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1. Ismerje meg a Silk'n Jewel szőrtelenítő készül-
éket

A Silk'n Jewel™  otthoni használatra tervezett, fényalapú tartós szőrtelenítő 
készülék. A Silk’n Jewel rendkívül hatékony elektromos készülék, ezért 
használata során mindig tartsa szem előtt a biztonságot. Használat előtt felté-
tlenül olvassa el az összes figyelmeztetést, ellenjavallatot és biztonsági óvintéz-
kedést, és szigorúan tartsa be őket. Javasoljuk, hogy minden kezelés előtt újból 
olvassa végig a használati útmutatót.

1.1. A csomag tartalma
A Silk'n Jewel csomag tartalma:

 y Szőrtelenítő készülék
 yKezelési útmutató

 yAdapter
 y Jótállási jegy

1.2. A készülék leírása
Tekintse meg a használati útmutató elején található ábrát, hogy 
megtekinthesse, hol találhatóak a Silk’n Jewel egyes funkciói.
1. Adapter csatlakozó
2. Energiaszint-jelző (1–5.)
3. Kezelőgomb
4. Készenléti lámpa

5. Bőrszínérzékelő lámpája
6. Kezelőfelület
7. Bőrszínérzékelő

1.3. Rendeltetésszerű használat
A Silk'n Jewel készüléket a nem kívánt szőrszálak eltávolítására, valamint tartós 
vagy végleges szőrtelenítésre tervezték. A végleges szőrtelenítés azt jelenti, 
hogy egy kezeléssorozat után hosszú távú, stabil csökkenés tapasztalható a 
visszanövő szőrszálak számában. A Silk'n Jewel segítségével eltávolíthatja a 
nem kívánt testszőrzetet. A szőrtelenítő könnyedén használható a következő 
felületeken: hónalj, bikinivonal, karok, lábak, arc, hát és mellkas.
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2. A Silk'n Jewel készülékkel kapcsolatos biztonsági
információk

A Silk'n Jewel készülék esetében a biztonság a legfontosabb

Az otthoni használatra tervezett villanófényes technológiát (Home Pulsed 
Light™, HPL) technológiát használó Silk'n Jewel alacsonyabb energiafelhaszná-
lással nagyobb biztonságot tesz lehetővé. A HPL-technológia a többi villanófé-
ny-alapú szőrtelenítő készülék energiafelhasználásának töredékét használja a 
hosszú távú eredmények eléréséhez. Az alacsony energiafelhasználás csökken-
ti a sérülések vagy szövődmények kockázatát, valamint hozzájárul a felhasználó 
általános biztonságához.

3. Ellenjavallatok és figyelmeztetések

A Silk'n Jewel készüléket nem mindenki használhatja. 

A lézeres vagy intenzív villanófényes fényforrással történő 
szőreltávolítás bizonyos személyek esetében növelheti a 
szőrnövekedést. A jelenleg elérhető adatok alapján ilyen 
tekintetben a legmagasabb kockázati csoportba a földközi-
tengeri, a közel-keleti és a dél-ázsiai nők tartoznak, ha a 
készüléket az arcukon és a nyakukon használják. További 
információkért látogasson el a www.silkn.eu, a www.silkn.
com vagy a helyi Silk'nTM-forgalmazójának honlapjára.

 E Gyerekek, mozgáskorlátozottak, korlátozott szenzoriális 
képességekkel és értelmi fogyatékkal élők, valamint a 
készülék használatában járatlan vagy azt nem ismerő 
felhasználók számára a készülék használata tilos. Ne 
engedje a gyerekeknek, hogy a készülékkel játsszanak.
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 K Lebarnult vagy nemrégiben a napnak kitett bőrön 
(ideértve a szolárium használatát) ne használja a 
készüléket 2–5 energiaszinteken. Lásd a(z) 6.1 fejezetet.

 K A kezelt felületeket óvja a napfénytől.

 E Soha ne használja a készüléket a szemek környékén. A 
készülék infravörös fényt bocsát ki, amely károsodást 
okozhat. 

 E Ne használja feltöltött vagy toxinokkal kezelt felül-
eteken.

