
Tightra
H2401

הוראות שימוש HB

تعلي�ت االستخدام

INSTRUCTIONS FOR USE

AR

EN

RUИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Silk'n Tightra

INT
/EX

T

INT/EXT

1

32

1

3

2

IN
T/
EX

T

#2

#5

#9

#10

#1

6

#6

#7

#4

#3

#8

(i)



الفهرس 
2 ............................................................................. التحذيرات 	.1
4 ..................................................................... موانع	االستعمال	 	.2
خصائص	السالمة..................................................................... 7 	.3
تعّرفي	على	جهازك................................................................... 7 	.4
وصف الجهاز......................................................................... 7   4.1
8 ................................................................ االستعمال المخّصص    4.2
8 ....................................................................... محتويات العبّوة   4.3
أجزاء الجهاز.......................................................................... 8   4.4
لوحة التحّكم في الجهاز............................................................... 9   4.5
10 ................................................................ إيقاف تشغيل الجهاز   4.6
10 .................................................................... وضعيّات العالج   4.7
11 ..................................................................... مستويات الطاقة   4.8
شحن الجهاز......................................................................... 11   4.9
العالجات............................................................................. 11 	.5
11 ......................................................................... خّطة العالج   5.1
12 ............................................................ ماذا تتوقّعين من الجهاز   5.2
13 .................................................................. آثار جانبية محتملة   5.3
ابدأ!.................................................................................. 14 	.6
قبل العالج........................................................................... 14   6.1
العالج بالوضعية الداخلية........................................................... 15   6.2
العالج بالوضعية الخارجيّة ........................................................ 16   6.3
18 ........................................................................... بعد العالج   6.4
18 ....................................................... التنظيف،	الصيانة	والتخزين 	.7
19 ......................................................................... حّل	المشاكل 	.8
خدمة	الزبائن........................................................................ 20 	.9
20 .................................................................. المواد	االستهالكيّة 	.10
الضمان.............................................................................. 20 	.11
التخلّص	من	الجهاز	................................................................ 21 	.12
التغليف.............................................................................. 21 		12.1
21 ....................................................................... إزالة البطارية   12.2
22 .............................................................................. الجهاز    12.3
الخصائص........................................................................... 22 	.13
24 ............................................................... العالمات	واإلشارات	 	.14
25 .............................................................................. التوسيم 	.15
25 ............................................................. منحنيات	طاقة	المخرج 	.16
26 ............................... EMC	اإللكترومغناطيسي	للتوافق	التقنية	النتائج 	.17
27 ....................................................................... إشعار	قانونّي 	.18

1



التحذيرات. 1

الدليل هذا  قراءة  الرجاء  األول،  االستعمال   قبل 
 للمستخدم بأكمله، واالحتفاظ به الستعمال الحق في
بالتعليمات معرفتك  تجّددي  بأن  نوصيك   المستقبل. 
قبل كّل عالج.

	  USB ـ حافظي دوًما على جفاف الجهاز، كابل ال
والمهايئ )المحّول(.

ال تستعملي الجهاز أثناء االستحمام أو االغتسال. 	
الجهاز  	 قبل وصل  يديك  دوًما من جفاف  تأّكدي 

بنقطة تزويد الكهرباء.
ال تستعملي المحّول أبًدا إذا كان الكابل أو القابس  	

متضّررين، أو لم يعمل بصورة صحيحة، أو تّم 
المحّول  فافصلي  ذلك،  حدث  إذا  بالماء.  غمره 
فورًا قبل أن تلمسيه. الفشل في فصل المحّول قد 

يتسبّب بصعقة كهربائية! 
خطر  	 فيها  يوجد  بيئات  في  الجهاز  تشّغلي  ال 

بعيًدا  أجزائه  وبكل  بالجهاز  احتفظي  االنفجار. 
عن اللهب المكشوف والمسطحات الساخنة. 

اجعلي المحّول في متناول اليد دائًما، بحيث يمكن  	
إزالته بسهولة من نقطة تزويد الكهرباء في حالة 

الطوارئ. 
تزويد  	 نقطة  عن  الجهاز  افصلي  الشحن،  بعد 

الكهرباء. 
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بواسطة  	 المقبس  من  أبًدا  المحّول  تسحبي  ال 
طريق  عن  دوًما  المحّول  بإزالة  قومي  الكابل. 

اإلمساك به. 
لخطر  	 يعّرض  ال  بحيث  المحّول  كابل  ضعي 

ر.  التعثّ
ّم  	 يت لم  التي  واإلكسسوارات  األجزاء  تستعملي  ال 

عة كما هي معرّفة  بل الجهة المصنّ تزويدها من ِق
في دليل المستخدم، أو إذا كان الجهاز متضّررًا 
ه ال يعمل كما ينبغي. في حاالت كهذه،  أو يبدو بأنّ

اتصلي بخدمة الزبائن.
حواف  	 خشنة،  مسطحات  وجود  عدم  من  تأكدي 

حادة، أو نتوءات بارزة عن غير قصد، ألنها قد 
تسبب األذى، قبل كل استعمال. 

قد  	 الجهاز.  تصلح  أو  تفتح  تعّدل،  أن  تحاول  ال 
خطيرة  ة  كهربائيّ مكّونات  إلى  نفسك  تعرّضين 
أيًضا  بطل  سيُ ذلك  لنفسك.  شديًدا  أًذى  بين  وتسبّ

الضمان.
بالجهاز. ال يجوز إجراء  	 اللعب  ال يجوز لألوالد 

بل األوالد.  التنظيف والصيانة من ِق
بون  	 يتسبّ قد  بالغالف.  اللعب  لألوالد  يجوز  ال 

ألنفسهم باإلصابة من مادة الغالف، أو يبتلعون 
بون باالختناق.  األجزاء الصغيرة ويتسبّ

لتتماشى  	 واختبارها  الوحدة  هذه  تصميم  تّم  لقد 
ة  الكهربائيّ ة،  مغناطيسيّ اإللكترو  المعايير  مع 
ذلك،  الراديو. مع  ترّدد  تداخل  الساكنة، ومعايير 
إلكترو  تداخل  لوجود  احتمال  هنالك  يزال  ال 
مغناطيسّي أو تداخل آخر. قد يساعد تغيير موقع 

الجهاز على التخلص من التداخل.
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إذا وصل جهازك إلى مرحلة نهاية عمر الخدمة،  	
تدوير  نقطة  إلى  أجزائه  جميع  مع  أخذه  فيجب 
مخصصة لألجهزة الكهربائية. راجع القسم 12. 

