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1. לפני שמתחילים

לפני השימוש הראשון ב ™Silk’n Silhouette™ , יש לקרוא את הוראות השימוש במלואן ולצפות בסרטון ההדרכה.
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 Silhouette 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 Silhouette™ ב

™Silk’n Silhouette™ 1.1 תיאור מכשיר

ל ™Silk’n Silhouette™ משטח טיפול עם ארבע אלקטרודות וחיישן טמפרטורה תרמי, כפתור ברירת מצב טיפול 
ורצועה מתכווננת.

רצועה מתכווננת
כפתור ברירת מצב טיפול

נורית חיווי מצב טיפול
משטח טיפול עם ארבע אלקטרודות

חיישן תרמי טמפרטורה
LED נוריות טיפול
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 ™Silk’n Silhouette 2. יעדי השימוש ב

™Silk’n Silhouette 3. בטיחות בשימוש ב

™Silk’n Silhouette™ ™ מגן על עורך 

ב  ™Silk’n Silhouette מותקן חיישן חום מובנה שתפקידו למדוד את טמפרטורת העור ולייצב את אנרגיית החום 
הנפלטת מהמכשיר.

על מנת למנוע חימום יתר, מודד החיישן את טמפרטורת שטח העור המטופל תוך כדי הטיפול. אם טמפרטורת העור 
עולה מעל 42-43 מעלות צלסיוס, החיישן מפסיק אוטומאטית את פליטת החום מהמכשיר. כשטמפרטורת העור 

חוזרת למידה נמוכה מספיק, המייצב מאפשר למכשיר לשוב ולפלוט אנרגיית חום וניתן להמשיך בטיפול. 

הערה: וודאו שהמכשיר מוצמד לשטח פני העור לפני תחילת הטיפול!

™Silk’n Silhouette משמש לטיפול בצלוליט והצרת היקפים.

1.2 תוכן המארז 

עם פתיחת המארז של  ™Silk’n Silhouette™ יימצאו בו החלקים הבאים: 
™Silk’n Silhouette™  מכשיר לטיפול בצלוליט  

  שפורפרת ג’ל 
  ספק כח

  מדריך זה למשתמש
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4. אזהרות בטיחות 

™Silk’n Silhouette™™ אינו מיועד לכל אדם. יש לקרוא ולשקול את המידע המופיע בפסקה הבאה בטרם השימוש. 
 .www.silkn.co.il למידע נוסף ולייעוץ אישי אפשר לבקר באתר

  אין להשתמש ב ™Silk’n Silhouette™ אם מותקן בגופך קוצב לב, דפיברילאטור או כל שתל אלקטרוני פעיל אחר 
המותקן במקום כלשהו בגוף.

  אין להשתמש ב ™Silk’n Silhouette™ אם מותקן בגופך בשטח הטיפול שתל קבוע כמו לוחיות ובורגי מתכת, שתל 
סיליקון או חומר כימי מוזרק. 

  אין להשתמש ב ™Silk’n Silhouette™ אם יש לך היסטוריה של סרטן, מצב סרטני קיים, או שומות היכולות להפוך 
ממאירות. 

  אין להשתמש ב ™Silk’n Silhouette אם עברת טיפול בהקרנות או כימותרפיה בשלושת החודשים האחרונים. 
  אין להשתמש ב ™Silk’n Silhouette™ בתקופות ההיריון או ההנקה. 

  אין להשתמש ב ™Silk’n Silhouette™ אם קיימת בשטח המטופל היסטוריה רפואית של מחלות המתעוררות עקב 
גירוי בחום, כמו הישנות הרפס סימפלקס. אם קיים מצב כזה, ניתן לטפל בעור רק לאחר קבלת טיפול מונע.

  אין להשתמש ב ™Silk’n Silhouette™ אם קיימות הפרעות הורמונאליות לא מיוצבות כגון סוכרת והפרעות בפעילות 
בלוטת התריס. 

  אין להשתמש ב ™Silk’n Silhouette™ אם קיימת אפילפסיה. 
  אין להשתמש ב ™Silk’n Silhouette™ אם קיימת מחלה הקשורה לרגישּות לאור, כגון פורפיריה, 

polymorphic light eruption, סרפדת שמש, זאבת, לופוס וכיוב’. 
.™Silk’n Silhouette אם קיים כל מצב אחר שלדעת הרופא שלכם, הוא מצב לא בטוח לטיפול במכשירים מסוג  

  אם עורכם טופל במהלך ששת החודשים האחרונים בתרופות מרשם, יש להיוועץ ברופא. 
  אין לטפל ב ™Silk’n Silhouette™ באזורים בהם קיימת אקזמה פעילה, פסוריאזיס, חבורות, פצעים פתוחים או 

זיהומים, או פריחה. 
  אין לטפל ב ™Silk’n Silhouette™ באזורים בהם עברתם ניתוח בשלושת החודשים שקדמו לתחילת הטיפול.