 E Ne kezelje a tetovált vagy sminktetovált, sötétbarna 
vagy fekete színű foltos bőrfelületeket (például nagy 
szeplőket, májfoltokat vagy szemölcsöket), a mell-
bimbókat, a nemi szervek környékét és az ajkakat.

 E Ne végezzen kezelést ekcémás, pikkelysömörös, 
sérült bőrfelületeken, nyílt sérüléseken, fertőzött bőrön 
(ajakherpesz), valamint szervi vagy emésztőrendszeri 
betegségekkel (például diabétesszel) járó bőrállapot 
esetén.

 E Ne kezeljen korábban herpesszel fertőzött 
bőrfelületeket.

 E Ne használja a készüléket terhesség vagy szoptatás 
esetén.

 E Ne használja a készüléket olyan területeken, ahol nem 
szeretné eltávolítani a szőrt. A szőrtelenítés eredménye 
tartós.

 E Kezelésenként egy bőrfelületet mindig csak egyszer 
kezeljen!
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 E Azonnal hagyja abba a kezelést, ha bőrpírt, hóly-
agosodást vagy égést tapasztal.

 E Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használjon 
alacsonyabb energiaszintet.

 E Vegye ki az összes ékszert kezelések előtt.

 E Tartsa mindig elérhető közelségben a hálózati adaptert, 
hogy sürgős esetben azonnal tudja kihúzni a konnek-
torból.

 A A készüléket tartsa víztől távol! Ne használja a készüléket 
kádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb, vizet 
tartalmazó edények közelében. Ne helyezze és ne tárolja 
a készüléket olyan helyen, ahonnan leeshet, lelökődhet 
vagy víz közelébe kerülhet. Fennáll az áramütés veszélye. 
Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.

 E Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatla-
koztatva van a konnektorhoz. Tartsa mindig elérhető 
közelségben a hálózati adaptert, hogy sürgős esetben 
azonnal tudja kihúzni a konnektorból.

 E Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a Silk’n Jewel 
készüléket. Ezzel veszélyes elektromos alkatrészeknek 
vagy villanófényes energiának teheti ki magát. Súlyos 
sérüléseket okozhat magának, valamint elveszíti a 
jótállást is. 

4. Ne használja a Silk’n Jewel készüléket, ha:

  a Home Skinovations Ltd. nem ajánlja a csatlakozódugó, a 
kiegészítők és a tartozékok használatát.

  a készülék tápkábele vagy csatlakozódugója sérült. A tápkábelt 
tartsa távol a hőforrásoktól.
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  használat közben füstöt érzékel. 

  a készülék nem működik rendesen, vagy ha sérültnek tűnik. 

  a bőrszínérzékelő megrepedt vagy elromlott;

  a külső burok megrepedt vagy szétesőben van.

A fenti esetek bármelyikében lépjen kapcsolatba a Silk'n™ ügyfélszolgálatával.

5. Konzultáljon orvosával a használat előtt, ha:

  korábban keloidos hegképződése volt;

  epilepsziás;

  fényérzékenységgel kapcsolatos betegségben szenved (pl. 
porfíria, polimorfikus fényerupció, csalánkiütés, lupus stb.);

  korábban bőrrákban szenvedett, vagy ha a bőrén potenciálisan 
rosszindulatú elváltozások vannak;

  az elmúlt három hónapban sugár- vagy kemoterápiás kezelésben 
részesült;

  az elmúlt hat hónapban szakorvos által felírt gyógyszereket 
használt a bőrén;

  bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa véleménye 
szerint veszélyessé tenné a kezelés elvégzését.

6. Biztonsági tanácsok

Az alábbi információk segítenek a készülék biztonságos használatában. 

6.1. Napfénynek való kitettség 
  A készülék legalacsonyabb energiaszintje (1) még a napfénynek 

való kitettség után is biztonságosan használható. 

  A 2–5 energiaszintek használata esetén kerülje a napfényt 4 
héttel a kezelés előtt és 2 héttel utána. Ezt azért javasoljuk, 
mert a nagyobb mennyiségű melanin jelenléte nagyobb 
kockázatnak teszi ki a bőrt bármilyen fényalapú szőrtelenítéskor. 
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Ez minden bőrtípusra vonatkozik, ideértve a nehezen barnulókat 
is.

