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אזהרות . 1

יש לקרוא את המדריך למשתמש במלואו לפני השימוש הראשון, 
ולשמור אותו לשימוש עתידי.  אנו ממליצים לקרוא את ההוראות 

לפני כל טיפול.

	  USB-יש להקפיד לשמור את המכשיר, כבל ה
וספק הכוח יבשים בכל עת.

אין להשתמש במכשיר תוך כדי רחצה או  	
מקלחת.

יש להקפיד על ידיים יבשות בעת חיבור המכשיר  	
לחשמל.

אין להשתמש בספק הכוח אם הכבל או התקע  	
פגומים, אם הוא אינו פועל כראוי או כאשר הוא 

רטוב. במקרה כזה, נתקו מיד את ספק הכוח 
מהחשמל לפני שתגעו בו. אי ניתוק ספק הכוח 

מהחשמל עלול לגרום להתחשמלות! 
אין להפעיל את המכשיר במקומות שבהם קיימת  	

סכנת פיצוץ. יש להרחיק את המכשיר ואת כל 
חלקיו מאש וממשטחים חמים. 

הקפידו שספק הכוח יהיה נגיש בכל עת, כדי  	
שניתן יהיה להוציא אותו מהשקע בקלות במקרה 

חירום. 
לאחר הטעינה נתקו את המכשיר מהחשמל.  	

2



אין לנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת  	
הכבל. יש לאחוז בספק הכוח בזמן שמנתקים 

אותו מהחשמל. 
ודאו כי הכבל של ספק הכוח מונח באופן שאינו  	

מהווה סכנת מעידה. 
אין להשתמש במכשיר אם החלקים או האביזרים  	

לא סופקו בידי היצרן כפי שהוגדר במדריך זה, או 
אם המכשיר פגום ואינו פועל כראוי. במקרים אלו 

יש לפנות למוקד שירות הלקוחות.
לפני כל שימוש יש לוודא כי אין באזור משטחים  	

קשים, בליטות או קצוות חדים שעלולים לגרום 
לנזק. 

אין לנסות לבצע שינויים במכשיר, לפתוח אותו  	
או לתקן אותו. אתם עלולים לחשוף את עצמכם 

לרכיבים חשמליים מסוכנים ולגרום לעצמכם נזק 
חמור. פעולה זו גם תבטל את תוקף האחריות.

אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין  	
לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו 

פעולות תחזוקה. 
אין לאפשר לילדים לשחק עם האריזה של  	

המכשיר. הם עלולים להיפצע מחומרי האריזה או 
לבלוע את החלקים הקטנים ולהיחנק. 
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יחידה זו תוכננה ונבדקה כך שתעמוד בדרישות  	
של תקנים למניעת הפרעות אלקטרומגנטיות 
ואלקטרוסטטיות והפרעות לתדרי רדיו. אף על 

פי כן, ייתכן שתיגרם הפרעה אלקטרומגנטית 
או הפרעה אחרת בעת הפעלת המכשיר. 

הזזת המכשיר למקום אחר עשויה לנטרל את 
ההפרעה.

אם המכשיר הגיע לסוף חייו, יש לקחת אותו יחד  	
עם כל חלקיו לנקודת מחזור המיועדת למכשירים 

חשמליים. למידע נוסף עיינו בסעיף 12. מחזור.

התוויות נגד . 2

המעוניינות  ומעלה   18 מגיל  לנשים  מתאים  חלקיו,  כל  על  זה,  מכשיר 
לחזק ולהדק את רצפת האגן, להפחית דליפת שתן במאמץ או להקל על 

תסמינים נרתיקיים.

המכשיר לא נועד לשימוש בילדות, בנשים טרנסג'נדריות, במבוגרות שיש 
ידע בהפעלת  או  ניסיון  או במי שחסרות  או מנטלית,  פיזית  להן מוגבלות 
הכרוכות  הסכנות  את  מבינות  שאינן  במי  או  בטיחותי,  באופן  המכשיר 

בשימוש במכשיר.

אין להשתמש במכשיר אם: 	

אם את בהריון או מניקה.  	

