפתור הפעלת ההבזק
ראש תאורה מתכלה

1 

4

2

3

חיישן בדיקה לגוון העור
משטח טיפול

לוח בקרה
כפתור הפעלה/המתנה

6

5

8 

7 

נורית חיווי למצב המתנה
נורית חיווי מוכן לפעולה

כפתור קביעת דרגת העוצמה
נורית חיווי לדרגת העוצמה

9 

11 

12 

10 

נורית חיווי להחלפת ראש תאורה מתכלה
נורית חיווי תקלה

נורית אזהרה לגוון העור )כתום( / נורית חיווי מוכן )ירוק( 15 16

14 

13 

7

1615
12

1615

1413

10 9

8

11

1 

3

2
6

5 4
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ניתן להשתמש ב ™Silk’n Flash&Go Freedom להסרת שיער גוף בלתי רצוי.
האזורים הטובים ביותר לשימוש ב ™Silk’n Flash&Go Freedom כוללים את בתי-שחי, קו הביקיני, זרועות ורגליים, 

פנים, כתפיים וחזה.

ב ™Silk’n Flash&Go Freedom הבטיחות קודמת לכל
טכנולוגיית הבזקי-אור-ביתיים )™HPL( של ™Silk’n Flash&Go Freedom – בטיחות מרבית בעצמה נמוכה.

טכנולוגיית ™Silk’n Flash&Go Freedom מסוגלת להשיג תוצאות ארוכות-טווח בהסרת שיער בחלק מן 
האנרגיה במכשירים אחרים להסרת שיער באור. הרמה הנמוכה של עוצמת האנרגיה מפחיתה את 

הסיכון מפגיעות או סיבוכים, ותורמת לביטחונך הכללי.
™Silk’n Flash&Go Freedom מגן על עורך

 Silk’n Flash&Go Freedom™ .הסרת שיער באמצעות אור אינה מתאימה לעור כהה מטבעו או לעור שזוף
כולל חיישן צבע עור מובנה, המיועד למדוד את גוון פני העור ומאפשר טיפול רק בגוון המתאים. יחידת 

בטיחות זו לא תאפשר לך לטפל במקומות בהם גוון העור כהה מדי או שזוף.
למעלה מכך, העדשה האופטית בממדים של 1.3X3cm ס”מ אשר דרכה עוברים הבזקי האור משוקעת 

בתוך ראש התאורה בקצה ידית הטיפול. כך יכול ™Silk’n Flash&Go Freedom להגן על עורך במניעת 
מגע ישיר בין העדשה לבין העור.

™Silk’n Flash&Go Freedom מגן על עיניך
לידית הטיפול של ™Silk’n Flash&Go Freedom יש רכיב ייחודי להגנה על העיניים. הוא מעוצב כך שהבזק 
האור אינו יכול להיות משוגר כאשר ידית הטיפול אינה מכוונת למשטח. מתג הבטיחות מופעל רק כאשר 

קצה ידית הטיפול בא במגע עם העור.

 Silk’n Flash&Go Freedom™ .משמש להסרת שיער בלתי רצוי Silk’n Flash&Go Freedom™
משמש גם לצמצום צמיחת השיער לטווח ארוך, הסרת שיער לצמיתות והפחתת צמיחת שיער 

מחודשת לאחר סיום הטיפול.

Silk’n Flash&Go Freedom™ 2. יעדי השימוש ב

Silk’n Flash&Go Freedom™ 3. בטיחות בשימוש ב
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4. אזהרות בטיחות

מידע בטיחותי חשוב – יש לקרוא לפני השימוש!
™Silk’n Flash&Go Freedom אינו מיועד לכל אדם. יש לקרוא ולשקול את המידע המופיע בפסקה 

הבאה בטרם השימוש. למידע נוסף ולייעוץ אישי אפשר לבקר באתר www.silkn.co.il או בטלפון 
.1-700-700-309

עצות לשימוש בטוחתוצאות אפשריותאזהרות

אין להשתמש ב-
Silk’n Flash&Go Free-™

dom על עור בגוון טבעי 
כהה.

ראו את טבלת גווני העור 
בצד הפנימי של הכריכה

 Silk’n™ טיפול באמצעות
Flash&Go Freedom בעור בגוון 

כהה עלול לגרום לתופעות לוואי כגון 
אדמומיות או תחושת חוסר נעימות 

בעור.

חיישן צבע עור ייחודי מוטמע במכשיר 
ה-™Silk’n Flash&Go Freedom בכדי 

למדוד את  
גוון העור בתחילת כל טיפול ולעתים 

במהלך הטיפול. חיישן צבע העור מבטיח 
כי הבזקי האור ישוגרו רק אל שטחי עור 

מתאימים.

אין להשתמש ב-
 Silk’n Flash&Go™

Freedom על עור שזוף או 
שנחשף לאחרונה לשמש 

)בכלל זה גם מכונות שיזוף 
מלאכותי(.