التخلّص من الجهاز.
موانع	االستعمال	. 2

فوق  فما  ا  عاًم  18 هن  سنّ اللواتي  لنساء  ل مالئم  أجزائه  بجميع  الجهاز  هذا 
البول  سلس  تقليل  الحوض،  قاع  ألعضاء  واإلحكام  الشّد  بتحسين  ويرغبن 

ة. يّ ل ناتج عن الضغط، أو تخفيف األعراض المهب ال

النساء   ، األوالد  تالين:  ال األشخاص  قبل  من  الجهاز  استعمال  يجوز  ال 
النفسية  أو  الحسية  أو  بدنية  ال القدرات  ذوي  بالغين  ال  ، ا  جنسيًّ المتحوالت 
المحدودة، أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة في كيفية استعمال 
الجهاز بطريقة آمنة، أو أولئك الذين ال يفهمون المخاطر التي تنطوي على 

االستعمال.

ال	تستعملي	إذا: 	

ا.  	 كنِت حاماًل أو مرضًع

ة أو منطقة الحوض خالل  	 يّ ل ة في المنطقة المهب خضعت لعملية جراحيّ
تام.  ـ 12 األخيرة، أو قبل الشفاء ال األشهر ال

أو  	 الجسم،  في  منطقة  أي  في  نشط  كهربائي  غرسة/جهاز  لديك  كان 
بية أو مزيل رجفان داخلي.  ناظمة قل

ة، يشمل اللولب الرحمّي المعدنّي )IUD(، في  	 يّ كان لديك غرسة معدن
موضع العالج.

االضطرابات  	 بية،  قل ال األمراض  مثل  خطيرة  حاالت  مع  العالج  تزامن 
قابل للضبط، األمراض الكبدية  ة، الصرع، فرط ضغط الدم غير ال يّ الحّس

أو الكلوية.

تناسلية، أو أي  	 كان لديك ماٍض من سرطان الجلد وسرطان األعضاء ال
نوع آخر من السرطان في الوقت الحالي، أو شامات محتملة الخباثة.
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كان هناك خلل في وظيفة جهاز مناعتك نتيجًة ألمراض مثبطة لجهاز  	
ـ HIV، أو بسبب أدوية مثبطة لجهاز المناعة.  المناعة مثل اإليدز وال

كنت تعانين من اضطرابات في الغدد الصماء تصُعب السيطرة عليها،  	
)الترجيل(  والتذكير  الدرقية  الغدة  وظيفة  اختالل  أو  السكري،  مثل 

الهورموني.

كانت لديك أي حالة نشطة في موضع العالج، مثل القروح، الصدفية،  	
الكشوط  المفتوحة،  )التمزقات(  الجلدي، االنهتاكات  الطفح  اإليكزيما، 

أو اآلفات.

ليزر، تردد الراديو )RF(، أو بأي أجهزة أخرى  	 ّقيت عالًجا بالضوء، ال ل ت
في موضع العالج لعمليات غير استئصالية، أو لعمليات تجديد السطح 
ليزر المجّزأ )بحسب خطورة العالج( خالل 3  االستئصالية بواسطة ال

أشهر قبل العالج.

استعملت إيزوتريتينوئين )®Accutane( خالل 6 أشهر قبل العالج. 	

ا. 	 نقل جنسيًّ كنت تعانين من مرض يُ

كنت تعانين في الوقت الحالي من تلّوث المسالك البولية، تلّوث الحوض  	
أو المسالك الحوضية.

	  3 ـ  ال األشهر  خالل  ة  يّ ائ كيمي لعالجات  أو  باإلشعاع  لعالج  خضعت 
الماضية.

كنت غير قادرة على استشعار الحرارة بصورة صحيحة بسبب مرض  	
ما، أو بسبب أمر آخر متعلق بالصحة.

كنت خالل فترة الطمث.  	

لك،  	 آمن  غير  الجهاز  استعمال  تجعل  أخرى  حالة  ة  أيّ لديك  كانت 
بحسب رأي طبيبك. 
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استشر	طبيبك	قبل	االستعمال	إذا: 	

ة لفحص مسحة عنق الرحم أو فحص الحوض  	 يت نتيجة غير سويّ ّق ل ت
خالل السنتين الماضيتين.

الهرپس  	 لة بواسطة الحرارة، مثل  المفعَّ كان لديك ماٍض من األمراض 
البسيط المتكّرر في المنطقة المعالَجة.

َدّلٍ )هبوط( مهبلي. 	 ّم إعالمك بأن لديك َت خضعت لجراحة مهبلية، أو إذا ت

كان لديك ماٍض من أمراض الجلد، الُجدرة، االختالل في شفاء الجروح،  	
ا. ا وهشًّ ا جدًّ وكذلك إذا كان جلدك جافًّ

استعمال  	 من  أو  ة،  يّ ف النزي ة  الخثريّ االعتالالت  من  ماٍض  لديك  كان 
مضادات التخثر باستثناء األسبيرين المنخفض الجرعة.

كان لديك شبكة مزروعة.  	

كان لديك لولب رحمّي )IUD( غير معدنّي.  	

ا، إضافات غذائية  	 أدوية، أعشاًب استعملت خالل األسبوعين األخيرين 
ر على عملية الشفاء.  يتامينات تؤثّ وڤ

ة. 	 ة أو قيلة مستقيميّ يّ ان يلة مث َدّلٍ رحمّي، ق كان لديك َت

	  6 ـ  ال األشهر  خالل  ما  جلدية  حالة  لعالج  طبيبك  من  أدوية  تلقيت 
الماضية.