  Védje a frissen kezelt bőrfelületet a napfénytől: kenje be a bőrét 
30-as vagy magasabb faktorszámú naptejjel minden kezelés után 
2 héten át. 

6.2. A szemek villanófény elleni védelme
  Bár a készülék alkalmas az arcszőrzet eltávolítására, fordítson 

különleges figyelmet a szemek védelmére. 

 E Soha ne használja a készüléket a szemek környékén. A készülék 
infravörös fényt bocsát ki, amely károsodást okozhat. 

6.3. Sebek és fertőzések
  A kezelés előtt várja meg, amíg az érintett terület regenerálódik.

7. Lehetséges mellékhatások

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az összes figyelmeztetést 
és ellenjavallatot, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. 
Ugyanakkor minden kozmetikai eljárás, beleértve az otthoni használatra 
tervezetteket is, némi kockázatot von maga után. Fontos tehát, hogy megért-
se és elfogadja az otthoni használatra tervezett, villanófényes szőrtelenítő 
rendszerek kockázatait és szövődményeit. 

Nem kívánt hatások Kockázat

Enyhe bőrdiszkomfort 
Az otthoni használatra tervezett villanófényes szőrtelenítés 
általában problémamentes. Az eljárás azonban bizonyos 
felhasználók esetén enyhe kellemetlenséggel járhat. Ez általában 
a kezelt bőrfelületeken tapasztalt enyhe szúró érzéssel írható le. A 
szúró érzés a kezelés alatt vagy után léphet fel. 

Ezen az apró kellemetlenségen kívül minden más 
rendellenesnek számít. Ebben az esetben ne folytassa a 
Silk’n Jewel használatát, mert bőre nem tűri a szőrtelenítést, 
vagy a készülék energiaszintje túl magas.

Enyhe
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Nem kívánt hatások Kockázat

Bőrpír 
A készülék használata után azonnal vagy 24 órán belül a bőre 
bepirosodhat. A bőrpír általában 24 órán belül eltűnik. 
Keresse fel orvosát, amennyiben a bőrpír nem tűnik el 2-3 
napon belül.
Győződjön meg arról, hogy az önnek kényelmes és a bőrszínének 
megfelelő energiaszintet használja.

Enyhe

Érzékenyebbé váló bőr 
A bőr a kezelt területen sokkal érzékenyebb, így előfordulhat 
bőrszárazság vagy hámlás.

Enyhe

Pigmentációs elváltozások 
A Silk'n Jewel a szőrtüszőket célozza meg, azon belül is a 
szőrtüsző pigmentált sejtjeit, valamint magát a szőrtüszőt. Ettől 
függetlenül előfordulhat, hogy ideiglenes hiperpigmentáció 
(fokozott pigmentáció vagy barna elszíneződés) vagy 
hipopigmentáció (kifehéredés) jelentkezik a környező 
bőrfelületen. A bőrpigmentációt érintő elváltozások nagyobb 
arányban fordulhatnak elő sötétebb bőrtónussal vagy jelentősen 
lebarnult bőrrel rendelkező emberek esetén. Az elszíneződés és 
a bőrpigmentációt érintő elváltozások általában ideiglenesek, a 
tartós hiper- vagy hipopigmentáció ritka.

Ritka

Fokozott bőrpír és duzzanat 
Ritka esetekben erőteljes bőrpír és duzzanat léphet fel a kezelt 
bőrfelületen. Ez a test érzékeny területein gyakoribb. A bőrpír és 
a duzzanat 2–7 napon belül eltűnik, addig pedig gyakran tegyen 
rá jeges pakolást. A gyengéd tisztítás engedélyezett, de kerülje a 
napfényt.

Ritka

Hólyagok és égések
Azonnal hagyja abba a készülék használatát! Hűtse le az 
érintett területet, és használjon égés elleni krémet. A következő 
kezelést csak a terület teljes gyógyulása után végezze el, és 
használjon alacsonyabb energiaszintet. Amennyiben a bőre 
állapota nem normalizálódik 3 napon belül, keresse fel 
orvosát.