אין לחשוף את העור באזורים 
המטופלים לשמש.

 Silk’n™ טיפול באמצעות
Flash&Go Freedom לפני או אחרי 
חשיפה לשמש עלול לגרום לתופעות 
לוואי כגון אדמומיות או תחושת חוסר 
נעימות בעור. עור שזוף, בפרט לאחר 

חשיפה לשמש, מכיל כמויות גדולות 
של הפיגמנט מלנין. כל סוגי וגווני 

העור, בכלל זה כאלו שנראה שאינם 
משתזפים בקלות. נוכחות של כמויות 

גדולות של מלנין חושפות את העור 
לסיכונים כאשר משתמשים בשיטות 

הסרת שיער המתבססות על אור.

יש להמנע מחשיפה לשמש במשך 4 
שבועות לפני הטיפול 

!Silk’n Flash&Go Freedom™™ -ב
חשיפה לשמש כוללת חשיפה לשמש 

ישירה ללא הגנה למשך יותר מ-15 
דקות ברציפות, או חשיפה ללא הגנה 

לאור שמש מתווך במשך שעה ברציפות. 
על מנת להגן על אזורי עור שטופלו 

לאחרונה מפני אור שמש, יש לוודא כי 
העור מרוח בקרם הגנה בעל SPF 30 או 

יותר, למשך שבועיים לאחר כל טיפול 
הסרת שיער.

לעולם אין להשתמש ב- 
Silk’n Flash&Go Free-™

dom באזור העיניים.

למרות שניתן להשתמש ב-
 Silk’n Flash&Go Freedom™

לטיפול בשיער הפנים, יש לנקוט 
משנה זהירות בשימוש באזור הפנים 

בכדי להמנע מאזור העיניים.

Silk’n Flash&Go Free- ™מכשיר ה-
dom מצויד בהגנה מובנית לעיניים. 

המכשיר תוכנן כך שהבזק אור אינו יכול 
להיות משוגר כאשר ראש ידית הטיפול 

מופנה לעבר האוויר הפתוח. מתג בטחון 
זה מאפשר טיפול רק כאשר ראש ידית 

הטיפול נמצא במגע עם רקמת העור.

אינו בטיחותי!
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עצות לשימוש בטוחתוצאות אפשריותאזהרות

אין לטפל באזורים שעליהם קעקועים או 
איפור קבוע, נקודות בצבע חום כהה או 
שחור )כמו נמשים גדולים, כתמי לידה, 

שומות או יבלות(, או באזור הפטמות, איברי 
המין, או השפתיים.

Silk’n Flash&Go Free-™ טיפול באמצעות
dom בכל אזור שהוא כהה או שיש בו יותר 

פיגמנטים, עלול לגרום לתופעות לוואי כגון כוויות, 
שלפוחיות ושינויים בגוון העור )היפרפיגמנטציה 

או היפופיגמנטציה(.

יש לכסות את האזור בבד שאינו 
סופג את האור, כמו בד לבן או 

תחבושות לבנות.

אין לטפל באזורים בהם קיימת אקזמה 
פעילה, פסוריאזיס, חבורות, פצעים 

פתוחים או זיהומים )פצעי קור(, מצבים 
מיוחדים של העור הנגרמים ממחלות 

סיסטמיות או מטאבוליות )סכרת, 
לדוגמה(.

טיפולים המתבססים על טכנולוגית אור 
עלולים לגרום לתופעות לוואי באזורים שכבר 

יש בהם רגישות.

יש להמתין עד להחלמה של 
האזורים הפגועים לפני 

 Silk’n Flash&Go™ -השימוש ב
.Freedom

אזור טיפול בעל עבר של התפרצויות 
הרפס.

טיפולים המתבססים על טכנולוגית אור 
עלולים לגרום לתופעות לוואי באזורים שכבר 

יש בהם רגישות.

יש להיוועץ ברופא בכדי לקבל 
טיפול מונע לפני השימוש

.Silk’n Flash&Go Freedom™-ב 

 Silk’n Flash&Go™-אין להשתמש ב 
Freedom בתקופת ההיריון או ההנקה.

שינויים הורמונליים במהלך ההיריון יכולים 
להגביר את רגישות העור ואת הסיכויים 

לתופעות לוואי.

אין לטפל באזורים בהם יתכן ותרצו 
שיצמח בהם שיער.

התוצאות הן לצמיתות.

יש להרחיק את מכשיר ה-
™Silk’n Flash&Go Freedom ממים! אין 

להניח או לאחסן את מכשיר ה-
™Silk’n Flash&Go Freedom במקומות 

מהם הוא עלול לפול, להידחף, או להיות 
מונח בתוך כיור, אמבטיה, או כל כלי אחר 

המכיל מים.