מידע בטיחותי חשוב – יש לקרוא לפני השימוש! 
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  עם חלקים או אבזרים נלווים שאינם מומלצים על ידי חברת הום סקינוביישנס בע”מ. 
  אם כבל החשמל או התקע ניזוקו. 

  אם אתם רואים או מריחים עשן כאשר המכשיר נמצא בשימוש. 
  אם המכשיר אינו פועל כשורה או נראה פגום. 

  אם החיישן התרמי סדוק או שבור. 
  אם המארז החיצוני סדוק או מתפרק. 

  יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של הום סקינוביישנס בע”מ. 

1. יש להוציא את מכשיר ה ™Silk’n Silhouette™ ושאר הרכיבים מן האריזה.
.™Silk’n Silhouette™ 2. יש לחבר את הכבל של ספק הכוח אל השקע של ביחידת הסרת השיער

3. יש לחבר את ספק הכוח אל שקע החשמל. כל שלוש נוריות החיווי תהבהבנה בזו אחר זו. 
4. מכשיר ה ™Silk’n Silhouette™ נמצא כעת במצב המתנה ומוכן לפעולה. 

5. משחו שכבה דקה של ג’ל על השטח המיועד לטיפול.
לחילופין, מרחו כמות נדיבה של ג’ל על שטח הטיפול של המכשיר. תפקידו של הג’ל להוביל את האנרגיה בצורה טובה 

יותר לתוך העור, לטובת תוצאות אופטימאליות. 
6. לחצו על כפתור ברירת מצב טיפול. נורית חיווי מצב טיפול 1 תידלק. 

7. הצמידו את שטח הטיפול של המכשיר לעור. העור באזור הטיפול חייב להיות נקי, יבש וחופשי מחומרי לחות ומשחות. 

יש לטפל באמצעות מכשיר ה Silk’n Silhouette™ בצורה נכונה ובאופן בטוח! 

5. אין להשתמש ב Silk’n Silhouette™ במקרים הבאים: 

6. התחילי את השימוש! 
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מצבי טיפול
™Silk’n Silhouette מציע שלושה מצבי טיפול המיוצגים על-ידי שלוש נורות חיווי.

מצב הטיפול קובע את סוג האנרגיה הנשלחת מ ™Silk’n Silhouette™ אל העור. המצבים שונים זה מזה 
ומשלימים זה את זה. 

קביעת מצבי טיפול
  על מנת לקבוע את מצב הטיפול, לחצו על כפתור ברירת מצב טיפול שוב ושוב כדי לעבור בין המצבים.

  נמוך: רמת אנרגיה 1
  בינוני: רמת אנרגיה 2
  גבוה: רמת אנרגיה 3

  עם בחירת מצב הטיפול הרצוי, נורית החיווי המתאימה תורה את מצב הטיפול שנבחר.

נמוך
רמת אנרגיה 1

בינוני
רמת אנרגיה 2

גבוה
רמת אנרגיה 3

8. הצמידו את המכשיר לשטח הטיפול הנבחר. תחושו תחושת חמימות קלה.
9. הניעו את המכשיר בתנועות עיסוי עדינות לאורך השטח המטופל )מותניים, עכוז, ירכיים, ירכיים, שוקיים, גב, בית החזה, 

בטן וזרועות(. התקדמו באיטיות ובזהירות. 
10. להחלפת מצב הטיפול תוך כדי טיפול, לחצו שוב על כפתור ברירת מצב הטיפול. הלחיצה תשנה את מצב הטיפול 

באותו רגע ותאפשר טיפול באותו אזור או באזורים אחרים, במצב טיפול שונה, בהתאמה לצרכים שלכם. 
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הטיפול ב ™Silk’n Silhouette™ הוא קל! עקבו אחר האיורים ואתם בדרך למראה חדש
לטיפול ראשון בכל אזור גוף, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות כאן. החל מהטיפול השני ומעלה, תוכלו לעבור 

לטפל ברמות אנרגיה 2 ו 3.! 

7. שגרת טיפול

עכוזמותניים

נמוך            בינוני          גבוהנמוך            בינוני           גבוה
בכל צדבכל איזור

02:0002:00
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02:0005:0010:00

12

03:0004:0010:00

ירכיים

בית החזהגב

שוקיים

נמוך            בינוני           גבוה

נמוך            בינוני           גבוה

נמוך            בינוני           גבוה
בכל צד

נמוך            בינוני           גבוה
בכל איזור
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זרועותבטן

נמוך            בינוני           גבוהנמוך            בינוני           גבוה
בכל צדבכל איזור

Silk’n Silhouette™ 7.1 למה לצפות בזמן הטיפול ב
יש מי שהשימוש ב ™Silk’n Silhouette™ יהווה עבורם התנסות ראשונה במכשיר מבוסס חום לשימוש ביתי. 