Ritka



HU

90

8. Hosszú távú szőrtelenítés Silk'n módra

A szőrtelenítés hatékonysága egyénenként eltér, és függ az adott testrésztől, 
a szőr színétől és a Silk’n Jewel alkalmazásának módjától. Egy teljes 
szőrnövekedési ciklus általában 18–24 hónapig tart. Ezalatt az idő alatt több 
kezelésre van szükség a tartós eredmények elérése érdekében.

A Silk’n Jewel általános szőrtelenítési ütemterve egy teljes szőrnövekedési 
ciklus során a következő:

  1–4. kezelés: a kezelések között két hét teljen el.

  5-7. kezelés: a kezelések között négy hét teljen el.

  A 8. kezelés után: végezze a kezelést szükség szerint a kívánt 
eredmények eléréséig.

8.1. Várható kezelési eredmények 
Az egyéni eredmények a szőrtípustól és a szőrnövekedést befolyásoló bioló-
giai tényezőktől függnek. Bizonyos felhasználók gyorsabban vagy lassabban 
reagálnak a kezelések átlagos számához képest.

Bőrtípus1 Testsző- 
rzet2

Fénynek 
való 

kitettség
[J/cm2]

Testrész
Átlagos 

kezelési idő
Szőrtelenítés 

hatékonysága

1-5
Világosbarna

–barna
2,5-4

Lábszár vagy 
comb

60% 

Karok 10-12 kezelés, 
egyenként kb. 

4 hét 
távolságra 

egy- 
mástól.

50% 

Bikinivonal 60% 

Hónaljak 55% 
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Bőrtípus1 Testsző- 
rzet2

Fénynek 
való 

kitettség
[J/cm2]

Testrész
Átlagos 

kezelési idő
Szőrtelenítés 

hatékonysága

1-5 Barna–fekete 2,5-4

Lábszár vagy 
comb

8-10 
kezelés, kb. 

négyhetente.

70% 

Karok 60% 

Bikinivonal 70% 

Hónaljak 65% 

1A bőrtípusok a Fitzpatrick-skálának felelnek meg. Lásd az útmutató elején talál-
ható bőrszíntáblázatot. 
2 Nem működik fehér testszőrzeten.

8.2. Energiaszint
Az energiaszint meghatározza, hogy a készülék milyen intenzitású villantást 
bocsát a bőrfelületre. Az energiaszint növekedésével a szőreltávolítási eredmé-
nyek is javulnak, ezzel együtt azonban megnő az esetleges mellékhatások és 
szövődmények kockázata is. 

A készüléknek 5 energiaszintje van, 1-től (leggyengébb) 5-ig (legerősebb), 
amelyet 5 energiaszint-jelző (az ábra 2. pontja) mutat:

A készülék bekapcsolásával az energiaszint automatikusan az 1. szinten van. 
Csak egyetlen energiaszint-jelző gyullad ki. 

Az energiaszint módosításához nyomja meg ismételten a kezelőgombot (az 
ábra 3. pontja) az energiaszint 1-ről 5-re való emeléséhez. Az 5. energiaszinten 
ismét nyomja meg a kezelőgombot az energiaszint 5-ről 1-re való csökkenté-
séhez.

 M A kezelési felületnek megfelelő energiaszint meghatározásához 
olvassa el Az első kezelés előtt című, 9.1-es számú fejezetet.
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8.3. Villantásos és csúsztatásos kezelés

A villantás a legjobb módszer a magas energiaszinteken történő kezelés 
esetében. 

A kezelést soronként végezze (vízszintesen vagy függőlegesen, ahogy 
a képen látható.) Kezdje el a kezelést a sor egyik végén, és haladjon előre a 
másik végéig. Akezelőfelületet nyomja a bőréhez. A kezelőfelület ideiglenes 
benyomódásokat hagy a kezelt felületen, így láthatóvá téve a kezelt felületeket. 
Minden villantás után vigye a kezelőfelületet a következő kezelendő területre. 
Folytassa a műveletet a kezelendő felületen. Kerülje a kihagyásokat és az 
átfedéseket.

 E Kezelésenként egy bőrfelületet mindig csak egyszer kezeljen!

A csúsztatásos kezelés a legjobb módszer az alacsony energiaszinteken 
történő kezelés esetében. 