ة أو في بطانة  	 ة في الرحم )ميوما(، سالئل رحميّ يّ كان لديك أورام عضل
ة أخرى في الرحم أو في عنق الرحم. الرحم، أو أّي حالة غير طبيعيّ
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خصائص	السالمة. 3

مع Silk'n السالمة في الصدارة. يمتلك الجهاز خصائص السالمة اآلتية:

من  	 واحدة  كل  تحتوي  المفرط،  التسخين  لمنع  الحرارة:  مثّبت	
ـ 16 )6)), )7)) على مثبّت حرارة مدَمج. عند تحّري  اإللكترودات ال
بث  يوقف عملية  المثبّت  فإّن  المعالج،  الجلد  في درجة حرارة  ارتفاع 
فيه  بما  الجلد  حرارة  درجة  تنخفض  حتى  لقائي،  ت بشكل   RF طاقة 

الكفاية الستئناف التسخين.

ـ RF عبر  	 مستشعر	اللمس: يضمن مستشعر اللمس بأن تمّر طاقة ال
)6))اإللكترودات)7))  تكون  عندما  فقط   ((7( اإللكترودات   ((6(

بمالمسة جيدة مع الجلد. 

فإّن  	 ة،  الخارجيّ ة  بالوضعيّ الجهاز  استعمال  عند  الحركة:  مستشعر	
الجهاز سيبث طاقة RF فقط عندما يتحرّك على متن الجلد. 

تعّرفي	على	جهازك. 4

وصف	الجهاز  4.1
ق بين  ة االستقطاب التي تتدفّ يّ ائ ن ث يستعمل الجهاز طاقة ترّدد الراديو RF ال
ثنائية االستقطاب على تحفيز  اإللكترودات )6))، )7)). تعمل طاقة RF ال

ة. يّ ل تكوين وإعادة بناء ألياف الكوالچين واإليالستين المهب

ات العالج  لتأشير على مستويات الطاقة ووضعيّ يمتلك الجهاز أضواء LED ل
بواسطة  ّم شحنها  يت الشحن،  لتكرار  قابلة  بطارية  الجهاز  يمتلك  المختلفة. 

.C 9)) من النوع( USB كابل

راجعي الرسم التوضيحّي في الصفحة )i( في مقّدمة هذا الدليل لرؤية موقع 
م الجهاز. كّل واحد من معال
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االستعمال	المخّصص	  4.2
هذا الجهاز الكهربائّي مخّصص لتحسين الشّد واإلحكام ألعضاء قاع الجوض، 
ة، ولتحسين  يّ ل ناتج عن الضغط، أو تخفيف األعراض المهب تقليل سلس البول ال

األداء الجنسّي.

الجهاز مخّصص لالستعمال الذاتّي فقط، وهو غير مالئم لالستعمال التجارّي 
أو العالجّي. ال يجوز االستعمال ألي غرض يختلف عما ذُكر في هذا الدليل.

محتويات	العبّوة  4.3
دليل المستخدم 	الجهاز 	
بطاقة ضمان 	كابل USB ومحّول 	
	 Silk’n Intimate Gel	 حقيبة للتخزين

أجزاء	الجهاز  4.4

 اإللكترودات -  	فتحة USB يو إس بي )1)) 	
الوضعيّة الداخليّة )6))

 اإللكترودات - )7))  	ضوء مؤشر للبطارية )2)) 	
الوضعية الخارجية 

غطاء واٍق )8)) 	زّر التحّكم )3)) 	
 ضوء مؤشر داّل على 	

 وضعية العالج  )4))
	 USB كابل 

((9( C  من النوع
 أضواء مؤّشرة تدّل على 	

محول USB )10)) 	مستوى الطاقة  )5))
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لوحة	التحّكم	في	الجهاز  4.5
م ةالتحّك يّ فعال  الوصفال

م  زّر التحّك
((3(

ة، مستوى ضغطة مطّولة  يّ داخل ة ال الجهاز نشط - الوضعيّ
داّل  الطاقة 1 )منخفض(؛ الضوء المؤشر ال
على وضعية العالج )4)) منطفئ )ليس 

هناك ضوء(
بعد تشغيل الجهاز، ضغطة مطّولة ستوقف 

تشغيل الجهاز؛ ارتجاج 1
1x ة - مستوى الطاقة 2 )متوسط(الضغط بخفة يّ داخل ة ال الوضعيّ

2X يفة ة - مستوى الطاقة 3 )مرتفع(ضغطة خف يّ داخل ة ال الوضعيّ
3X يفة ة - مستوى الطاقة 1 ضغطة خف ة الخارجيّ الوضعيّ

داّل على وضعية  )منخفض(؛ الضوء المؤشر ال
العالج )4)) مشتعل )أبيض ثابت(

4X يفة ة - مستوى الطاقة 2 ضغطة خف ة الخارجيّ الوضعيّ
)متوسط(

5X يفة ة - مستوى الطاقة 3 ضغطة خف ة الخارجيّ الوضعيّ
)مرتفع(

ضوء مؤشر داّل 
على وضعية 
العالج )4))

منطفئ: ليس هناك 
ضوء

يّة ة الداخل الوضعيّ

ةمشتعل: أبيض ثابت  الوضعية الخارجيّ

مشتعل: ومضات 
بيضاء

بادل  ت ّي. يومض الضوء وي نّ هناك خطأ ف
دالة على  الوميض مع األضواء المؤشرة ال

مستويات الطاقة )5))

ةالتحّكم يّ فعال الوصفال
أضواء مؤّشرة 

تدّل على مستوى 
الطاقة )5)) 

1

32

ضوء 1 - مستوى الطاقة 1 )منخفض(أخضر )ثابت(
ضوءان 2 - مستوى الطاقة 2 )متوسط(

3 أضواء - مستوى الطاقة 3 )مرتفع(

بادل أخضر )يومض( ت ّي. يومض الضوء وي نّ هناك خطأ ف
الوميض مع الضوء المؤشر الدال على وضعية 

العالج )4))

1

32

1

32
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م ةالتحّك يّ فعال  الوصفال

ضوء مؤشر 
لبطارية )2)) ل

أخضر )يومض(
أخضر )ثابت(

قالي )يومض( برت
قالي )ثابت( برت

شحن الجهاز
ّم شحن الجهاز ت

شحن البطارية منخفض
البطارية غير مشحونة، وضعية العالج غير 

نشطة

إيقاف	تشغيل	الجهاز  4.6
يتوقف الجهاز عن التشغيل في واحدو من 3 حاالت:

قد أتممت جلسة عالجية مدتها 20 دقيقة.  	

