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قبل أن تستخدمي ™Revit للمرة األوىل، ُيرجى قراءة دليل املستخدم هذا بأكمله. انتبهي بشكل خاص اىل إجراءات استخدام وتشغيل الجهاز 
وإجراءات ما بعد االستخدام. 

Revit™ يرجى قراءة جميع التحذيرات واحتياطات األمان قبل االستخدام، وتتبعها بدقة عند استخدام
ميكن أن يستخدم الجهاز أطفال من عمر 8 سنوات وما فوق واألشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية املحدودة أو من ليس لهم 

خربة ومعرفة  رشط أن يتم مراقبتهم أو إرشادهم حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة وأن يفهموا املخاطر املرتبطة بهذا االستخدام. 

ال يجب أن يلعب األوالد بهذا الجهاز.

ال يجب أن يقوم أطفال بتنظيف وصيانة الجهاز من دون إرشاف. 

1. ما هو ™Revit؟

™Revit هو جهاز معالجة مزدوج الوظيفة، يجمع ما بني تسحيج الجلد وتحفيز الشفط، وهو مخصص لالستخدام البيتي.

رأس التقشري لتسحيج الجلد

تقشري لطيف وغري مثسّبب للحكة لبرشة أنعم وأجدد

تحفيز الشفط

  يساعد عىل التحفيز للحصول عىل مظهر برشة أنعم وأكرث شباًبا

  يساعد عىل تحسني نسيج الجلد وملمسه ومرونته

  يساعد عىل تخفيف ظهور  بقع الجلد

  يساعد عىل تخفيف ظهور الخطوط حول العينني

  لبرشة ناعمة املظهر
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2. وصف جهاز ™Revit؟

3. محتوى الرزمة

جهاز ™Revit لتسحيج الجلد مزّود بـ3 رؤوس معالجة 
)أ( موصول مبقبض مطاطي، )ب( فيلرت قابل للتغيري، 

)ت( يتم تركيبه عىل مخروط الجهة األمامية، )ث( 
فتحات تهوئة )ج( موجودة يف الجهة األمامية و)ح( وزر 
التشغيل )خ( وهو أيًضا منّظم حّدة االمتصاص املوجود 
يف الجهة الخلفية )د(. سلك املحّول AC يتصل بالجهة 

السفلية من الجهاز.  

ستجدين عندما تفتحني رزمة ™Revit األجزاء التالية:

Revit™ جهاز تسحيج الجلد  

  رأسني اضافيني للمعالجة الستخدامات مختلفة 

  رزمة إلعادة تعبئة الفيلرتات

AC محّول سلك  

  دليل املستخدم هذا 

Revit™ هدف استخدام

جهاز ™Revit هو جهاز ميكن رشاؤه من دون وصفة ومخصص لتقشري الطبقات العلوية من الجلد، للحصول عىل مظهر جلد أكرث تجدًدا.  
™Revit مخصص أيًضا لتحفيز البرشة وتشجيع إنتاج الكوالجني من أجل تقليص ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد. 
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Revit™ 4. هدف استخدام

Revit™ 5. السالمة مع

جهاز ™Revit هو جهاز ميكن رشاؤه من دون وصفة ومخصص لتقشري الطبقات العلوية من الجلد، للحصول عىل مظهر أكرث تجدًدا. هو مخصص 
لعالج:

  الجلد املتقدم يف العمر يف الوجه والرقبة

  الخطوط الرفيعة يف الوجه

  الخطوط حول العيون

  فقدان لون الجلد

  البقع السوداء والتندبات

  البرشة الباهتة واملترضرة من الشمس

5.1 متى يجب استشارة طبيبك الخاص قبل استخدام ™Revit؟

بعض الحاالت قد متنع استخدام ™Revit بشكل مؤقت أو قد تتطلب استشارة اضافية. الرجاء فحص ما إذا كان أي مام ييل ينطبق عليك:

  تقرحات غري ُمشّخصة

  انتشار للهربس مؤخرًا

  ثآليل

  حروق من الشمس

  العّد الوردّي

  سكّري بول غري مستقر

  اضطرابات يف جهاز املناعة الذاتية

  رسطان الجلد

  تقرحات وعائية

  استخدام ممّيعات دم فموية )مضادات تخرّث(
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6. وقاية - كيفية استخدام ™Revit بشكل آمن

7. تقليص خطر اإلصابة

• ننصحك ببدء العالج باستخدام الرأس األدق عىل وضعية االمتصاص الجزيئ عىل منطقة صغرية من الجلد. إذا ال ترين أعراض معاكسة، ميكنك بدء 
العالج عىل مناطق كاملة بواسطة الرأس األدق عىل وضعية االمتصاص الجزيئ. إذا ال ُيظهر جلدك أي عالمات معاكسة، ميكنك بدء العالج بكل 

الرؤوس االخرى عىل وضعية االمتصاص الكامل.