™Silk’n Silhouettee™ פשוט להפעלה, והטיפולים יחלפו במהרה. 
בזמן הטיפול ב ™Silk’n Silhouette™ סביר לחוות או להרגיש: 

  תחושת חמימות - במשך כל טיפול, סביר להרגיש תחושה קלה של חום המגיע מאנרגיית החום. 
  אדמומיות קלה או ורדרדות- במשך ומיד אחרי הטיפול ב ™Silk’n Silhouette™ נראית לעתים קרובות אדמומיות קלה או 

ורדרדות של העור. 
בכל מקרה שנראית אדמומיות מלאה של העור, שלפוחיות או כוויות יש להפסיק את הטיפול ב ™Silk’n Silhouette™ מיד. 

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, היצמדו ללוח הטיפולים הבא
התחילו בשני טיפולים בשבוע לתקופה של 10 שבועות ותנו לגופכם טיפול מרוכז. לאחר התקופה הזו תוכלו לראות שינוי 

במצב העור וההיקפים. שמרו על התוצאות באמצעות טיפול דו-שבועי.

שימו לב: תוצאות אופטימאליות מושגות באמצעות הקפדה על שגרת הטיפול!
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Silk’n Silhouette™™ 7.2 לאחר הטיפול ב
  כאשר הושלם הטיפול ב ™Silk’n Silhouette™ יש לכבות את המכשיר על ידי ניתוקו ממערכת החשמל. הוציאו את חוט 

החשמל משקע החשמל. 
.)”™Silk’n Silhouette™ אחרי כל טיפול מומלץ לנקות את המכשיר ובייחוד את שטח הטיפול של המכשיר )יש לעיין:” ניקוי  

  אחרי הניקוי מומלץ לאחסן את המכשיר באריזה המקורית ולהרחיק אותו ממים. 

Silk’n Silhouette™™  8.1 ניקוי
לאחר כל טיפול בצלוליט והצרת היקפים, מומלץ לנקות את מכשיר ה ™Silk’n Silhouette™ ובייחוד את משטח הטיפול. יש 

לנתק את המכשיר מן החיבור לחשמל לפני הניקוי. 
  יש לנתק את ™Silk’n Silhouette™ מן החיבור לחשמל לפני הניקוי. 

 .™Silk’n Silhouette™ יש להשתמש בנייר סופג כדי לנגב בעדינות את שאריות הג’ל ממשטח הטיפול  
  לעולם אין לטבול את ™Silk’n Silhouette או חלקים ממנו במים! 

“מכשיר ה ™Silk’n Silhouette שלי אינו פועל”
.™Silk’n Silhouette™ וודאו כי חוט החשמל מחובר כראוי אל מכשיר ה  

  וודאו כי חוט החשמל מחובר כראוי לשקע החשמלי בקיר.

“המכשיר לא פולט חום ואני לא מרגישה חום יוצא מהמכשיר אפילו כשאני לוחצת על כפתור ברירת מצב טיפול”
  חום לא ייפלט מהמכשיר אם משטח הטיפול לא צמוד לעור. זוהי תכונת בטיחות מובנית במכשיר. וודאו כי המכשיר מוצמד 

לעור לפני תחילת הטיפול.

 ™Silk’n Silhouette 8. תחזוקת

9. פתרון בעיות

אין לנסות ולפתוח או לתקן את מכשיר ה ™Silk’n Silhouette™.  רק מרכזי התיקון 
המורשים של ™Silk’n רשאים לבצע תיקונים. 
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HT™טכנולוגיה
620nm±20nmאורך גל אור אדום

IR 850אורך גלnm±20nm
MHz ±30%; 24W max 1תדר גלי רדיו

מייצב חום למניעת התחממות יתר של העורתפעול ובטיחות
22cm X 22cm X 14cmמידות האריזה

200grמשקל המערכת

טמפרטורה
10°C to 35°Cתפעול

to +70°C -40אחסנה

לחות יחסית
to 75%rH 30תפעול

to 90%rH 10אחסנה

לחץ אטמוספרי
to 1060hPa 700תפעול

to 1060hPa 500אחסנה
Model: KSAPVO361200300D5מתאם

100-240V; 50-60Hz; 0.9A  דירוג
12Vdc; 3A  פלט

  פתיחת מכשיר ™Silk’n Silhouette™ עלולה לקלקל אותו ולבטל את תוקף האחריות שבידך. 
  יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות אם ברשותך מכשיר שבור או טעון תיקון. 

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

 info@silkn.co.il  contact@silkn.co.il למרכז שירות הלקוחות בישראל התקשרו לטלפון 1-700-700-309 , או כתבו ל

10. שרות לקוחות

11. מפרט
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Degree of protection against electric shock: type BF applied part

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

Follow operating instructions

CE Mark

Do not use this appliance in a wet surrounding

12. תוויות