يقتين.  	 م يكن الجهاز بمالمسة محكمة مع الجلد ألكثر من دق ل

شحن البطارية منخفض جًدا. 	

يكون هناك ارتجاج واحد عندما يتوقف الجهاز عن التشغيل. 	

وضعيّات	العالج  4.7
ة. ة وخارجيّ يّ تي تشغيل: داخل يمتلك الجهاز وضعيّ

المهبلي  	 النسيج  لشّد  الوضعية  هذه  استعملي  ّية:	 الداخل الوضعّية	
وتخفيف  العضلي  التوتر  لرفع  الحوض  قاع  في  المهبلية  والعضالت 

السلس.

الجلدي  	 النسيج  لشّد  الوضعية  هذه  استعملي  الخارجّية:  الوضعّية	
ّي.  الفرجّي الخارجي من أجل تحسين المظهر المهبل

ليه مرة أخرى.  	 ّم شّغ ث الجهاز  أوقفي تشغيل  العالج:  لتغيير	وضعّيات	
في   2 الخطوة  انظري  بها،  ترغبين  التي  ة  الوضعيّ على  للحصول 
بالوضعية  العالج  الداخليةأو6.3  بالوضعية  العالج   6.2 الفصول 

ة(. الخارجيّ
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مستويات	الطاقة  4.8

ة 3 مستويات من الطاقة: مستوى 1 )منخفض(،  	 ة عالجيّ لكّل وضعيّ
ما كان مستوى  مستوى 2 )متوسط(، مستوى 3 )مرتفع(. بشكل عام، كلّ

نتائج أفضل. الطاقة أعلى كانت ال

ة عالج من مستوى الطاقة 1. 	 تبدأ كّل وضعيّ

خفيفة  	 بضغطة  الطاقة  مستويات  بين  تنّقل  الطاقة:	 مستوى	 لتغيير	
م )3)) حتى تصل إلى مستوى الطاقة الذي ترغب به. على زّر التحّك

شحن	الجهاز  4.9
ا قبل االستعمال األول. قد  ًم الجهاز دائ اشحني 

ّي ما يقارب 6 ساعات.  يستغرق الشحن األّول

ـ USB )9)) في الجهاز.  	 أدخلي كابل ال
محّول  في  لكابل  ل اآلخر  الطرف  أدخل 
تزويد  بنقطة  وصليه   ((10(  USB ـ  ال

لبطارية ولوضعية العالج )4)),  الكهرباء. ستضيء األضواء المؤشرة ل
لبطارية باللون األخضر  )2)) وتنطفئ، ثم سيومض الضوء المؤشر ل

.((2(

اشحني الجهاز مرة أخرى بشكل تام بعد كل جلسة عالجية مدتها 20  	
دقيقة، وافحصي مستوى الشحن في البطارية قبل البدء بعالج جديد.

العالجات. 5

خّطة	العالج  5.1

يستمر كل عالج داخلي أو خارجي لمدة 20 دقيقة. 	

تا  	 بكل أو  واحدة  ة  بوضعيّ الجهاز  استعملي 
 4 لمدة  األسبوع  في  مرات   3 أو   2 تين  الوضعيّ

أسابيع.

6

20
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األسبوع،  	 في  واحدة  مرة  إلى  ا  تدريجًي االستعمال  من  لي  لّ ق ذلك،  بعد 
ثم إلى مرة واحدة كل أسبوعين أو على فترات أكثر تباعًدا، بما يوافق 

احتياجاتك الخاصة.

ماذا	تتوقّعين	من	الجهاز  5.2
ـ : ة من الطبيعّي أن تجّربي وتشعري ب أثناء الجلسة العالجيّ

شعور	بالحرارة: خالل العالج الداخلي وكذلك الخارجي.  	

حول  	 ذلك  يحدث  قد  الجلد:  في	 الخفيف	 االنتفاخ	 أو	 االحمرار	 بعض	
المهبل في أعقاب العالج الخارجي. ال يجدر بردود الفعل هذه أن تدوم 

أكثر من 24 ساعة.

 إذا شعرت بردود الفعل هذه، فإننا نوصيك بدهن ِجل األلوڤيرا على الجلد  	
المصاب.

ارتجاج	قصير:	أثناء العالج، ستشعرين بارتجاج كل بضعة دقائق. هذا  	
أمر طبيعّي، ويدل على أن الجهاز نشط. 

قد  	 ة،  يّ الداخل ة  الوضعيّ استعمال  عند  البول:  سلس	 في	 مؤقت	 ازدياد	
تكرارًا. ال  أكثر  بشكل  تبّول  ال إلى  بالحاجة  المستعمالت  بعض  تشعر 
لقلق، سيزول ذلك خالل بضعة أيام. ستبدأ أعراض سلس البول  داعي ل

ا نتيجًة للعالجات. ًن باالنحسار، وستشاهدين تحّس

ن  	 تكوُّ للجلد،  ا  امًّ ت احمرارًا  رأيت  إذا  االستعمال  عن  فورًا  توّقفي 
للحويصالت أو الحروق.

أو  	 الجلد  إذا صار  أو  م،  أل بأّي  إذا شعرت  االستعمال  فورًا عن  توّقفي 
الجهاز ساخنين أكثر من الالزم.
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آثار	جانبية	محتملة  5.3
والمضاعفات  الجانبية  تأثيرات  ال فإّن  لإلرشادات،  ا  قً وف استعمال  ّم  ت ي عندما 
المرتبطة باستعماله غير شائعة. نورد أدناه بعض التوصيات في حالة نشوء 

ة المحتملة.  يّ ب أّي من األعراض الجان

 انزعاج	خفيف	
)الوضعية الداخليّة/ الخارجيّة(

قد تشعر بعض المستعمالت بانزعاج 
خفيف أثناء االستعمال. أفضل وصف لذلك 

هو شعور خفيف باللسع في الجلد حول 
المهبل. قد يستمّر الشعور باللسع خالل 

العالج أو بعده. 