האגן  	 באזור  או  בנרתיק  ניתוחית  פרוצדורה  של  סוג  כל  עברת  אם 
ב-12 החודשים האחרונים, או כל עוד המקום לא החלים לגמרי. 

מתקן  	 או  שתל  כל  או  פנימי,  דפיברילטור  או  לב  קוצב  לך  יש  אם 
חשמלי אחר במקום כלשהו בגוף. 

אם יש לך שתל מתכתי באזור הטיפול, כולל התקן תוך רחמי מתכתי. 	
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אם יש לך כמה מחלות חמורות במקביל, כגון מחלות לב, הפרעות  	
חושיות, אפילפסיה, יתר לחץ דם שאינו מאוזן, מחלות כבד או כליה.

אם היה לך בעבר סרטן עור או סרטן באזור אברי המין, אם יש לך  	
כעת סרטן מכל סוג שהוא או אם יש לך שומות טרום-סרטניות.

אם המערכת החיסונית שלך מוחלשת עקב מחלה כגון עומס נגיפי  	
של HIV, או עקב שימוש בתרופות לדיכוי המערכת החיסונית. 

כגון  	 האנדוקרינית  המערכת  של  מאוזנת  בלתי  מחלה  לך  יש  אם 
סוכרת, ליקוי בתפקוד בלוטת התריס או ויריליזציה הורמונלית.

אם יש לך בעיה פעילה כלשהי באזור הטיפול כגון פצעים, פסוריאזיס,  	
אקזמה, פריחה, חתכים פתוחים, שפשופים או חבורות.

אם עברת טיפול באמצעות אור, לייזר, גלי רדיו או כל מכשיר אחר  	
באזור הטיפול או במקרה של פרוצדורות ללא צריבה, או במקרה של 
פילינג באמצעות לייזר עם צריבה )בהתאם לחומרת הטיפול( תוך 3 

חודשים לפני הטיפול.

שקדמו  	 החודשים  ב-6  )רואקוטן(  באיזוטרטינואין  השתמשת  אם 
לטיפול.

אם יש לך מחלה המועברת ביחסי מין. 	

אם יש לך דלקת בדרכי השתן או באזור האגן. 	

החודשים  	 בשלושת  כימותרפיה  או  הקרנות  טיפולי  עברת  אם 
האחרונים.

אם יש לך מחלה או בעיה בריאותית אשר מפחיתה את הרגישות שלך  	
לחום.

בזמן הווסת.  	

אם יש לך בעיה בריאותית אחרת, אשר לדעת הרופא שלך הופכת  	
את השימוש במכשיר ללא בטיחותי עבורך. 
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יש להיוועץ ברופא לפני השימוש במכשיר במקרים הבאים: 	

)פאפ( 	 הרחם  צוואר  משטח  בבדיקת  חריגה  תוצאה  קיבלת   אם 
או בבדיקה של האגן בשנתיים האחרונות.

אם יש לך היסטוריה של מחלות המתפרצות עקב חום, כגון הרפס  	
סימפלקס חוזר, באזור הטיפול.

אם עברת ניתוח בנרתיק, או אם נאמר לך שאת סובלת מצניחה של  	
הנרתיק.

)צלקת  	 יתר  הצטלקות  עור,  מחלות  של  היסטוריה  לך  יש  אם 
קלואידית(, ריפוי לא תקין של פצעים, או עור מאוד יבש ועדין.

אם יש לך היסטוריה של ליקוי בקרישת הדם או אם את משתמשת  	
בתרופות מונעות קרישה, מלבד אספירין במינון נמוך.

אם יש לך שתל של רשת.  	

אם יש לך התקן תוך רחמי שאינו מתכתי.  	

אם השתמשת בשבועיים האחרונים בתרופות, צמחים, תוספי מזון  	
או ויטמינים שיכולים להשפיע על תהליך הריפוי באזור הטיפול. 

החלחולת  	 או  השתן  שלפוחית  הרחם,  של  מצניחה  סובלת  את  אם 
והמעי הגס.

אם קיבלת מהרופא שלך תרופות לטיפול במחלת עור כלשהי בששת  	
החודשים האחרונים.

