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?Revit™ 1. מהו

™Revit הוא מכשיר בעל פעולה כפולה, המשלב קילוף באמצעות משייף וחידוש העור באמצעות ואקום,
המיועד לשימוש ביתי.

קילוף באמצעות ראש שיוף
  קילוף עדין ולא פוגעני המעניק עור חלק ורענן יותר

חידוש העור באמצעות ואקום
  מסייע בחידוש העור ומעניק עור חלק ובעל מראה צעיר יותר

  מסייע בשיפור הגוון, המרקם והאלסטיות של העור
  מסייע בהפחתת הופעת כתמי גיל

  מסייע בהפחתת הופעת קמטים סביב העיניים

לפני השימוש הראשון ב-™Revit, יש לקרוא את הוראות השימוש במלואן. יש לשים לב במיוחד להוראות 
השימוש והפעלת המכשיר ולהליכים שלאחר השימוש.

יש לקרוא את כל האזהרות ואמצעי ההגנה לפני השימוש, ולמלא אחריהן בקפדנות בזמן השימוש 
  Revit™-ב

מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולות גופניות, תחושתיות או נפשיות 
ירודות או חסרי ניסיון וידע אם הם נמצאים תחת השגחה או אם קיבלו הנחיות לגבי השימוש במכשיר 

באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. 

אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.

ניקוי ותחזוקת משתמש אסורים לביצוע על ידי ילדים ללא השגחה.  
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מכשיר השיוף ™Revit כולל 3 ראשי שיוף 
 )B( המחוברים לידית המצופה בגומי )A(

עם מסנן הניתן להחלפה )C(, המותקן על 
 )E( פתחי אוויר ,)D( קונוס המכסה הקדמי
הממוקמים על המכסה הקדמי )F( וכפתור 
G( ON( שהוא גם וסת עוצמת השאיבה 
הנמצא על המכסה האחורי )H(. ספק כוח 

מתחבר לתחתית המכשיר 

עם פתיחת המארז של ™Revit יימצאו בו החלקים הבאים:
Revit™ מכשיר שיוף  

  שני ראשי שיוף נוספים לשימוש משתנה 

  חבילת מסננים להחלפה

  ספק כוח

  מדריך למשתמש זה  

?Revit™ 2. תיאור מכשיר

3.  תוכן המארז
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מכשיר ™Revit הוא מכשיר הנמכר ללא מרשם המיועד לקילוף השכבות העליונות של העור למראה רענן יותר. 
כמו כן, מכשיר ™Revit תוכנן לסטימולציה של העור ולהגברת הייצור של קולגן, על מנת להפחית את הופעתם 

של קווים דקים וקמטים.
מכשיר ™Revit מיועד לטיפול ב:

  הזדקנות העור של הגוף, הפנים והצוואר

  קווים דקים בפנים

  קמטים סביב העיניים

  שינוי בצבע העור

  כתמים כהים והצטלקות

  עור עמום ועם נזקי שמש 

?Revit™ -מתי עליך להתייעץ עם הרופא האישי שלך לפני השימוש ב
מצבים מסוימים עשויים למנוע את השימוש ב-™Revit, או עשויים לדרוש ייעוץ רפואי. אנא בדוק/י האם 

אחד המצבים שלהלן רלוונטי לגביך כעת:
  נגעים שאינם מאובחנים

  התפרצות של הרפס לאחרונה
  יבלות

  כוויית שמש
  רוזצאה פעילה

  סוכרת בלתי יציבה
  הפרעות מערכת החיסון )הפרעות אוטואימוניות(

  סרטן עור

  נגעים וסקולריים
  שימוש במדללי דם פומיים )נוגדי קרישה(

Revit™ -4. שימוש  מיועד ב

Revit™ 5. בטיחות עם
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מומלץ להתחיל את הטיפול תוך שימוש בראש הדק ביותר וכיוונו למצב שאיבה חלקית על שטח עור קטן.   
אם לא תבחין/י בתגובת לוואי, תוכל/י להתחיל בטיפול בשטחים מלאים, אך עדיין תוך שימוש בראש הדק 
ביותר וכיוונו למצב שאיבה חלקית. אם העור אינו מראה שום תופעות לוואי, תוכל/י להתחיל בטיפול בכל 

ראשי השיוף האחרים במצב שאיבה מלאה.
  

Revit™ -6.1 מניעת סיבוכים לאחר שימוש ב
  השתדל/י לא לחשוף את אזורי העור שטופלו לאחרונה לקרינת שמש ישירה!   