אין להשתמש ב-הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
 :Silk’n Flash&Go Freedom™

בשעת הרחצה, או כאשר הסביבה 
לחה או רטובה. יש לנתק מיד את 

המכשיר אם הוא נופל למים.

אין לנסות לפתוח או לתקן את מכשיר 
.Silk’n Flash&Go Freedom™-ה

 Silk’n Flash&Go™ -פתיחה של מכשיר ה
Freedom עלולה לחשוף אתכם לרכיבים 

חשמליים מסוכנים, כמו גם לאנרגיית הבזקי 
אור, כל אחד מהם עלול לגרום לנזקים גופניים 

קשים ו/או לפגיעה לצמיתות בעיניים. הדבר 
עלול גם לפגום במכשיר ויגרום לביטול האחריות 

עליו.

אנא צרו קשר עם מחלקת שירות 
הלקוחות של ™Silk’n אם המכשיר 
שלכם ניזוק או נשבר וזקוק לתיקון.
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5. אין להשתמש ב-™Silk’n Flash&Go Freedom במקרים הבאים:

אם ראש הנורה המתכלה ניזוק, או אם ראש ידית הטיפול 
סדוק, מרוסק, או אינו מחובר.

יש להפסיק מיד 
את השימוש וליצור 

קשר עם מחלקת 
שירות הלקוחות של 

.Silk’n™

אם החלקים או האבזרים הנלווים אינם מומלצים על ידי 
חברת הום סקינוביישנס בע”מ.

יש להרחיק את כבל החשמל אם כבל החשמל או התקע ניזוקו.
ממשטחים חמים.

אם אתם רואים או מריחים עשן כאשר המכשיר נמצא 
בשימוש.

אם המכשיר אינו פועל כשורה או אם או נראה פגום.

אם חיישן צבע העור סדוק או שבור.

אם המארז החיצוני סדוק או מתפרק.

6. יש להימנע משימוש ב-™Silk’n Flash&Go Freedom אם 
    מתקיים אחד מהמצבים הבאים:

אם יש לכם עבר רפואי של הצטלקות קלואידית.

יש להיוועץ 
ברופא לפני 

השימוש 
Silk’n-ב

 Flash&Go
™Freedom

אם אתם סובלים ממחלת הנפילה )אפילפסיה(.
אם יש לכם מחלה הקשורה לרגישות לאור, כמו פורפיריה • אם קיימת מחלה הקשורה 
לרגישּות לאור, כגון פורפיריה, polymorphic light eruption( PLE – פריחה לאחר 

היחשפות ראשונה לשמש באותה שנה(, סרפדת שמש )solar urticaria(, זאבת )לופוס( 
וכיו”ב.

אם יש לכם עבר רפואי של סרטן עור או אזורים בעלי נטייה לגידולי עור ממאירים.
אם עברתם הקרנות או טיפולים כימותרפיים בשלושת החודשים האחרונים.
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Silk’n Flash&Go Freedom™ 7. תופעות לוואי אפשריות לשימוש ב
בשימוש על פי ההנחיות, תופעות לוואי וסיבוכים הקשורים ל ™Silk’n Flash&Go Freedom הם נדירים. עם 

זאת, בכל טיפולי היופי, גם אלה המיועדים לשימוש ביתי, טמונה דרגה כלשהי של סיכון. לכן עליך להבין ולקבל 
את הסיכונים והסיבוכים העלולים לקרות בטיפול להסרת שיער באור בתנאים ביתיים.

הסרת שיער באמצעות לייזר או מקור אור בעל עוצמה חזקה, עלול לגרום לצמיחת שיער מוגברת באנשים 
מסויימים.

על סמך מידע קיים, קבוצת הסיכון הגבוהה ביותר לתגובה זו, הינן נשים ממוצא ים תיכוני, מזרח תיכוני ומדרום 
אסיה, בטיפולי פנים וצוואר.

רמת סיכוןתופעות לוואי

תחושת חוסר נעימות קלה – למרות שטיפול באור להסרת שיער ביתית נסבלת בקלות בדרך כלל, מרבית 
המשתמשים חשים אי-נוחות מסוימת במהלך השימוש, המתוארת באופן כללי כעקצוץ בינוני על שטח העור 

המטופל. תחושת העקצוץ נמשכת בדרך כלל לאורך זמן הטיפול או כמה דקות לאחריו. כל תגובה מעבר 
 Silk’n Flash&Go™-לתחושת חוסר נעימות קלה זו אינה נורמלית ומשמעה הוא שאינכם יכולים להמשיך ב

Freedom מפני שאינכם מסוגלים לעמוד בשיטה זו של הסרת שיער, או שרמת האנרגיה שנבחרה גבוהה 
מדי.