אם את סובלת משרירנים ברחם )מיומות(, פוליפים ברחם או ברירית  	
הרחם, או כל בעיה אחרת ברחם או בצוואר הרחם.
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אמצעי בטיחות. 3

אמצעי  את  כולל  המכשיר  לכל.  קודמת  הבטיחות   ,Silk’n עם 
הבטיחות הבאים:

מייצב חום: על מנת למנוע חימום יתר, כל אחת מ-16 האלקטרודות  	
)6)), )7)) מכילה מייצב חום מובנה. כאשר המכשיר מזהה עלייה 
את  אוטומטי  באופן  מפסיק  המייצב  המטופל,  העור  בטמפרטורת 
כדי  מספיק  יורדת  העור  שטמפרטורת  עד   RF-ה אנרגיית  פליטת 

לאפשר למייצב לחדש את החימום.

דרך  	 עוברת   RF-ה שאנרגיית  מוודא  המגע  חיישן  מגע:  חיישן 
 ((7(((6( האלקטרודות  כאשר  רק   ((7(  ,((6( האלקטרודות 

נמצאות במגע עם העור.

פולט  	 המכשיר  חיצוני,  במצב  במכשיר  בשימוש  תנועה:  חיישן 
אנרגיית ה-RF רק כאשר הוא מונע על פני העור. 

הכירי את המכשיר. 4

תיאור המכשיר  4.1

המכשיר פועל באמצעות אנרגיית RF דו-קוטבית הזורמת בין האלקטרודות 
)7)). אנרגיית ה-RF הדו-קוטבית פועלת ליצירה ושיקום של קולגן   ,((6(

וסיבים אלסטיים בנרתיק.

מצבי  ואת  האנרגיה  רמות  את  המציינות   LED נורות  כולל  המכשיר 
 USB  הטיפול השונים. המכשיר כולל סוללה שניתן לטעון באמצעות כבל

.((9( TYPE C

עיינו באיור בעמוד )i( כדי לאתר את המיקום של כל אחד מהחלקים.
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למה מיועד המכשיר?   4.2

מכשיר חשמלי זה נועד לחזק ולהדק את רצפת האגן, להפחית דליפת שתן 
במאמץ, להקל על תסמינים נרתיקיים ולשפר את התפקוד המיני.

המכשיר נועד לשימוש עצמי בלבד, ואינו מתאים לשימוש מסחרי או טיפולי. 
אין להשתמש במכשיר לשום מטרה מלבד זו שמתוארת במדריך זה.

תכולת האריזה  4.3

מדריך למשתמש 	המכשיר 	
	 USB כבל ומתאם	תעודת אחריות 
	 Silk’n ג’ל אינטימי של	תיק אחסון 

חלקי המכשיר  4.4

	 ((1(  USB יציאת	אלקטרודות מצב פנימי )6)) 

אלקטרודות מצב חיצוני )7)) 	נורית חיווי מצב הסוללה )2)) 	

כיסוי מגן )8)) 	 כפתור הפעלה )3)) 	

 נורית החיווי  של  	
מצב הטיפול )4))

	 ((9( C סוג - USB כבל

 נוריות החיווי של  	
רמת האנרגיה )5))

	 ((10( USB מתאם
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הפעלת המכשיר  4.5

תיאורפעולהכפתור הפעלה
  כפתור הפעלה

((3(
המכשיר מופעל - מצב פנימי, רמת לחיצה ארוכה 

אנרגיה 1 )נמוכה(; נורית החיווי של מצב 
הטיפול )4)) כבויה )ללא אור(

ברגע שהמכשיר פועל, ניתן לכבותו 
באמצעות לחיצה ארוכה; בעת הכיבוי 

יורגש רטט אחד.
לחיצה קצרה 

אחת
מצב פנימי - רמת אנרגיה 2 )בינונית(

לחיצה קצרה 
)פעמיים(

מצב פנימי - רמת אנרגיה 3 )גבוהה(.