!Revit™ 6.1 تجّنبي التعقيدات بعد استخدام

  حاويل عدم تعريض املناطق التي خضعت للعالج مؤخرًا اىل أشعة الشمس املبارشة! 
  من أجل حامية الجلد امُلعالج مؤخرًا لدى التعرّض للشمس، تأكدوا من استخدام كريم حامية ضد الشمس SPF 30 أو أعىل.

.Revit™ تأكدي من أن الجلد نظيف وجاف قبل استخدام  
  ال تستخدمي ™Revit عىل الحلامت أو األعضاء التناسلية )للذكور واإلناث(.

  ال تستخدمي ™Revit ألي هدف غري تقشري الجلد.

  احفظي هذا الجهاز بعيدا عن متناول األطفال. ال تستخدمي ™Revit عىل األطفال أو تسمحي لالطفال باستخدامه.

.Revit™ كام هو الحال يف كل جهاز كهربايئ، يجب اتخاذ بعض االحتياطات من أجل ضامن سالمتك لدى استخدام

™Revit هو جهاز كهربايئ. ولذلك يجب إبقاؤه عىل الدوام بعيًدا عن املاء وعدم استخدامه رطًبا أو مبلاًل. 

 من املمكن أيًضا أن تلحق محاولة فتح ™Revit الرضر بالجهاز وأن تؤدي إىل إبطال الكفالة. قومي بتفكيك الجهاز لدى تغيري الفيلرت فقط! 
)للتعليامت حول كيفية تغيري الفيلرت، راجع القسم 11.3(

ال متسيك ™Revit إذا سقط يف املاء. أخرجيه من الكهرباء عىل الفور!

.Revit™ ال تحاويل فتح أو تصليح جهاز
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™Revit ال يجب تركه من دون مراقبة لدى وصله اىل الكهرباء.

  ال تقومي بتشغيل ™Revit يف حال ترضر سلكه أو املقبض واحفظي السلك الكهربايئ بعيًدا عن املساحات الساخنة. 

  ال تستخدمي ™Revit إذا ترين أو تشمني دخاًنا عند استعامله.

  ال تستخدمي ™Revit إذا أي أو كل فتحات التهوية يف مقبضه مسدودة. 

  ال تستخدمي ™Revit إذا كان أي من أجزائه مشّقق أو مكسور أو منفلق

  أخرجي ™Revit قبل الكهرباء قبل تنظيفه.

.Home Skinovations Ltd مع أي اضافات أو أكسسوارات ال تنصح بها Revit™ ال تستخدمي  

  يجب تشغيل ™Revit فقط مع املحّول املخصص له 

 !Revit™ ال تدخيل أغراض غريبة اىل جهاز  

Revit™ 8. كيفية استخدام
 Revit™ 8.1 تركيب

  قومي بإخراج ™Revit جهاز تقشري الجلد، واملكّونات األخرى من العلبة.

  إخرت رأس املعالجة الذي تحتاجه: مكّثف - لعالج تقشري كثيف، متوسط - لعالج ناعم، أو رقيق لعالج لطيف للمرحلة النهائية.  للمزيد من 

التعليامت حول كيفية تغيري الرأس، راجع القسم 11.2 

.Revit™ قومي بوصل سلك الطاقة اىل مقبس جهاز  

  قومي بوصل الطرف الثاين من سلك الطاقة مبصدر الكهرباء.

جهاز ™Revit جاهز اآلن للبدء.

8.2 العالج بـ ™Revit للمرة األوىل

ينبغي أن تكون البرشة نظيفة، جافة وخالية من أي مساحيق، مضادات التعرق أو مزيالت الروائح.

1. اضغطي ON BUTTON بشكل رسيع. الجهاز اآلن بوضعية االمتصاص الجزيئ وهو جاهز لالستخدام.

2. أمسيك الجهاز بإحكام يف منطقة املقبض، وتأكدي من أن يديك ال تسّدان فتحات التهوئة. 

3. إذا كنت ترغبني بزيادة حدة مستوى االمتصاص، اضغطي مرة عىل زر التشغيل من أجل رفع املستوى من وضع االمتصاص الجزيئ اىل الوضع 

الكامل.

4. ضعي رأس املعالجة عىل الجلد، وتأكدي من أن الجلد موّزع بشكل متساوي وملس وبأن الرأس يالمس الجلد بشكل كامل.