שולית

אדמומיות של העור – העור עלול להפוך אדמומי מיד לאחר השימוש ב-™Silk’n Flash&Go Freedom או 
במהלך 24 השעות שלאחר השימוש ב-™Silk’n Flash&Go Freedom. האדמומיות חולפת בדרך כלל תוך 

24 שעות. יש לפנות לרופא אם האדמומיות אינה חולפת תוך יומיים או שלושה.
שולית

שוליתרגישות מוגברת של העור – העור באזור המטופל רגיש יותר, ולכן יתכן ותחוו יובש או קילוף של העור.

שינויים בצבע העור –™Silk’n Flash&Go Freedom מתמקד בתעלת השערה, בפרט בתאי הפיגמנט ובזקיק 
השערה עצמו. עם זאת, קיים סיכוי להיפרפיגמנטציה )פיגמנט מוגבר או צביעה בצבע חום( או היפופיגמנטציה 

)הלבנה( באופן זמני של העור באותה סביבה. הסיכון לשינויים אלו בפיגמנטציה של העור גבוה יותר 
אצל אנשים בעלי גווני עור כהים יותר. בדרך כלל שינויי צבע ופיגמנט אלו הם זמניים בלבד, ומקרים של 

היפרפיגמנטציה או היפופיגמנטציה לצמיתות הם נדירים.

נדירה

אם אתם סובלים ממחלות אחרות אשר הופכות את הטיפול לבלתי בטיחותיים לדעת הרופא 
שלכם.

יש להיוועץ 
ברופא לפני 

השימוש 
Silk’n-ב

 Flash&Go
™Freedom

אם עורכם טופל במהלך ששת החודשים האחרונים בתרופות מרשם, יש להיוועץ ברופא.
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רמת סיכוןתופעות לוואי

אדמומיות מוגברת ונפיחות – במקרים נדירים, עלול העור באזור המטופל להפוך אדום מאוד ונפוח. 
התופעה נפוצה יותר באזורים רגישים של הגוף. האדמומיות והנפיחות אמורים להיעלם תוך 2 עד 7 ימים, 

ויש לטפל בהן באמצעות הנחת קרח על האזור. ניתן גם לנקות בעדינות את האזור, אך יש להמנע מחשיפה 
לשמש.

נדירה

Silk’n Flash&Go Freedom™ ™8. הסרת שיער לטווח ארוך בשיטת
 Silk’n Flash&Go™-מחזור צמיחה שלם יכול להימשך 18-24 חודשים. בזמן זה ייתכן ויידרשו טיפולים חוזרים ב

Freedom להשיג הסרת שיער לטווח ארוך.  
 Silk’n™ -יעילות הסרת השיער משתנה מאדם לאדם בהתאם לאזורי הגוף, צבע השיער ואופן השימוש ב

Flash&Go Freedom. התכנית האופיינית של ™Silk’n Flash&Go Freedom להסרת שיער במשך מחזור 
צמיחה מלא של השיער:

טיפולים 1-4 – יש לתכנן בהפרש של שבועיים זה מזה 
טיפולים 5-7 – יש לתכנן בהפרש של ארבעה שבועות זה מזה 

טיפולים 8 ואילך – יש לטפל במידת הצורך, עד להשגת התוצאות הרצויות. 

1. תגובה אישית תלויה בסוג השיער וכן בגורמים ביולוגיים העשויים להשפיע על תבניות הצמיחה.
2. אין לצפות להסרת שיער לטווח ארוך בסדרת טיפולים אחת או אפילו שתיים. משך תקופת המנוחה של זקיקי 

השיער תלויה גם באזור בגוף.

תוצאות צפויות בטיפול להסרת שיער

חשיפה קלהצבע השיערמיפוי סוג העור 
]J/cm2[ 

אורים אנטומיים של 
הגוף2

מספר הטיפולים 
הממוצע

יעילות )% של 
הסרת שיער/צמיחה 

מחודשת(1

I-IV חום בהיר עד
3-4.5חום

חלק עליון או תחתון 
טיפולים 10-12, של הרגל

במרווחים של 
ארבעה שבועות 

בערך.

הפחתת שיער 60% 

הפחתת שיער 50% זרועות
הפחתת שיער 60% קו הביקיני

הפחתת שיער 55%  בתי שחי

I-IV3-4.5חום עד שחור

חלק עליון או תחתון 
טיפולים 8-10, של הרגל

במרווחים של 
ארבעה שבועות 

בערך.

הפחתת שיער 70% 

הפחתת שיער 60% זרועות
הפחתת שיער 70% קו הביקיני

הפחתת שיער 65% בתי שחי

12
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9. התחילי את הטיפול!
1. יש להוציא את יחידת הבסיס של ™Silk’n Flash&Go Freedom ושאר הרכיבים מן האריזה.

2. יש לוודא  כי ראש הנורה המתכלה מוכנס באופן נכון בקצה המכשיר ואינו פגום.
.Silk’n Flash&Go Freedom™ 3. יש לחבר את הכבל של המתאם אל השקע ביחידת הסרת השיער של

4. יש לחבר את המתאם אל שקע החשמל. נורית החיווי “בהמתנה” תדלק.
מכשיר ה-™Silk’n Flash&Go Freedom מוכן להפעלה.