לחיצה קצרה
)3 פעמים(

מצב חיצוני - רמת אנרגיה 1 )נמוכה(; 
נורית החיווי של מצב הטיפול  )4)) 

דולקת )אור לבן קבוע(
לחיצה קצרה

 )4 פעמים(
מצב חיצוני - רמת אנרגיה 2 )בינונית(

לחיצה קצרה
)5 פעמים(

מצב חיצוני - רמת אנרגיה 3 )גבוהה(

נורית החיווי של 
מצב הטיפול 

((4(

מצב פנימיכבויה: ללא אור
דלוקה: אור לבן 

קבוע 
מצב חיצוני

דלוקה: אור לבן 
מהבהב

שגיאה במערכת. נורית החיווי של מצב 
הטיפול ונורית החיווי של רמת האנרגיה 

מהבהבות לסירוגין )5))

1

32

1

32
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תיאורפעולהכפתור הפעלה
נוריות החיווי של 

רמת האנרגיה 
((5(

1

32

אור ירוק )דולקת באופן 
קבוע(

נורית אחת - רמה 1 )נמוכה(
2 נוריות - רמה 2 )בינונית(
3 נוריות - רמה 3 )גבוהה(

שגיאה במערכת. נורית החיווי אור ירוק )מהבהבת(
של רמת האנרגיה ונורית החיווי 

של מצב הטיפול מהבהבות 
לסירוגין )4))

תיאורפעולהכפתור הפעלה
נורית חיווי מצב 

הסוללה )2))
אור ירוק )מהבהבת(

אור ירוק )דולקת 
באופן קבוע(

אור כתום )מהבהבת(
אור כתום )דולקת 

באופן קבוע(

טעינת המכשיר
המכשיר טעון במלואו

הסוללה חלשה
הסוללה התרוקנה,

מצב הטיפול אינו פעיל

כיבוי המכשיר  4.6

המכשיר כבה באחד משלושה מצבים:

השלמת טיפול של 20 דקות.  	

המכשיר לא נוגע בעור במשך יותר משתי דקות.  	

הסוללה חלשה מדי. 	

בעת כיבוי המכשיר יורגש רטט אחד. 	
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מצבי טיפול  4.7

למכשיר שני מצבי הטיפול: פנימי וחיצוני.

מצב פנימי: השתמשי במצב זה כדי להדק את רקמת הנרתיק ואת  	
ולהפחית  השרירים  טונוס  את  להגביר  מנת  על  האגן,  רצפת  שרירי 

דליפת שתן.

העור  	 רקמת  את  להדק  כדי  זה  במצב  השתמשי  חיצוני:  מצב 
החיצונית של הדגדגן, לשיפור המראה החיצוני של הנרתיק. 

כדי  	 שוב.  אותו  והדליקי  המכשיר  את  כבי  הטיפול:  מצב  החלפת 
לקבוע את מצב הטיפול הרצוי, ראי שלב 2 תחת הסעיפים 6.2 טיפול 

במצב פנימי או 6.3 טיפול במצב חיצוני(.

רמות אנרגיה  4.8

לכל מצב טיפול יש 3 רמות אנרגיה: רמה 1 )נמוכה(, רמה 2 )בינונית(,  	
ורמה 3 )גבוהה(. באופן כללי, ככל שתשתמשי ברמת אנרגיה גבוהה 

יותר, כך תוצאות הטיפול יהיו טובות יותר.

כל מצב טיפול מתחיל ברמת אנרגיה 1. 	

שינוי רמת האנרגיה: עברי בין רמות האנרגיה השונות באמצעות  	
לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה )3)) עד שתגיעי לרמה הרצויה.

טעינת המכשיר  4.9

השימוש  לפני  המכשיר  את  להטעין  יש 
אורכת  הראשונית  הטעינה  הראשון. 

כ-6 שעות. 

)9))  למכשיר.  	  USB-חברי את כבל ה
הכבל  של  השני  הקצה  את  חברי 

החיווי  נוריות  לחשמל.  המתאם  את  וחברי   ((10(  USB-ה למתאם 
של מצב הסוללה ושל מצב הטיפול )4)), )2)) ידלקו וייכבו, ולאחר 

מכן נורית החיווי של הסוללה )2)) תהבהב באור ירוק.