  על מנת להגן על העור שטופל לאחרונה בעת חשיפה לשמש, הקפד/י למרוח מסנן קרינה בעל מקדם 
הגנה 30 ומעלה.

.Revit™-ודא/י שהעור נקי ויבש לפני השימוש ב  
  אין להשתמש ב-™Revit על פטמות ואברי המין )זכריים או נקביים(.

  אין להשתמש ב-™Revit למטרה כלשהי מלבד קילוף העור.
  יש להרחיק מכשיר זה מהישג ידם של ילדים.  אין להשתמש ב-™Revit בילדים ואין לאפשר לילדים 

להשתמש בו.

6. אמצעי זהירות - כיצד להשתמש ב- ™Revit בבטחה?

7. הפחתת הסיכון לפגיעה
בדומה לכל מכשיר חשמלי, יש לנקוט אמצעי זהירות מסוימים על מנת להבטיח את בטיחותך בעת 

.Revit™-השימוש ב
™Revit הוא מכשיר חשמלי. לכן יש תמיד להרחיק אותו ממים ולעולם אין להשתמש בו כאשר הוא לח או 

רטוב. 

פתיחת מכשיר ה-™Revit עלולה לקלקל אותו ולבטל את תוקף האחריות שבידך. יש לפרק את המכשיר 
בעת החלפת המסנן בלבד!  )להוראות להחלפת המסנן עיין/י בסעיף 11.3(

אין לנסות ולהוציא את מכשיר ה-™Revit אם נפל לתוך מים. יש לנתק אותו מהחשמל 
מיד!

Revit™-אין לנסות לפתוח או לתקן את מכשיר ה
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Revit™ 8.1 הרכבת
  הוצא/י את מכשיר הקילוף ™Revit והרכיבים האחרים מהקופסה.

  בחר/י את ראש השיוף הדרוש לך: גס - לקילוף אינטנסיבי, בינוני - לטיפול עדין יותר, או דק לטיפול 
סיום עדין. להוראות להחלפת ראש השיוף אנא עיין/י בסעיף 11.2  

.  Revit™-יש לחבר את ספק הכוח אל השקע של מכשיר ה  
  יש לחבר את הקצה השני של ספק הכוח אל שקע החשמל.

מכשיר ה-™Revit מוכן להפעלה.
8.2 הטיפול ב- ™Revit ™בפעם הראשונה

העור צריך להיות  נקי, יבש ונטול כל אבקה, מונעי הזעה או דאודורנטים.
1. הפעל לחיצה אחת קצרה על כפתור ON . המכשיר מכוון כעת למצב שאיבה חלקית ומוכן לשימוש. 

2. החזק/י את המכשיר באזור הידית, וודא/י שידך אינה חוסמת את פתחי האוויר. 
3. אם ברצונך להגביר את עוצמת השאיבה, לחץ/י על כפתור ON פעם אחת על מנת להגביר את הרמה 

ממצב שאיבה חלקית למלאה.
4. יש להצמיד את ראש השיוף אל העור ולוודא כי העור חלק ומתוח במידה שווה וכי ראש השיוף נמצא במגע 

מלא עם העור. 

  לעולם אין להשאיר את מכשיר ה-™Revit ללא השגחה כאשר הוא מחובר לשקע.
  אין להפעיל את מכשיר ה-™Revit אם הכבל שלו פגום ויש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים 

מחוממים.  
  אין להשתמש במכשיר ה-™Revit אם את/ה רואה או מריח/ה עשן כאשר המכשיר נמצא בשימוש.

  אין להשתמש במכשיר ה-™Revit אם אחד או כל הפתחים בידית שלו חסומים.
  אין להשתמש במכשיר ה-™Revit אם אחד מחלקיו סדוק, שבור או מתפרק.

  יש לנתק את מכשיר ה-™Revit מהשקע לפני ניקוי.
  אין להשתמש במכשיר ה-™Revit עם חיבורים או אביזרים כלשהם שאינם מומלצים על ידי הום 

סקינוביישנס בע”מ.
  חובה להפעיל את מכשיר ה-™Revit אך ורק עם ספק הכוח הייעודי שלו. 