5. העור באזורי הטיפול צריך להיות מגולח, נקי, יבש ונטול כל אבקה, מונעי הזעה או דאודורנטים. אין להסיר 
את השיער בשעווה, לתלוש אותו בפינצטה, או למרוט אותו בכל צורה אחרת. הגילוח הוא שלב חשוב בהשגת 

התוצאות הרצויות!
6. לחצו על מתג “פועל/בהמתנה”. נורית החיווי “פועל” )כתום( תדלק ויחל להישמע קול של מאוורר )דומה לזה 

של מייבש  שיער(.
7. לאחר הלחיצה על מתג “פועל/בהמתנה”, תדלק נורית החיווי “מוכן” )כתום(. המכשיר מוכן כעת להפעלת 

ההבזק הראשון ברמת האנרגיה הנמוכה ביותר.
8. אם זהו הטיפול הראשון שלכם – יש לבחור את רמת האנרגיה. ™Silk’n Flash&Go Freedom מציע 5 רמות 

אנרגיה, בין 1 )הנמוכה ביותר( ל-5 )הגבוהה ביותר(. בכדי לבחור את רמת האנרגיה הנכונה עבור הטיפול 
הראשון, יש לבדוק כל אזור טיפול בנפרד:

9. יש לכוון את רמת האנרגיה. אם רמת האנרגיה המבוקשת גבוהה מן הרמה הנמוכה ביותר, יש ללחוץ על 
כפתורי כיוון רמת האנרגיה “-” או “+” כדי להפחית או להגביר את רמת האנרגיה, בהתאמה, עד שרמת 

האנרגיה המבוקשת מכוונת ומיוצגת באמצעות 3 נורות החיווי של רמת האנרגיה )לפרטים נוספים ראו גם את 
הפרק בנושא “רמת אנרגיה” במדריך זה(.

יש לטפל באמצעות מכשיר ה-™Silk’n Flash&Go Freedom בצורה נכונה ובאופן בטוח!

יש לבחור אזורי טיפול שלא נחשפו לשמש בזמן האחרון.

יש להניח את ראש ידית הטיפול על העור וללחוץ בכדי לשגר הבזק אחד. אם לא נגרמה אי נוחות ברמה 
בלתי סבירה, יש ללחוץ על כפתור + פעם אחת בכדי לשגר לנקודה אחרת הבזק אחד ברמת אנרגיה 2.

יש להמשיך לבדוק את רמות האנרגיה הבאות עד להגעה לרמת האנרגיה הגבוהה ביותר בה אתם 
חשים בנוח. אם במהלך השעה הבאה לא נגרמות תופעות לוואי, ניתן להתחיל בטיפול המלא באותה 

רמת אנרגיה. 
יש לחזור על הבדיקה עבור כל אזור גוף בו בכוונתכם לטפל.
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10. יש להצמיד את ראש ידית הטיפול אל העור ולוודא כי העור חלק ומתוח במידה שווה. ברגע שנוצר מגע מלא 
בין ראש ידית הטיפול והעור, תחל נורית החיווי “מוכן” להבהב.

11. יש ללחוץ על כפתור שיגור ההבזק. ראשית, יקבע המכשיר את צבע עורכם. אם צבע העור בהיר מספיק 
לטיפול בטוח, המכשיר ישגר הבזק אור אל עבר העור, ונורית החיווי “מוכן” תכבה. הבזק אור בוהק יופיע, וישמע 

קול פיצוץ עדין, שהוא רעש תקין של המכשיר. תורגש תחושה קלה של חמימות ועקצוץ.
מכשיר ה-™Silk’n Flash&Go Freedom ייטען מיד לקראת ההבזק הבא.

לאחר כ-3.5 שניות, תדלק שוב נורית החיווי “מוכן”.
12. יש להסיר את ראש ידית הטיפול מן האזור המטופל של העור.

13. יש להזיז את ראש ידית הטיפול לאזור אחר של העור. יש להשתמש בסימני הלחיצה שהמכשיר הותיר 
זה עתה על העור בכדי להוביל אתכם למיקום המתאים להבזק הבא, תוך הימנעות ממרווחים ומחפיפות בין 

ההבזקים.

14. יש לחזור על התהליך עד לכיסוי מלא של אזור הטיפול.

™מומלץ להתקדם עם ™Silk’n Flash&Go Freedom על העור בטורים, להתחיל בקצה אחד ולהתקדם 
בהדרגה לעבר הקצה השני. שיטה זו מאפשרת בקרה טובה יותר של כיסוי אזורים בעור, ומסייעת במניעת 

טיפול כפול באותו מקום או חפיפה בין אזורים בעור.
ראש ידית הטיפול של מכשיר ה-™Silk’n Flash&Go Freedom מעוצב כך שכשאר הוא מוצמד אל העור, 

הוא מותיר סימני לחיצה על האזור המטופל. סימנים אלו נראים לעין ויכולים לשמש לבחירת המיקום 
המתאים להבזק הבא.