التوصيات:	
استعملي مستوى طاقة منخفض 

وانتظري حتى زوال االنزعاج قبل 
العالج القادم.

 شعور	بالحرارة	المفرطة	
)الوضعية الداخليّة/ الخارجيّة(

إذا شعرت باأللم، المضايقة الشديدة أو 
بشعور مزعج جًدا، فقلّلي مستوى الطاقة 

حتى تشعري بأنك بحالة جيدة.

التوصيات:	
استعملي مستوى طاقة أقل وانتظري 
حتى زوال التأثير قبل العالج القادم.

رّد فعل تحّسسّي
)الوضعية الداخليّة / الخارجيّة(

في حاالت نادرة، قد تشعرين برّد فعل 
تحّسسي بعد العالج.

 توصية:	
أوقفي العالج، واستشيري طبيبك إذا 
استمر رّد الفعل ألكثر من 24 ساعة.

 احمرار	وانتفاخ	مفرطين	
)الوضعيّة الخارجيّة(

في حاالت نادرة، قد يصبح الجلد حول 
المهبل شديد االحمرار ومنتفًخا جًدا. يجب 
أن يخّف االحمرار واالنتفاخ خالل 2 إلى 

5 أيّام.

التوصيات:	
عالجي	بواسطة	دهن	كريم	األلوڤيرا	
مراًرا	وتكراًرا. انتظري حتى زوال 

التأثير قبل العالج القادم. راجعي طبيبك 
إذا لم يُزل االحمرار خالل 5 أيّام.
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 حويصالت	أو	حروق	
)الوضعيّة الخارجيّة(

في حاالت نادرة جًدا، قد تشعرين بتكّون 
حويصالت أو حروق في الجلد حول 

المهبل.

التوصيات: 
قومي بتبريد الموضع المصاب وادهني 

ا للحروق. انتظري  كريًما مضادًّ
حتى زوال التأثير قبل العالج القادم، 

واستعملي مستوى طاقة أقل. 
استشيري طبيبك إذا لم يرجع الجلد إلى 

طبيعته خالل أسبوع.
 ظهور	البقع	

)الوضعيّة الداخليّة(

في حاالت نادرة، قد تشعرين بظهور 
خفيف للبقع فوًرا بعد العالج.

التوصيات:	
استشيري طبيبك إذا استمر التأثير أكثر 

من 24 ساعة.

توّقفي فورًا عن االستعمال إذا كان أحد هذه األعراض أشّد خطورًة. 	

ام. 	 م تُزل هذه األعراض خالل 2 إلى 3 أيّ راجعي طبيبك إذا ل

ابدأ!. 6

قبل	العالج  6.1

تأكدي من أن شحن بطارية الجهاز ليس منخفًضا )راجعي القسم 4.9  	
شحن الجهاز).

أفرغي المثانة قبل العالج. 	

تأكدي من عدم مرور تاريخ انتهاء صالحية الِجل. 	

قومي بإزالة الغطاء الواقي)8)) الموجود على )6))اإللكترودات)7))  	
قبل االستعمال. 

قبل االستعمال، نظفي )6)) اإللكترودات)7)) بفوطة مهبلية، وجففيها  	
بمنشفة ورقية نظيفة.
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ًدا، كالكحول )يشمل العطور،  	 قابلة لالشتعال أب ال تستعملي السوائل ال
المطّهرات، أو نماذج أخرى تحتوي على الكحول( أو األسيتون لتنظيف 

الجلد قبل االستعمال.

تثقيبات أو المعادن من منطقة المعالجة قبل االستعمال.  	 أزيلي جميع ال

العالج	بالوضعية	الداخلية  6.2
1 . ((6( جميع  على  الجهاز  مع  المزّود  الِجل  من  صغيرة  كمية  ضعي 

ا. يًّ اإللكترودات )7)). ليست هناك حاجة لدهن الجل داخل

لي الجهاز بالضغط مطّواًل على زّر . 2 ة، شغّ يّ ة الداخل لعالجات الوضعيّ
الجهاز على  ة، وسيتّم ضبط  يّ الداخل ة  الوضعيّ )3)). ستنشط  م  التحّك
مستوى الطاقة 1. سيكون الضوء المؤشر الدال على وضعية العالج 
اآلن  والجهاز  بارتجاج،  ستشعرين  هناك ضوء(.  )ليس  ئًا  منطف  ((4(

جاهز لالستعمال. 

استلقي وأريحي نفسك. ابدئي عالجك بمستوى الطاقة 1.. 3

ما . 4 قدر  على  المهبل  داخل  إلى   ((7( اإللكترودات   ((6( أدخلي 
تستطيعين بحيث تكون مريحة لِك. عندما يكون الجهاز داخل المهبل، 

تأّكد من أنه مدّعم أثناء العالجات: عليك ال
تي  	 بّ ث ت ياًل ل قيها قل إذا كانت رجليك منبسطة على السرير، فأغل

الجهاز في مكانه.

ة عند االستلقاء )والقدمين على السرير(،  	 يّ ن إذا كانت رجليك مث
تثبيته في مكانه. فضعي وسادة تحت الجهاز ل

بإمكانك أيًضا حمل الجهاز، إذا وجدِت بأن ذلك يساعد على تثبيته  	
في مكانه.

خالل العالج، ستشعرين بارتجاج كل دقيقة بالتقريب.  	

إذا شعرت براحة مع درجة السخونة بعد 5 دقائق، فانتقلي إلى مستوى . 5
م  )3)). الستعمال مستوى  التحّك ة على زر  بخفّ بالضغط   2 الطاقة 
ضغطة   ((3( م  التحّك زّر  على  بخفة  اضغطي  )المرتفع(،   3 الطاقة 

واحدة أخرى.
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باالستمرار . 6 نوصيك  دقيقة.   20 لمدة  مكانه  في  الجهاز  على  حافظي 
في االستلقاء وبعدم تغيير مكانك. على الرغم من ذلك، من المستحسن 
تدوير الجهاز بين الحين واآلخر للحفاظ على جريان الطاقة عبر )6)) 

اإللكترودات )7)). سيتوقف الجهاز عن التشغيل بعد 20 دقيقة.