Nyomja erősen a készüléket a bőréhez, és lassan csúsztassa el a bőrén (vízsz-
intesen vagy függőlegesen, ahogy a képen látható). Ügyeljen arra, hogy a 
készülék mindig érintkezzen a bőrrel. Alacsonyabb energiaszintek alkalmazása 
esetén a készüléknek mindössze egy-másfél másodperc újratöltési időre van 
szüksége. Ez folyamatos villantássorozatot hoz létre. Olyan sebességgel 
csúsztassa a készüléket, hogy elkerülje a kihagyásokat és az átfed-
éseket.

 E Azonnal hagyja abba a készülék használatát,amennyiben bőrén 
hólyagosodást vagy égő érzést tapasztal.
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8.4. Bőrszínérzékelő
A sötétebb bőrön végzett fényalapú szőrtelenítés során nem kívánt hatások, 
például égés, hólyagok és bőrszínelváltozás (hiper- vagy hipopigmentáció) 
léphetnek fel. A Silk'n Jewel bőrszínérzékelője automatikusan felismeri bőre 
színét (az ábra 7. pontja). Ha a bőrtónusa túl sötét a biztonságos használathoz, 
a készülék nem működik, a bőrszínérzékelő lámpája pedig villogni kezd (az ábra 
5. pontja).

8.5. Mire számíthat a Silk’n készülékkel történő 
kezelést követően?

Sok felhasználó számára a Silk’n Jewel készüléken keresztül találkozik először a 
fényalapú készülékekkel. A kezelés során normális jelenségnek számítanak a 
következők:

  Zaj: a hűtőventilátor működése a hajszárítóéhoz hasonló zajjal jár. 
Ez normálisnak számít.

  Pukkanó hang: minden egyes HPL-villantással.

  Meleg vagy csiklandozó érzés: minden egyes villanófény 
esetén. 

  Enyhe bőrpír: nem szokatlan, hogy a kezelés alatt vagy 
közvetlenül utána nagyon enyhe, rózsaszínű bőrszínelváltozás lép 
fel. Ez általában a szőrök közvetlen környékén jelentkezik.

 E Azonnal hagyja abba a kezelést, ha a teljes bőrfelület bepirosodott.

9. Kezdjük el

A Silk'n Jewel használatához végezze el a következőket:

1. Vegye ki a dobozból a készüléket és a többi alkatrészt.

2. Csatlakoztassa az adapterkábelt a készülék aljzatába (az ábra 1. pontja), 
és csatlakoztassa az adaptert egy elektromos csatlakozóaljzatba. 
Minden energiaszint-jelző kigyullad, majd kikapcsol. 
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9.1. Az első kezelés előtt

 E Vegye ki az összes ékszert kezelések előtt.

Döntse el, melyik energiaszint felel meg a bőrének, és melyik felületet kívánja 
kezelni. A készülék 5 energiaszinttel rendelkezik 1 (legalacsonyabb) és 5 
(legmagasabb) között. A megfelelő energiaszint kiválasztásához próbálja ki 
külön az egyes kezelési felületeken a készüléket (lásd a használati útmutató 
elején található bőrszíntáblázatot).

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a kezelőgombot. Kigyullad 
az 1. energiaszint-jelző. 

2. Helyezze a kezelőfelületet (az ábra 6. pontja) a bőréhez egyetlen 
villantás elvégzéséhez. Amennyiben nem érez normálistól eltérő 
kellemetlen érzést, nyomja meg ismét a kezelőgombot. Ezzel növeli az 
energiaszintet. A 2. energiaszinten végezzen egy villantást egy másik 
bőrfelületen. 

3. Folytassa a bőrpróbát a többi energiaszinttel. Használja a 
bőrszíntáblázatban megadott energiaszinteket. Ha egy órán belül 
nem tapasztal nem kívánt hatást, elkezdheti a teljes kezelést az adott 
energiaszinten.

 E Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használjon alacsonyabb 
energiaszintet.

Ismételje meg a bőrpróbát minden kezelendő testrészen. 

Ezzel készen áll a Silk'n Jewel készülék használatára.

1. A kezelendő bőrfelület legyen borotvált, tiszta, száraz és mentes 
minden portól, izzadásgátlótól és dezodortól. Ne gyantázza, húzza 
vagy tépje ki a szőrt.