6
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דקות,  	  20 של  טיפול  כל  לאחר  במלואו  המכשיר  את  להטעין  יש 
ולבדוק את מצב הסוללה לפני התחלת טיפול חדש.

הטיפולים. 5

תוכנית טיפולים  5.1

כל טיפול פנימי או חיצוני נמשך 20 דקות. 	

בשניהם  	 או  המצבים  באחד  במכשיר  השתמשי 
2-3 פעמים בשבוע, למשך 4 שבועות.

לאחר מכן הפחיתי את תדירות השימוש בהדרגה  	
או  בשבועיים  לפעם  ובהמשך  בשבוע,  לפעם 

פחות, בהתאם לצרכייך.

למה לצפות מהשימוש במכשיר  5.2

מהפעולה  חלק  שהינן  הבאות,  בתופעות  שתתקלו  ייתכן  הטיפול  בזמן 
הרגילה של המכשיר:

תחושת חום: יכולה להופיע בזמן טיפול פנימי או חיצוני.  	

להתרחש  	 יכולה  זו  תופעה  בעור:  קלה  נפיחות  או  אדמומיות 
יותר  לא  להימשך  אמורה  היא  חיצוני.  טיפול  לאחר  הנרתיק  באזור 

מ-24 שעות.

אם את סובלת מאדמומיות או נפיחות, מומלץ למרוח ג’ל אלוורה על  	
העור הפגוע.

רטט קצר: במהלך הטיפול כל כמה דקות תרגישו תחושת רטט. זהו  	
חלק מהפעולה הנורמלית של המכשיר, מעידה על כך שהוא פעיל. 

20
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משתמשים  	 כאשר  הסוגרים:  על  באי-שליטה  זמנית  החמרה 
צריכות  הן  כי  מרגישות  מהמשתמשות  חלק  פנימי,  במצב  במכשיר 
להשתין לעתים קרובות יותר. אל דאגה, תופעה זו תיעלם תוך כמה 
והתסמינים של חוסר שליטה  יחול שיפור  ימים. בעקבות הטיפולים 

על הסוגרים יפחתו.

של  	 אדמומיות  מתפתחת  אם  במכשיר  השימוש  את  מיד  הפסיקי 
ממש בעור, או אם מופיעות שלפוחיות או כוויות.

או  	 העור  אם  או  מכאב,  סובלת  את  אם  השימוש  את  מיד  הפסיקי 
המכשיר מתחמם יתר על המידה.

תופעות לוואי אפשריות  5.3

כל עוד תשתמשו במכשיר בהתאם להוראות, הסבירות שתסבלו מתופעות 
המלצות  כמה  להלן  גבוהה.  אינה  במכשיר  השימוש  עקב  וסיבוכים  לוואי 

שיכולות לסייע במקרה שתסבלי מאחת מתופעות הלוואי האפשריות. 

 חוסר נוחות קל
)מצב פנימי/חיצוני(

חלק מהמשתמשות עלולות לחוש 
אי-נוחות קלה במהלך הטיפול. 

ניתן לתאר זאת באופן הטוב ביותר 
כתחושת צריבה בעור שמסביב 

לנרתיק. תחושת הצריבה עשויה 
להימשך לאורך הטיפול או אף אחריו. 

המלצה: 
השתמשי ברמת אנרגיה נמוכה יותר 

והמתיני עד שחוסר הנוחות יחלוף 
לפני ביצוע הטיפול הבא.

 תחושת חום מוגזמת
)מצב פנימי/חיצוני(

אם את חשה בכאב, חוסר נוחות או 
תחושה מאוד לא נעימה, הפחיתי את 

רמת האנרגיה עד שהרגשתך תשתפר.

המלצה: 
השתמשי ברמת אנרגיה נמוכה יותר 

וחכי עד שהתחושות הללו יחלפו 
לפני ביצוע הטיפול הבא.

תגובה אלרגית
)מצב פנימי / חיצוני(

במקרים נדירים, תיתכן תגובה אלרגית 
לאחר הטיפול.