יש לנסות להמנע מהבזקים חופפים!

אזהרה: אין לטפל באותו אזור של העור יותר מפעם אחת בכל טיפול הסרת 
שיער! טיפול באותו אזור של העור יותר מפעם אחת בכל טיפול הסרת שיער 

מגביר את הסיכויים לתופעות לוואי.

אם מופיעות על העור כוויות או שלפוחיות, יש להפסיק מיד את הטיפול!
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דרגת העוצמה
™Silk’n Flash&Go Freedom מציע 5 רמות של עוצמה מ 1 )הנמוכה ביותר( עד ל 5 )הגבוהה ביותר(, 

המיוצגים על ידי 3 נוריות בקרה.
רמת עוצמה 1 )הנמוכה ביותר( - נורית הבקרה השמאלית דולקת ברציפות.

רמת עוצמה 2 - נורית הבקרה השמאלית דולקת ברציפות והנורית האמצעית מהבהבת.
רמת עוצמה 3 - נוריות הבקרה השמאלית והאמצעית דולקות ברציפות.

רמת עוצמה 4 - נוריות הבקרה השמאלית והאמצעית דולקות ברציפות ונורית הבקרה הימנית מהבהבת.
רמת עוצמה 5 )הגבוהה ביותר( - כל 3 נוריות הבקרה דולקות ברציפות.

בכל פעם ש ™Silk’n Flash&Go Freedom מופעל דרגת העצמה שלו תכוון תמיד לרמה הנמוכה ביותר. 
רק נורית חווי עוצמה אחת תדלק.

כדי לכוון את דרגת העצמה יש ללחוץ על כפתור קביעת העוצמה באמצעות “+” או “-” כדי להעלות או 
להוריד את דרגת העצמה. מספר נוריות חווי העוצמה יתאים לשינויים בדרגת העצמה.

חיישן צבע העור
הסרת שיער באמצעות אור על עור בגוון כהה יכול לגרום לתוצאות מנוגדות כמו כוויות, שלפוחיות ושינויים 

בצבע העור )היפר- או היפו- פיגמנטציה(.
כדי למנוע שימוש מוטעה, חיישן צבע עור ייחודי ב ™Silk’n Flash&Go Freedom מודד את צבע העור 

המיועד לטיפול בתחילת כל טיפול ולעתים במשך הטיפול. אם חיישן צבע העור מוצא גוון שהוא כהה מדי 
לטיפול

ב ™Silk’n Flash&Go Freedom המכשיר יפסיק אוטומטית לשגר הבזקים.
אם אינך רואה הבזק אור ונורית אזהרה לגוון העור מהבהבת 3 שניות )כתום(, זהו סימן שצבע העור שלך, 

כפי שנמדד ע”י חיישן צבע העור, כהה מדי לטיפול בטוח. יש לנסות את המכשיר על חלק אחר בגוף או 
.Silk’n Flash&Go Freedom™ להתקשר למוקד התמיכה של

כיסוי אזורים בעור
ההבזקים של ™Silk’n Flash&Go Freedom צריכים להיות מנוהלים בטורים המתחילים בקצה אחד 

ומתקדמים בהדרגה לעבר הקצה השני. שיטה זו מאפשרת בקרה טובה יותר של כיסוי אזורים בעור, 
ומסייעת במניעת טיפול כפול באותו מקום או חפיפה בין אזורים בעור. כאשר הוא מוצמד לעור ראש ידית 

הטיפול בנוי ליצור סימני לחץ זמניים על האזור המטופל. סימנים נראים אלה יכולים לשמש לייצוב נכון של 
ההבזק הבא.
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יש להימנע מהבזקים חופפים! 
אין לטפל באותו אזור בעור יותר מפעם אחת בכל טיפול להסרת שיער!

אם מופיעות על העור שלפוחיות או כוויות יש להפסיק את הטיפול 
מיד!

?Silk’n Flash&Go Freedom™ 9.1. למה לצפות בזמן הטיפול ב
יש מי ש- ™Silk’n Flash&Go Freedom יהיה עבורם התנסות ראשונה במכשיר המבוסס על אור לשימוש ביתי.

 ™Silk’n Flash&Go Freedom פשוט להפעלה, והטיפולים להסרת שיער יחלפו במהרה. בזמן הטיפול ב- 
 ™Silk’n Flash&Go Freedom סביר לחוות או להרגיש: 

  רעש מאוורר- מאוורר הקירור של ™Silk’n Flash&Go Freedom מייצר רעש דומה לזה של מייבש שיער. כך 
זה צריך להיות.