2. Nyomja meg a kezelőgombot. A készülék bekapcsol, kigyullad az 1. 
szint energiaszint-jelzője, és a ventilátor hangja hallható lesz.

3. A kezelőgombmegnyomása után körülbelül 1 másodperccel kigyul-
lad a készenléti fény (az ábra 4. pontja). A készülék ezt követően kész a 
legalacsonyabb energiaszinten történő használatra.
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4. Állítsa be az energiaszintet. Nyomja meg ismételten a kezelőgombot 
a kívánt energiaszint eléréséhez. Az energiaszint-jelző kigyullad az 
energiaszint beállításának megjelenítéséhez (lásd a(z) "8.2. Energiaszint" 
fejezetet).

5. Döntse el, hogy csúsztatásos vagy villantásos kezelést szeretne-e 
használni a felületen (lásd a "8.3. Villantásos és csúsztatásos kezelés" 
részt).

6. Helyezze a kezelőfelületet a bőrre (az ábra 6. pontja). Ügyeljen arra, 
hogy a bőr sima legyen, és ne feszüljön sehol. Amikor a kezelőfelület 
megfelelően érintkezik a bőrrel, a készenléti fény lassú ütemben villogni 
kezd. 

7. A készülék először automatikusan meghatározza a bőrszínt, és elindít 
egy villantást. Ez enyhe meleg és csiklandozó érzést kelt, amit egy 
pukkanó hang kísérhet. 

 M Ha a bőrtónusa túl sötét a biztonságos használathoz, a készülék 
nem működik. 

 M Villantásos kezelés esetén távolítsa el a készüléket a bőrétől. A 
készülék azonnal újratölti magát a következő villantáshoz. A 
megadott energiaszinttől függően pár másodperc elteltével 
ismét kigyullad a készenléti fény, és lassan villogni kezd, amint a 
készüléket a bőrhöz nyomja.

8. Villantásos kezelés esetén ismételje meg a folyamatot. Csúsztatásos 
kezelés esetén folytassa a kezelést.

9. Folytassa a villantásos vagy csúsztatásos kezelést a felület teljes kezelé-
sének befejezéséig.

 E Azonnal hagyja abba a készülék használatát,amennyiben bőrén 
hólyagosodást vagy égő érzést tapasztal.

10. A kezelés után

A kezelés befejezésekor:

1. Kapcsolja ki a készüléket a kezelőgomb lenyomva tartásával. Jegyezze 
meg, hogy milyen energiaszintet használt, mivel a beállítások törlődnek 
a készülék kikapcsolásával.
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2. Húzza ki az adaptert az elektromos csatlakozóaljzatból.

11. Karbantartás

Minden kezelés után tisztítsa meg a Silk'n Jewel készüléket. A készülék tisztítása:

 L Távolítsa el a készüléket az áramforrásból.

 L Száraz, tiszta ruha és az elektromos felszerelésekhez készült, 
speciális tisztítószer segítségével óvatosan törölje le a felületet, 
ideértve a kezelőfelületet is.

 L Javasoljuk, hogy tisztítás után a készüléket tárolja az eredeti 
dobozában.

 E Soha ne merítse víz alá a Silk'n Jewel készüléket és annak alkatrészeit.

12. Hibaelhárítás

Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a Silk’n Jewel készüléket. Ezzel veszé-
lyes elektromos alkatrészeknek vagy villanófényes energiának teheti 
ki magát. Súlyos sérüléseket okozhat magának, valamint elveszíti a jótállást is.
Probléma Ellenőrzés

A Silk’n Jewel 
készülékem nem 
kapcsol be.

Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően 
csatlakoztatva van-e a készülékhez és egy fali 
elektromos csatlakozóaljzathoz.

Nincs villanófény, 
amikor a készülék a 
bőrömhöz ér.

Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva és 
készenléti módban van-e. Győződjön meg arról, hogy 
a kezelőfelületet egyenletesen odanyomta a bőrhöz. 

Megtörténhet, hogy a bőre túl sötét. 
A bőrszínérzékelő 
lámpája és a készenléti 
lámpa villog.

A bőrszín túl sötét.