في حاالت األلم أو االنزعاج: 	

يلها  	 إذا كنت تستعملين مستويات الطاقة 2 أو 3، فقومي بتقل
م )3)) مرة أو مرتين. انتظري 5  بواسطة الضغط على زر التحّك

دقائق حتى تنخفض الحرارة.

ا تستعملين مستوى الطاقة 1، فأبعدي الجهاز  	 يً إذا كنت حال
وانتظري حتى تصبحي بحالة جيدة، قبل استعمال الجهاز 

مرة أخرى.

حول . 7 الخارجي  الجلد  وامسحي  الجهاز،  أبعدي  العالج،  انتهاء  عند 
المهبلية،  للمنطقة  مخصصة  بفوط  أو  ونظيفة  جافة  بمنشفة  المهبل 

إلزالة أية بقايا من الجل. 

في الجهاز )انظري الفصل 7. التنظيف، الصيانة والتخزين(.. 8 ّظِ ن

العالج	بالوضعية	الخارجيّة	  6.3
ة  أيّ من  ا  يً وخال ا  جافًّ ا،  فً نظي ا،  وقً محل الجلد  يكون  أن  يجب  االستعمال،  قبل 
لتعّرق أو مزيالت لرائحة العرق. كذلك، تأكدي من أن  مساحيق، مضاّدات ل

ّوثًا.  الجلد ليس أحمر أو مل

ضعي كمية صغيرة من الِجل المزّود مع الجهاز على )6)), اإللكترودات . 1
)7)) الفّضيّة اللون الـ 3. ليست هناك حاجة لدهن الجل داخليًّا.

على . 2 مطّواًل  بالضغط  الجهاز  لي  شغّ ة،  الخارجيّ ة  الوضعيّ لعالجات 
ة  ّم الضغط عليه بخفة 3 مرات. ستنشط الوضعيّ ث م )3))،  التحّك زّر 
ة، وسيتّم ضبط الجهاز على مستوى الطاقة 1. سيكون الضوء  الخارجيّ
المؤشر الدال على وضعية العالج )4)) أبيض باستمرار )بشكل ثابت(. 

ستشعرين بارتجاج، والجهاز اآلن جاهز لالستعمال. 
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استلقي وأريحي نفسك. ابدئي عالجك بمستوى الطاقة 1.. 3

ة اللون . 4 أمسكي بقاعدة الجهاز وضعي )6)) اإللكترودات )7)) الفّضيّ
 ((6( لجانب  ثّي  ل المث الشكل  سيساعدك  الشفتين.  على   3 ـ  ال
مكانه  في  الجهاز  وضع  على  اللون  ة  الفّضيّ اإللكترودات)7)) 

بشكل صحيح.

عندما تكون )6)) اإللكترودات )7)) بمالمسة جيدة مع الجلد، وفي . 5
الوقت الذي تحركين أنت فيه الجهاز، ستشعرين بالحرارة المنبعثة من 
ولكن  ببطء  الجهاز  تحريك  في  استمّري   .((7( اإللكترودات   ((6(
ـ  ال تعمل طاقة  فلن  التحريك،  ّم  ت ي م  ل إذا  للجلد.  ا  تماًم بشكل مالصق 

ثنائية االستقطاب.  RF ال

خالل العالج، ستشعرين بارتجاج كل دقيقة بالتقريب.  	

إذا شعرت براحة مع درجة السخونة بعد 5 دقائق، فانتقلي إلى مستوى . 6
م  )3)). الستعمال مستوى  التحّك ة على زر  بخفّ بالضغط   2 الطاقة 
ضغطة   ((3( م  التحّك زّر  على  بخفة  اضغطي  )المرتفع(،   3 الطاقة 

واحدة أخرى.

وبعد  	 اآلن  بسخونة شديدة  تشعرين  ولكنك  الطاقة صحيًحا  كان مستوى  إذا 
التكرار، فزيدي مساحة الموضع الذي تعالجينه و/أو واصلي تحريك الجهاز 

حول موضع العالج.

17



إذا وجدت صعوبة في تحريك الجهاز على الجلد، فبإمكانك دهن كمية صغيرة  	
ـ 3. أخرى من الجل على  )6)) اإللكترودات )7)) الفضية اللون ال

استمّري بزحلقة الجهاز على الشفتين. سيتوقف الجهاز عن التشغيل . 7
بعد 20 دقيقة.

إذا شعرت باأللم أو االنزعاج: فأبعدي الجهاز وانتظري حتى تصبحي بحالة  	
جيدة، قبل استعمال الجهاز مرة أخرى.

حول . 8 الخارجي  الجلد  وامسحي  الجهاز،  أبعدي  العالج،  انتهاء  عند 
المهبلية،  للمنطقة  مخصصة  بفوط  أو  ونظيفة  جافة  بمنشفة  المهبل 

إلزالة أية بقايا من الجل. 

في الجهاز )انظري الفصل 7. التنظيف، الصيانة والتخزين(.. 9 ّظِ ن

بعد	العالج  6.4
ة، نوصيك بما يلي: ة والخارجيّ يّ تين، الداخل تا الوضعيّ بعد عالجات كل

ا لمدة يومين بعد العالج. 	 بي الماء الساخن جدًّ تجنّ

انتفاخ  	 تلّوث،  حدوث  على  مؤشر  أي  هناك  كان  إذا  بطبيبك  اتصلي 
م أو أي عرض غير اعتيادي آخر. مفرط، احمرار، أل

التنظيف،	الصيانة	والتخزين. 7

ة إلزالة أية بقايا من الجل عن الجهاز بما في ذلك  	 يّ ل استعملي فوطة مهب
مسّطح العالج. هذا يمنع الجل من التصلّب وإلحاق الضرر بالجهاز.

ثم جففي الجهاز بمنشفة ورقية نظيفة. 	