  צליל צפצוף עם כל הבזק- כאשר הבזק של אור מופעל סביר לשמוע צפצוף עדין במקביל להבזק האור.
  לחץ קל של ידית הטיפול- זה נחוץ ומסייע למיקום המדויק של הבזקי האור, וזהו חלק מתכונות הבטיחות של 

.Silk’n Flash&Go Freedom™    
  תחושת חמימות ועקצוץ- במשך כל הבזק אור סביר להרגיש תחושה קלה של חום ועקצוץ מעצמת האור.
  אדמומיות קלה או ורדרדות- במשך ומיד אחרי הטיפול ב- ™Silk’n Flash&Go Freedom נראית לעתים 

קרובות אדמומיות קלה או ורדרדות של העור. בדרך כלל זה ניכר סביב השערות עצמן.
 Silk’n™ -בכל מקרה שנראית אדמומיות מלאה של העור, שלפוחיות או כוויות יש להפסיק את הטיפול ב  

Flash&Go Freedom מיד.

Silk’n Flash&Go Freedom™ 9.2. לאחר הטיפול ב
  כאשר הושלם הטיפול ב ™Silk’n Flash&Go Freedom יש לכבות את המכשיר ע”י לחיצה על מתג ההפעלה/

Silk’n Flash&Go Free- ™כיבוי. )יש לזכור לאיזו רמה כוונה העצמה מפני שזו לא תשוחזר בהפעלה הבאה של 
 ).dom

  יש להוציא את חוט החשמל משקע החשמל.
  אחרי כל טיפול להסרת שיער מומלץ לנקות את המכשיר ובייחוד את ראש ידית הטיפול )יש לעיין:” ניקוי

.)”Silk’n Flash&Go Freedom™    
  אחרי הניקוי מומלץ לאחסן את המכשיר באריזה המקורית ולהרחיק אותו ממים.

טיפוח העור לאחר הטיפול להסרת השיער. אין לחשוף את האזורים המטופלים בעור לשמש. 
יש להגן על האזורים המטופלים בעור בקרם הגנה בתקופת הטיפול להסרת השיער ולפחות 

.Silk’n Flash&Go Freedom™ שבועיים אחרי הטיפול האחרון ב
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Silk’n Flash&Go Freedom™ 10. תחזוקת

Silk’n Flash&Go Freedom™ 10.1 ניקוי
לאחר כל טיפול להסרת שיער, מומלץ לנקות את מכשיר ה ™Silk’n Flash&Go Freedom ובייחוד את ראש 

ידית הטיפול. 
  יש לנתק את ™Silk’n Flash&Go Freedom מן החיבור לחשמל לפני הניקוי. 

  יש להשתמש בבד נקי ויבש ובתכשיר מיוחד לניקוי ציוד אלקטרוני כדי לנגב את פני השטח של
     ™Silk’n Flash&Go Freedom ובפרט את ראש ידית הטיפול.

לעולם אין לטבול את ™Silk’n Flash&Go Freedom או חלקים ממנו במים!

.Silk’n Flash&Go Freedom™ 1. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את מכשיר ה
2. יש לנתק את חוט החשמל מן השקע.

3. יש לאחוז בראש המתכלה הישן בשני צדדיו, לשלוף אותו ממקומו ולהשליך אותו עם האשפה הביתית.
4. יש לפתוח ראש מתכלה חדש.

5. יש לדחוף את הראש המתכלה החדש בעדינות למקומו.
שימו לב! לאחר החלפת הנורה המתכלה בנורה חדשה יש לכוון את רמת העוצמה לרמה אחת פחות מהטיפול 

האחרון. החזירו את רמת העצמה לרמה הרצויה רק לאחר שווידאתם כי העצמה אינה גורמת לתחושת אי נוחות 
בלתי סבירה.

10.2 החלפת הראש המתכלה
ראש הנורה המתכלה של ™Silk’n Flash&Go Freedom מסוגל לשגר מספר מוגבל וקבוע מראש של הבזקי 

אור. עצמת ההבזקים נקבעת אך ורק בהתאם לכיוון רמת האנרגיה של המכשיר. לא תחול כל הפחתה של 
עצמת האנרגיה במהלך תוחלת השימוש של ראש הנורה המתכלה.

כאשר ייוותרו רק 100 הבזקי אור בראש הנורה המתכלה, תתחיל נורית החיווי להחלפת הראש המתכלה שעל 
לוח הבקרה להבהב, דבר המצביע על כך שיש להחליף את ראש הנורה המתכלה.

ככל שפוחת מספר הבזקי האור הנותרים בראש הנורה המתכלה, כך גובר קצב ההבהוב של נורית החיווי 
להחלפת הראש המתכלה.

לאחר תום השימוש בכל הבזקי האור בראש הנורה המתכלה, תישאר נורית החיווי להחלפת הראש המתכלה 
דולקת ברציפות, דבר המצביע על כך שלא ניתן לשגר הבזקי אור נוספים.