  !Revit™-אין להחדיר חפצים זרים לתוך מכשיר ה  

Revit™-8. כיצד להשתמש ב

הערה: מומלץ ביותר להתחיל בטיפול עם ראש השיוף העדין! 
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כיסוי אזורים בעור
  אזור הצוואר 

אנו ממליצים לך להתחיל בעוצמת שאיבה נמוכה יותר ולהגביר אותה לאחר מספר 
שימושים, בהתאם לרמת הנוחות שלך ולרגישות העור.
באיזור הצוואר השתמש/י במשיכות חלקות כלפי מטה.

  מצח, לחיים וסנטר

אנו ממליצים לך להתחיל בעוצמת שאיבה נמוכה יותר ולהגביר אותה לאחר מספר 
שימושים, בהתאם לרמת הנוחות שלך ולרגישות העור . משוך/י בחוזקה מן המרכז 

החוצה, לכיוון קו השיער. המשך/י כלפי מטה לכיוון גבול הפנים. 

  אזורי העיניים והאף

אנו ממליצים לך להתחיל בעוצמת שאיבה נמוכה יותר ולהגביר אותה לאחר מספר 
שימושים, בהתאם לרמת הנוחות שלך ולרגישות העור . באזור הגבות, השתמש/י 

במשיכות קצרות כלפי מעלה בזהירות, תוך הימנעות מפגיעה בעפעפיים הרגישות.  
המשך/י לאזור האף, השתמש/י במשיכות ישרות כלפי מטה לפי עקומת האף וקו 

עצמות הלחיים.   

תופעות נורמליות בהן ניתן לחוש בעת טיפול ב- ™Revit הן:
  קול חלש של שאיבה - משאבת השאיבה משמיעה קול המהום חלש זוהי תופעה נורמלית.

  צבע אדום בהיר או ורוד- במהלך ומיד לאחר הטיפול ב- ™Revit ™נראית לעתים קרובות אדמומיות 
קלה או ורדרדות של העור. עם זאת, אם תבחין/י באודם מלא של העור, הנח/י לעורך לנוח במשך 48 

שעות ולהחלים. אם העור ממשיך להראות סימני רגישות יתר לאחר 48 שעות, יש להפסיק את השימוש 
ב- ™Revit באופן מידי.   

?Revit™? -9. למה לצפות בעת טיפול ב
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  לאחר סיום הטיפול ב-™Revit, יש לכבות את המכשיר בלחיצה מהירה על כפתור ON אם המכשיר 
נמצא במצב שאיבה מלאה, או שתי לחציות מהירות אם את/ה מטפל/ת במצב שאיבה חלקית.  

  יש להוציא את ספק הכוח משקע החשמל.
  מומלץ לבדוק את המסנן הניתן להחלפה כל מספר טיפולים לחסימה על ידי נשורת העור. כמו כן, חשוב 

לנקות את ראש השיוף באופן תקופתי. 
  לאחר הניקוי מומלץ לאחסן את מכשיר ה-™Revit בקופסה המקורית ולהרחיק אותו ממים.

 Revit™ 11.1 ניקוי
  מומלץ לנקות את מכשיר ה-™Revit, ובמיוחד את ראש השיוף.

  יש לנתק את מכשיר ה-™Revit מהשקע לפני ניקוי.
 .Revit™ יש להשתמש במטלית יבשה ונקיה על מנת לנגב בעדינות את המעטפת החיצונית של  

  על מנת לנקות בתוך ראש השיוף, יש להפריד אותו מהמכשיר באמצעות אחיזה בידית וניתוקה מקונוס 
המכסה הקדמי בזהירות. ראש השיוף מוכן לניקוי.

  ניתן לנקות את ראש השיוף במים פושרים וסבון עדין, תוך שימוש במברשת רכה. יש לייבש היטב. 
  יש לחבר את ראש השיוף מחדש על ידי לחיצה עדינה על הידית אל מקומה בקונוס המכסה הקדמי עד אשר 

יחוברו ליחידה אחת.

11.2 החלפת ראש השיוף
אם ברצונך לטפל בעורך בראש שיוף עדין או גס יותר מזה הנמצא בשימוש כעת, תוכל/י להחליף אותו על 

פי ההוראות הפשוטות שלהלן: 
  יש להפריד את הראש הנוכחי מהמכשיר באמצעות אחיזה בידית וניתוקה מקונוס המכסה הקדמי בזהירות.

Revit™ -10. לאחר הטיפול ב

Revit™ 11. תחזוקת
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  יש לחבר את הראש בו בחרת על ידי לחיצה עדינה על הידית אל מקומה בקונוס המכסה הקדמי עד אשר 
יחוברו ליחידה אחת.