قد  	 التجميلية.  الحقيبة  في  الجهاز  بتخزين  نوصيك  التنظيف،  بعد 
 ،((7( اإللكترودات   ((6( على   ((8( الواقي  الغطاء  بوضع  ترغبين 

ا.  لكن ذلك ليس ضروريًّ
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من  	  70% عن  يزيد  ال  ما  على  تحتوي  تنظيف  سوائل  استعمال  بإمكانك 
الكحول، لكن ال تستعملي األسيتون أبًدا وال أيّة سوائل كاشطة أخرى، ألنّها 

ستسبّب الضرر لجهازك.

ًدا.  	 ا من أجزائه في الماء أب ال تغمري الجهاز أو أيًّ

حّل	المشاكل. 8

ال تحاول أن تعّدل، تفتح أو تصلح الجهاز. قد تعّرضين نفسك إلى مكّونات 
بطل أيًضا الضمان.  ًدا لنفسك. ذلك سيُ بين أذًى شدي ة خطيرة وتسبّ يّ ائ كهرب

الشرح/ ما ينبغي فعلهالمشكلة

تأّكدي من أنّه قد تّم شحن الجهاز. أعيدي تشغيل الجهاز.جهازي ال يبدأ بالعمل.

ال أشعر بأي حرارة 
منبعثة من الجهاز

ال يتم بث الحرارة إذا لم تكن اإللكترودات )6)), )7)) 
بمالمسة جيدة مع جلدك. إنها من خصائص السالمة. 

تأكدي من أن الجهاز مضغوط بشدة مقابل الجلد قبل بدء 
العالج.

ال يتم بث الحرارة إذا لم تدهني الجل، أو إذا جّف الجل 
الذي قمت بدهنه مسبًقا. تأكدي من دهن الجل قبل العالج 

مباشرًة.
يشتعل الضوء المؤشر 

الدال على وضعية العالج 
)4)) واألضواء المؤشرة 
الدالة على مستوى الطاقة 

)5)) بالتناوب.  

هناك خطأ فنّّي. أعيدي تشغيل الجهاز.

الجهاز ال يشحن.

تأكدي من توصيل المحّول بالجهاز وبنقطة تزويد 
الكهرباء. افصلي المحّول )10)) ثم أعيدي وصله مرة 

أخرى إلعادة ضبط الجهاز. 
.((9( USB تأكدي من عدم تضّرر كابل الـ
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الشرح/ ما ينبغي فعلهالمشكلة

توّقف الجهاز عن العمل 
خالل العالج. 

تأكدي من أن الجهاز مشحون بشكل كامل. سيتوقف 
الجهاز عن العمل تلقائيًّا خالل العالج إذا كان شحن 

البطارية منخفض جًدا، أو إذا كان هناك خطأ فنّّي.

أعيدي تشغيل الجهاز. توّقف الجهاز عن العمل.

إذا استمرت أّي مشكلة، فاتصلي بخدمة الزبائن.

خدمة	الزبائن. 9

 .www.silkn.co.il اإللكترونّي  موقعنا  ُزر  المعلومات،  من  للمزيد 
على  الزبائن  بخدمة  رجاًء  اتصل  الجهاز،  في  مشكلة  وجود  حالة  في 
هاتف  على  أو   ،contact@silkn.co.il اإللكتروني  البريد   عنوان 

 .309-700-700-1

المواد	االستهالكيّة. 10

 بإمكانك شراء المزيد من Silk’n Intimate Gel على الموقع اإللكتروني:
 .www.silkn.co.il

الضمان. 11

تَج المنفصل للحصول على معلومات كاملة. الرجاء مراجعة كتيّب ضمان المن

ال تتحّمل الجهة المصنّعة المسؤولية عن الضرر أو اإلصابات الناتجة عن  	
االستعمال الخاطئ أو غير الالئق. 
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التخلّص	من	الجهاز	. 12

الخاّصة  بلدك  اتّباع قوانين  تتأّكدي من  بلغ جهازك مرحلة أواخر عمره،  إذا 
ة. يّ ائ بالتخلّص من األدوات الكهرب

التغليف  12.1
يجب التخلّص من التغليف بعد فصل المواد بحسب نوعها. تخلّص من الورق 
المواد  تجميع  خدمة  بواسطة  ة  وشريطيّ ة  يّ ورق كنفايات  والكرتون  المقّوى 

لتدوير. قابلة ل ال

إزالة	البطارية  12.2
عندما يصل الجهاز إلى نهاية عمره، فيجب عليك إزالة البطارية قبل التخلّص 
من الجهاز. لفعل ذلك، يجب أن يكون الجهاز مفتوًحا. لن يعمل الجهاز بعد 
هذا اإلجراء، وال يمكن إصالحه. سيكون أّي ضمان باطاًل عندما يكون الغالف 
الخارجي مفتوًحا وعند إزالة البطارية. Home Skinovations Ltd غير 

مسؤولة عن أية أضرار جسمانية أو مادية نتيجةً ألداء هذا اإلجراء.

افصلي	الجهاز:	افصلي الجهاز عن نقطة تزويد الكهرباء، أخرجي كابل  . 1
USB )9)) وتأّكدي من أن البطارية فارغة.

افتحي	التغليف: استعملي أداة صغيرة )مثل مفّك البراغي أو السكين . 2
المتعدد االستخدامات(، لفتح تغليف الجهاز. 

21



لوحة . 3 أمسكي  متينة.  طاولة  على  الجهاز  ضعي  البطارية:  أزيلي	
يد  ال الدوائر المطبوعة )الخضراء( بيد واحدة، وأزيلي البطارية بحذر ب

األخرى. ال تلحقي الضرر بالبطارية.