על מנת להמשיך בטיפול להסרת שיער, יהיה עכשיו צורך לחליף את הראש המתכלה.

שימו לב: יש להחליף ראש מתכלה גם אם כתמים גדולים מופיעים בתוכו 
או שהעדשה שלו שבורה.
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פתיחת מכשיר ה ™Silk’n Flash&Go Freedom עלולה לחשוף אותך למרכיבים חשמליים מסוכנים ולעוצמת 
הבזק אור, וכל אחד מהם עלול לגרום נזק גופני חמור או פגיעה קבועה בעיניים.

פתיחת המכשיר עלולה גם לקלקל אותו ולבטל את תוקף האחריות שבידך.
יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות אם ברשותך מכשיר שבור או טעון תיקון.

11. פתרון בעיות
11.1 “מכשיר ה ™Silk’n Flash&Go Freedom שלי אינו פועל.”

.Silk’n Flash&Go Freedom™ יש לוודא כי חוט החשמל מחובר כראוי אל מכשיר ה  
  יש לוודא כי חוט החשמל מחובר כראוי לשקע החשמלי בקיר.

11.2 “אין ניצוץ אור כאשר לוחצים על מתג הניצוץ.”
יש לוודא כי יש מגע טוב עם העור וכי ראש ידית הטיפול צמוד בלחץ שווה אל העור. לביטחונך, מתג הפעלת 

הניצוץ יפעיל הבזק רק אם ראש ידית הטיפול צמוד היטב אל העור.
  יש לבדוק את לוח הבקרה. אם נורית האזהרה לגוון העור מהבהבת 3 שניות )כתום( זהו סימן כי עורך, כפי 

שנמדד ע”י
     חיישן צבע העור, כהה מדי לטיפול בטוח. יש לנסות את השימוש באזור אחר של הגוף או להתקשר אל מרכז 

התמיכה
.Silk’n Flash&Go Freedom™ של    

  יש לבדוק את נורית החיווי להחלפת הראש המתכלה. אם היא דולקת יש לנתק את המכשיר מן החשמל 
ולהחליף את 

    הראש המתכלה.
  יש לוודא כי נורית החיווי מוכן לפעולה דולקת.

  אם לאחר 10 שניות נורית החיווי מוכן לפעולה עדיין כבויה, יש לכבות את המכשיר ולהדליק אותו שוב בלחיצה 
    כפולה על מתג ההפעלה/כיבוי.

.Silk’n Flash&Go Freedom™ אם הבעיה נמשכת, יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות הקרוב של  
  יש לבדוק את נורית חיווי תקלה.

  אם הנורית דולקת יש לכבות את המכשיר ולהדליק אותו שוב בלחיצה כפולה על מתג ההפעלה/כיבוי.
.Silk’n Flash&Go Freedom™ אם הבעיה נמשכת, יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות הקרוב של  

.Silk’n Flash&Go Freedom™ אם בעיות אלה נמשכות, יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות הקרוב של  

אין לנסות ולפתוח או לתקן את מכשיר ה ™Silk’n Flash&Go Freedom. רק מרכזי 
התיקון המורשים של ™Silk’n Flash&Go Freedom רשאים לבצע תיקונים.
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12. שירות לקוחות

 .www.silkn.co.il אפשר להיכנס לאתר Silk’n Flash&Go Freedom™ למידע נוסף על מוצרי
אם המכשיר שברשותך נשבר, נפגע, טעון תיקון או כל סיוע אחר, יש לפנות אל מרכז שירות הלקוחות בטלפון

.contact@silkn.co.il 1-700-700-309, או לכתוב ל 

13. מפרט
)1.3cm x 3cm )3.9cm2מפרט טכני, גודל ספוט

הבזק 1 בכל 3.5 שניות: 1.7 סמ"ר/שנייהמהירות

™Home Pulsed Lightטכנולוגיה

Max 5J/cm2רמת אנרגיה מרבית

475-1200nmאורך הגל

פעולה רציפהזמן טעינה / מקור הכוח

100-240VAC, 0.9Aדרישות חשמל

30 דקותמשך הזמן הדרוש לטיפול בחלק התחתון של הרגליים

חיישן חדש לצבע עור מבטיח שימוש רק עם עור בצבע מתאים.תפעול ובטיחות

22 ס"מ x 22 ס"מ x 14 ס"ממידות האריזה

0.35 ק"גמשקל מערכת

טמפרטורה
10 עד 40°Cתפעול 

40- עד 70°C+אחסנה

לחות יחסית
30 עד 75% לחות יחסיתתפעול

10 עד 90% לחות יחסיתאחסנה

700 עד 1060 יחידותתפעוללחץ אטמוספרי
500 עד 1060יחידותאחסנה



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