مالحظة: ننصحك بشدة أن تبديئ العالج بواسطة رأس املعالجة األرق! 
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تغطية مناطق البرشة

  منطقة الرقبة

ننصحك ببدء العالج مبستوى امتصاص منخفض ثم قومي برفع هذا املستوى بعد عدة استخدامات، بحسب املستوى 

الذي ترتاحني له وحساسية الجلد. باستخدام رضبات ناعمة باتجاه األسفل، عالجي منطقة الرقبة 

خالل عالج ™Revit، من الطبيعي أن تخترب وتشعر مبا ييل:

  امتصاص لطيف عىل األنف - مضخة االمتصاص ُتصدر صوت طنني منخفض.  هذا أمر طبيعي.

  بعض اللون األحمر الخفيف أو الوردي – ليس من غري املألوف أن تري أثناء ™Revit وبعدها بقليل بعض اللون الوردي الخفيف عىل البرشة.  لكن 

إذا كان الجلد كاماًل باللون األحمر، اتريك برشتك لرتتاح ملدة 48 ساعة لتشفى بالشكل املريح.  إذا استمر ظهور عالمات فرط الحساسية عىل الجلد 

بعد 48 ساعة، أوقفي استخدام Revit عىل الفور. 

  الجبهة والخدين والذقن

ننصحك ببدء العالج مبستوى امتصاص منخفض ثم قومي برفع هذا املستوى بعد عدة استخدامات، بحسب املستوى 

الذي ترتاحني له وحساسية الجلد. ابديئ باملعالجة من الوسط اىل األطراف باتجاه حد شعر الرأس. تابعي نحو االسفل 

باتجاه أطراف الوجه 

  مناطق العني واألنف

ننصحك ببدء العالج مبستوى امتصاص منخفض ثم قومي برفع هذا املستوى بعد عدة استخدامات، بحسب املستوى 

الذي ترتاحني له وحساسية الجلد. يف مناطق الحواجب استخدمي الرضبات القصرية والحذرة باتجاه األعىل وتجنبي 

منطقة الرموش الحساسة.  تابعي اىل منطقة األنف، واستخدمي الرضبات املبارشة باتجاه األسفل باتجاه منحنيات األنف 

وخط عظمة الخد. 

9. ما الذي يمكن توقعه عند العالج بواسطة ™Revit؟
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 Revit™ 11.1 تنظيف

  ننصحك بتنظيف جهاز ™Revit الخاص بك، وخاصة رأس املعالجة.

  أخرجي ™Revit قبل الكهرباء قبل تنظيفه.

 .Revit™ استخدمي قطعة قامش جافة ونظيفة من أجل مسح الهيكل الخارجي لـ  

  من أجل تنظيف الجزء الداخيل من الرأس، أفصيل الجهاز من خالل إمساك املقبض وفصله بحذر عن مخروط الجهة األمامية.  الرأس جاهز 

لالستخدام اآلن.

  ميكن تنظيف رأس املعالجة باستخدام املياه الدافئة والقليل من الصابون وفرشاة ناعمة.  جّففه جيًدا. 

  أعيدي وصل الرأس من خالل دفع املقبض بلطف اىل مخروط الجهة األمامية اىل أن يرتاصفا  

11.2 تغيري الرأس

إذا كنت ترغبني مبعالجة برشتك برأس أدق أو رأس أخشن من الذي تستخدمينه حالًيا، ميكنك استبدال الرأس الحايل عند اتباع هذه التعليامت 

البسيطة:

  أفصيل الرأس الحايل للجهاز من خالل إمساك املقبض وفصله بحذر عن مخروط الجهة األمامية.

  صيل الرأس الذي تختارينه من خالل دفع املقبض بلطف نحو الخلف اىل مخروط الجهة األمامية اىل أن يرتاصفا.

أنت اآلن جاهزة الستخدام الجهاز مع الرأس الذي اخرتتيه

  عندما تنتهي دورة ™Revit، أطفئي ™Revit من خالل الضغط عىل زر التشغيل بشكل رسيع إذا كنت بوضعية االمتصاص الكامل، أو الضغط 

برسعة مرتني إذا كنت بوضعية االمتصاص الجزيئ 

  قومي بفصل السلك عن املخرج الكهربايئ.

  ننصحك بفحص الفيلرت القابل للتغيري بعد كل عدة عالجات للتأكد من عدم انسداده بجزئيات الجلد.  من املهم أن تنظفي رأس املعالجة بشكل 

دوري. 