כעת תוכל/י להשתמש במכשיר עם הראש בו בחרת. 

11.3 החלפת המסנן
  על מנת להחליף את המסנן, יש לאחוז בידית ולנתק אותה מקונוס המכסה הקדמי בזהירות. יש להסיר את 
המסנן בעדינות ממקומו בקונוס המכסה הקדמי ולזרוק אותו.  יש להוציא מסנן חדש מהאריזה ולהניח אותו 

בתוך הקונוס בזהירות. 
  יש לחבר את החוד מחדש על ידי לחיצה עדינה על הידית אל מקומה בקונוס המכסה הקדמי עד אשר 

יחוברו ליחידה אחת.   
  לעולם אין לטבול את את מכשיר ה-™Revit או חלקים ממנו במים!

  יש להפטר ממכשיר זה כהלכה כאשר יסיים את חייו. כך ניתן למחזר את החומרים יקרי הערך של 
המכשיר ולמנוע את זיהום הסביבה.    

  יש להביא את הציוד הישן לנקודה הקרובה ביותר לאיסוף פסולת אלקטרונית לצורך פינוי בטוח ויעיל.  

“מכשיר ה-™Revit שלי אינו מתחיל לפעול.”
  יש לוודא כי ספק הכוח מחובר אל  מכשיר ה-™Revit כהלכה.
  יש לוודא כי ספק הכוח מחובר כראוי לשקע החשמלי בקיר.  

“השאיבה חלשה”
  יש לוודא כי המגע עם העור הוא טוב וכי משטח הטיפול צמוד אל העור באופן הדוק ואחיד. 

  יש לוודא כי המכשיר נמצא במצב שאיבה מלאה. על מנת לבדוק זאת, יש לבצע לחיצה מהירה נוספת 
על כפתור ON. אם השאיבה מתגברת, המכשיר הופעל עד כה במצב שאיבה חלקית. 

  יש לוודא כי האצבעות שלך אינן חוסמות את פתחי האוויר.  אם אוויר אינו נכנס למערכת, השאיבה 
הופכת לאיטית ובלתי יעילה.

  יש לוודא כי המסנן הניתן להחלפה ממוקם באופן נכון בתוך קונוס המכסה הקדמי.
  יש לוודא כי המסנן הניתן להחלפה אינו סתום על ידי חלקיקי נשורת העור. במקרה זה, יש להחליף את 

המסנן במסנן חדש כפי שמוסבר בסעיף 11.3

12. פתרון תקלות 
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קוטר 14 מ"מגודל ראש החוד
ואקום אוויר ראש שיוףטכנולוגיה

12V DC 0.2Aהספק 

ראה/י הוראות במדריךתפעול ובטיחות
IEC 60601-2-57:2011תקן מסווג

פטורקבוצת סיכון
גובה 9 אינץ', רוחב 9 אינץ', עומק  5.2 אינץ'180x180x100מ"ממידות האריזה
110 גרםמשקל מערכת 

טמפרטורה
10°C עד 35°Cתפעול

40- עד 70°C+אחסנה 

לחות יחסית
לחות יחסית 30 עד 75%תפעול

לחות יחסית 10 עד 90%אחסנה 
דגם: KSA24A1200150HUשנאי 
100-240V; 50-60Hz; 0.5Aמדורג

.www.silk.co.il אנא בקר/י באתר של ,Silk’n™ למידע נוסף אודות מוצרי
אם המכשיר שברשותך שבור, פגום או זקוק לתיקון, או לכל סיוע אחר למשתמש ניתן לפנות לשירות 

 הלקוחות שלנו דרך האתר בכתובת www.silkn.co.il, בדוא”ל: 
contact@silkn.co.il או בטלפון: 1-700-700-309.

נציגי שירות הלקוחות שלנו ישמחו לעזור לך! 

13. שירות לקוחות

14. מפרט
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15. תוויות

II סיווג

 ,)WEEE( אין להשליך לפח עם פסולת ביתית! על פי תקנות מחזור מוצרי חשמל
יש למחזר מכשיר חשמלי זה )כולל כל האביזרים והחלקים( בנקודת איסוף 

ייעודית למחזור מכשירי חשמל.

מוצרים המסומנים בסמל זה ממלאים את דרישות הנחיות האיחוד האירופי.

חדירת מים: רגיל

מכשיר זה אינו מתאים לשימוש כאשר יש תערובות הרדמה דליקות עם אוויר או עם חמצן, או תחמוצת 
חנקן.



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