الجهاز	  12.3
الجهاز  التخلّص من هذا  قانون  ال ة! يتطلّب  يّ ت ي ب ال نفايات  ال تقم برميِه في  ال 
نقطة مخّصصة  في  واألجزاء(  اإلكسسوارات  ذلك جميع  في  )بما  الكهربائّي 
هذا يضمن  )التدوير(.  التصنيع  إعادة  أجل  ة من  يّ ائ الكهرب األجهزة  لتجميع 
بيئة. تأّكدي من أّن  ة، ويمنع إطالق مواّد مؤذية * إلى ال يّ تدوير الجهاز باحتراف

ة غير مشحونة قبل التخلّص منه.  الجهاز بوضعيّ

ـ Cd : كادميوم، Hg  زئبق، Pb  رصاص.  *المنتجات الموسومة ب
 

الخصائص. 13

H2401النموذج
™RTالتكنولوجيا

طاقة تردد الراديو RF الثنائية 
 االستقطاب 

)التردد؛ الطاقة القصوى للمخرج، 
التيار األقصى للمخرج( 

1MHz ±30%; 10W max

التشغيل والسالمة
مستشعر درجة الحرارة لمنع تسخين الجلد 

المفرط 
مستشعر اللمس ومستشعر الحركة

22



النقل والتخزين ما بين االستعماالت 
وشروط التخزين

 درجة الحرارة: -40 درجة مئوية 
حتى 70+ درجة مئوية

الرطوبة النسبيّة: rH 90% كحد أقصى
hPa 1060 - 500 :الضغط الجّوّي

شروط التشغيل
درجة الحرارة: 5 - 40 درجة مئويّة
rH 90% - 15% :الرطوبة النسبيّة
hPa 1060 - 700 :الضغط الجّوّي

الفترة الزمنيّة بين "درجة حرارة 
التخزين الدنيا بين االستعماالت" 
و"درجة حرارة التشغيل الدنيا" 

مع درجة حرارة تعادل 20 درجة 
مئويّة في المحيط الخارجّي

30 دقيقة

الفترة الزمنيّة بين "درجة حرارة 
التخزين القصوى بين االستعماالت" 
و"درجة حرارة التشغيل القصوى" 
مع درجة حرارة تعادل 20 درجة 

مئويّة في المحيط الخارجّي

30 دقيقة

 الحماية من 
الصعقة الكهربائيّة

التصنيف II - وضعية الشحن 
أداة طبّيّة مشّغلة بالطاقة الداخليّة - وضعية 

العالج النوع BF على الجزء المستخَدم 

حماية من األذى نتيجة دخول الماء 
IP23أو المواد الجسيماتية.

متواصل وضعيّة التشغيل
KSA-10D-050200HEمحّول )مهايئ(

 240-100 ڤولت؛ 60/50 هرتز؛مدخل؛ مخرج المحّول
0.3 أمپير؛ 5.0 ڤولت - 2.0 أمپير

5 سنواتعمر الخدمة المتوّقع للمعّدات
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العالمات	واإلشارات	. 14

بيان أو حدث يُشير إلى خطر محتمل أو وشيك عند استعمال الجهاز.

معلومات هاّمة حول استعمال الجهاز أو صيانته.

الجهاز محمي من رش الماء عند إمالته بزاوية أقصاها 60°.

درجة الحماية من الصعقة الكهربائيّة: نوع BF الجزء المستخَدم.

قد يحدث تشويش في الحيّز المجاور للجهاز.

ال تقم برميِه في النفايات البيتيّة! يتطلّب القانون التخلّص من هذا 
الجهاز الكهربائّي )بما في ذلك جميع اإلكسسوارات واألجزاء( في 
نقطة مخّصصة لتجميع األجهزة الكهربائيّة من أجل إعادة التصنيع 

)التدوير(.

اتّبعي إرشادات التشغيل.

يحتوي على بطارية ليثيوم.

تاريخ التصنيع. 

الجهة المصنّعة. 

الرقم التسلسلّي للجهاز. 

هذا الجهاز غير مناسب لالستعمال عند وجود خالئط مخّدرة قابلة لالشتعال  	
مع الهواء أو مع األكسجين، أو أكسيد النيتروز.

IP23

Li-ion
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التوسيم. 15

منحنيات	طاقة	المخرج. 16

ة في إعدادات محددة للطاقة. رات لكل وضعيّ تغيّ يُظهر المنحنى ال
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17 .EMC	اإللكترومغناطيسي	للتوافق	التقنية	النتائج
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إشعار	قانونّي. 18

.Home Skinovations Ltd  ©  2020 النشر   حقوق 
جميع الحقوق محفوظة.

 Home Skinovations Ltd تحتفظ بحّق إجراء تغييرات على المنتجات 
أو  ة،  يّ المصداق األداء،  تحسين  أجل  من  المواصفات  على  أو  بها  الخاّصة 
 Home Skinovations بل  ِق من  المزّودة  المعلومات  التصنيع.  ة  يّ ل قاب
 Home فترض أن تكون دقيقة ومعتمدة في وقت نشرها. مع ذلك، فإّن Ltdيُ
أّي  منح  ّم  يت ال  االستخدام.  عن  ة  يّ بالمسؤول تلتزم  ال   Skinovations Ltd
ترخيص بشكل ضمنّي أو بشكل آخر ألّي براءة اختراع أو حقوق براءة اختراع من 
Home Skinovations Ltd. ال يجوز استنساخ أّي جزء من هذا المستند أو 
ة، ألّي غرض كان،  ة كانت أو ميكانيكيّ يّ نقله بأّي شكل أو بأّي وسيلة، إلكترون
 .Home Skinovations Ltd من  واضح  خّطّي  إذن  على  الحصول   دون 
 Home Skinovations مسبق.  إشعار  دون  لتغيير  ل ُعرضة  بيانات  ال
عالمات  قة،  معلّ اختراع  براءات  وتطبيقات  اختراع  براءات  تمتلك   Ltd
الموضوع  تغّطي  أخرى  ة  فكريّ ة  ملكيّ حقوق  أو  نشر،  حقوق  ة،  تجاريّ
ترخيص  أّي  يمنحك  ال  المستند  هذا  تزويد  المستند.  هذا  في  المذكور 
حقوق  أو  النشر  حقوق  ة،  التجاريّ للعالمات  وال  هذه،  االختراع  لبراءات 
اتفاق خّطّي  أّي  المزّودة بوضوح في  تلك  باستثناء  ة األخرى  الفكريّ ة  الملكيّ
لتغيير  ل ُعرضة  المواصفات   .Home Skinovations Ltd بل  ِق من 
مسّجلة  ة  تجاريّ عالمات  هي   Silk'n شعار  و   Silk'n مسبق.  إشعار  دون 
ص.ب. يوكنعام  شاعار  تاڤور،  بناية   Home Skinovations Ltd ـ   ل

 533، يوكنعام 2069206، إسرائيل.
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