Egy vagy több lámpa 
villog. A készülék tévesen működik. 

Ha probléma merül fel vagy kérdése van, lépjen kapcsolatba a Silk'n™ ügyféls-
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zolgálatával.

13. Ügyfélszolgálat

További információkért látogasson el a weboldalunkra: www.silkn.eu. Ez a 
használati utasítás PDF formátumban is elérhető, és letölthető a következő 
helyről: www.silkn.eu. Váratlan események vagy a készülékkel kapcsolatos 
bármely probléma esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. 
Kapcsolati adatok: 

Ország Szervizszám Email

Belgium 0900-25006 serviceconsommateurbe@silkn.eu

Franciaország 0891-655557 serviceconsommateurfr@silkn.eu

Németország 089 51 23 44 23 kundenservice@inno-essentials.de

Olaszország servizioclientiit@silkn.eu

Hollandia 0900-2502217 klantenservicenl@silkn.eu

Spanyolország 807088200 servicioalcliente@silkn.eu

Egyesült Királyság 0906-2130009 customercareuk@silkn.eu

Egyéb országok 
esetén +31 (0)180-330 550 info@silkn.com

14. Jótállás

Tekintse meg a Silk'nn™ jótállási jegyét.

15. Ártalmatlanítás

 N Segítsen a környezet megóvásában. A termék csomagolóanyagát egy
újrahasznosítási ponton a típusnak megfelelő anyagcsoporthoz adja le. 
Ha a termék az életciklusa végéhez jut, kövesse országának az elektromos 
berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait.
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16. Műszaki adatok

Modellszám H3210 / H3211

Lefedett terület mérete 0,9 cm x 3 cm [2,7 cm²]

Technológia Home Pulsed Light 

Max. energiaszint Max 4J/cm²

Hullámhossz 4751–200 nm

Használat és biztonság
A bőrszínérzékelő biztosítja a készülék 
kizárólag a megfelelő bőrtípusokon 
történő használatát.

Csomag mérete 180x180x100 mm

A rendszer súlya 200 gm

Szállítás és tárolás két használat között 
és tárolási feltételek

Hőmérséklet: -40 és 70°C között
Relatív páratartalom: 10%–90%
Légnyomás: 500 és 1060 hPa között

Működési feltételek
Hőmérséklet 10°C és 35°C között
Relatív páratartalom: 15%–90%
Légnyomás: 700 és 1060 hPa között

A két használat közötti minimális 
tárolási hőmérséklet és a 20°C-os 
környezeti hőmérséklettel rendelkező 
minimális működési hőmérséklet 
között eltelt idő.

30 perc

A két használat közötti maximális 
tárolási hőmérséklet és a 20°C-os 
környezeti hőmérséklettel rendelkező 
maximális működési hőmérséklet 
között eltelt idő.

30 perc

Használati mód Folyamatos
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Adaptermodellek és besorolás

KSA24A1200150Hz
PSM18x-120L6HS
KSAPV0361200300D5
PMA36R-120
A(z) x és z esetében tekintse meg az 
országára vagy régiójára vonatkozó 
jogszabályokat.
100–240 VAC, 50–60 Hz, max. 1,2A

A készülék a tesztek alapján megfelel a 
következő szabványoknak:

IEC 60601-1 (biztonság)
IEC 60601-1-2 (EMC)
IEC60601-2-57 (nem lézer fényforrásra 
vonatkozó biztonsági előírások)

A készülék várható élettartama 5 év

17. Jelek és szimbólumok

Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik az uniós 
irányelvek követelményeit.

II.osztály II. osztály – Az adapter kettős szigeteléssel védett a 
villamos áramütésekkel szemben.

Kapcsolóüzemű tápegység.

Csak belső használatra.

Üzembiztos transzformátort tartalmaz.

VI Adapter energiahatékonysági szintje: 6.

IP30
A készülék védett a 2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű tárgyak 
(pl. ujjak) behatolásával szemben, az elektromos áramütéssel 
szembeni védelem érdekében.

Ne használja nedves környezetben.

Ne dobja a háztartási hulladékba. Kövesse országának az 
elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó 
jogszabályait, és segítsen a környezet megóvásában.
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