  بعد التنظيف، نوصييك بتخزين جهاز ™Revit يف صندوقه األصيل، واالحتفاظ به بعيًدا عن املاء

Revit™ 10. بعد العالج بـ

Revit™ 11. صيانة
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11.3 تغيري الفيلرت

  من أجل تغيري الفيلرت، أمسيك املقبض جيًدا إلخراجه من مخروط الغطاء األمامي. أزييل الفيلرت بلطف من مكانه داخل مخروط الجهة األمامية 

وتخليص منه. خذي فيلرت جديد من الرزمة وضعيه بحذر داخل املخروط.

  أعيدي وصل الرأس من خالل دفع املقبض بلطف اىل مخروط الجهة األمامية اىل أن يرتاصفا  

  ال تغمري أبًدا ™Revit أو أي من أجزائه يف املاء!

  يجب التخلص من الجهاز بالشكل املالئم لدى انتهاء فرتة حياته. بهذه الطريقة، يتم تدوير املواد القّيمة يف الجهاز وتجّنب الرضر بالبيئة. 

  أحرضي الجهاز القديم اىل أقرب نقطة جمع للمواد االلكرتونية املترضرة من اجل التخلص منها بطريقة آمنة وناجعة.

»جهازي ™Revit ال يعمل«.

.Revit™ تأكدي من أن سلك الطاقة موصول بشكل صحيح يف جهاز  

  تأكدي من أن سلك الطاقة موصول مبخرج الكهرباء عىل الحائط. 

"االمتصاص ضعيف"

  تأكدي من مالمسة البرشة بشكل جّيد وبأن مساحة العالج تالمس البرشة بشكل متساٍو وُمحكم.

  تأكدي من تشغيلك لوضع االمتصاص الكامل. للتأكد من هذا، اضغطي عىل زر التشغيل بشكل رسيع. إذا يزيد االمتصاص، يشري هذا اىل أنك كنت 

يف وضع االمتصاص الجزيئ.

  تأّكدي من أن اصابعك ال تُسّد فتحات التهوئة.  من دون دخول الهواء اىل النظام، ُيصبح االمتصاص بطيًئا وغري فّعال.

  تأّكد من أن الفيلرت القابل للتغيري موضوع بالشكل الصحيح داخل مخروط الجهة األمامية.

  تأّكد من أن جزيئات الجلد امليت املتساقطة ال تسد الفيلرت القابل للتغيري. يف هذه الحالة، استبديل الفيلرت القديم بفيلرت جديد كام الرشح الظاهر 
يف القسم 11.3

12. حل المشاكل 
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القطر 14 ملمحجم الرأس

رأس املعالجة لشفط الهواءالتقنية

0.2A  12V DCالطاقة 

راجع التعليامت اليدويةالتشغيل واألمان

IEC 60601-2-57:2011املعيار امُلصّنف

معفيمجموعة الخطر

االرتفاع 9 إنش، العرض 9 إنش، العمق 5.2 إنش180x180x100ملمحجم الرزمة

110 غراموزن الجهاز 

درجة الحرارة
10 درجة مئوية اىل 35 درجة مئويةالتشغيل

- 40 إىل +70 درجة مئويةالتخزين 

الرطوبة النسبية
30 اىل 75% رطوبة نسبيةالتشغيل

10 اىل 90% رطوبة نسبيةالتخزين 

منوذج: KSA24A1200150HUاملحّول 

0.5A ;60Hz-50 ;240V-100التصنيف

.www.silkn.com أو www.silkn.eu ،املحيل Silk’n™ يرجى الدخول إىل موقع Silk’n™ ملزيد من املعلومات حول منتجات

إذا كان جهازك مكسورًا، تالًفا، بحاجة إىل إصالح، أو ألي مساعدة أخرى للمستخدم، يرجى االتصال بخدمة عمالء ™Silk’n املحلية:

1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com :للعمالء يف الواليات املتحدة وكندا

info@silkn.com :للعمالء يف الدول األخرى

13. خدمة الزبائن

14. خصائص
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 II التصنيف

ال يجوز التخلص منه يف النفايات البيتّية. يجب التخّلص من الجهاز بحسب قوانني بلدك واملساهمة يف حامية البيئة. 

بحسب أوامر WEEE التوجيهّية.

املنتجات التي ُوضعت عليها هذا العالمة تلّبي متطّلبات األوامر التوجيهّية لالّتحاد األورويّب.

الحامية ضد دخول املاء: عادي

هذا الجهاز غري مناسب لالستعامل عند وجود خالئط مخّدرة قابلة لالشتعاملع الهواء أو مع األكسجني، أو أكسيد النيرتوز.

15. التوسيم



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