 המלצה: 
הפסיקי את הטיפול, והיוועצי ברופא 

אם התגובה נמשכת יותר מ-24 
שעות.
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 אדמומיות ונפיחות מוגזמות 
 )מצב חיצוני(

במקרים נדירים, העור מסביב לנרתיק 
עלול להפוך לאדום ונפוח מאוד. 

האדמומיות והנפיחות אמורות לפוג 
תוך יומיים עד חמישה ימים.

המלצה: 
טפלי באזור באמצעות מריחת 

קרם אלוורה לעתים קרובות. חכי 
עד שהתופעה תחלוף לפני ביצוע 

הטיפול הבא. היוועצי עם רופא אם 
האדמומיות לא חולפת תוך 5 ימים.

 שלפוחיות או כוויות 
)מצב חיצוני(

במקרים נדירים מאוד, ייתכן שיופיעו 
שלפוחיות או כוויות בעור שמסביב 

לנרתיק.

המלצה: 
קררי את אזור הטיפול ומרחי קרם 

נגד כוויות. חכי עד שהתופעה תחלוף 
לפני ביצוע הטיפול הבא, והשתמשי 

ברמת אנרגיה נמוכה יותר. 
אם העור לא חוזר למצבו הרגיל 

בתוך שבוע, יש לפנות לרופא.

 דימום קל 
)מצב פנימי(

במקרים נדירים, ייתכן דימום קל 
מהנרתיק מיד לאחר הטיפול.

המלצה: 
היוועצי ברופא אם התופעה נמשכת 

יותר מ-24 שעות.

החמרה  	 ישנה  אם  מידי  באופן  במכשיר  השימוש  את  להפסיק  יש 
באחת מתופעות הלוואי.

פנו לרופא אם התופעות לא חולפות תוך יומיים-שלושה. 	
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הטיפול. 6

לפני הטיפול  6.1

ודאי שהסוללה אינה חלשה )ראי סעיף 4.9 טעינת המכשיר(. 	

לפני הטיפול יש לרוקן את שלפוחית השתן. 	

ודאי שתוקף הג’ל לא פג. 	

את  	 שמכסה   ((8( המגן  הכיסוי  את  הסירי  במכשיר  השימוש  לפני 
האלקטרודות )6)), )7)). 

מגבון  	 עם   ((7(  ,((6( האלקטרודות  את  לנקות  יש  השימוש  לפני 
המיועד לניקוי הנרתיק, ולייבש אותן באמצעות מגבת נייר נקייה.

לפני השימוש במכשיר, אין לנקות את העור באמצעות נוזלים דליקים  	
תכשירים  או  חיטוי  חומרי  בשמים,  )כולל  אלכוהול  או  אצטון  כגון 

אחרים המכילים אלכוהול(.

לפני  	 הטיפול  מאזור  מתכת  של  אחר  סוג  וכל  פירסינג  להסיר  יש 
השימוש. 

טיפול במצב פנימי  6.2

מרחי כמות קטנה של הג’ל שמגיע עם המכשיר על כל האלקטרודות . 1
)6)), )7)). אין צורך למרוח את הג’ל בתוך הגוף.

כדי לבצע טיפול במצב פנימי, הדליקי את המכשיר באמצעות לחיצה . 2
ורמת  פעיל,  יהיה  הפנימי  המצב   .((3( ההפעלה  כפתור  על  ארוכה 
)4)) תהיה  1. נורית החיווי של מצב הטיפול  האנרגיה תוגדר לרמה 
יהיה מוכן  ולאחר מכן  ירטוט פעם אחת,  )ללא אור(. המכשיר  כבויה 

לשימוש. 

שכבי כך שתרגישי בנוח. התחילי את הטיפול ברמת אנרגיה 1.. 3
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לתוך . 4  ((7(  ,((6( האלקטרודות  נמצאות  שעליו  החלק  את  הכניסי 
הנרתיק עד לעומק שנוח לך. בזמן שהמכשיר נמצא בתוך הנרתיק, 

יש לוודא כי הוא נתמך לאורך כל הטיפול:
מעט  	 סגרי  מפושקות,  רגליים  עם  המיטה  על  שוכבת  את  אם 

את הרגליים כדי להחזיק את המכשיר במקומו.

על  	 רגלייך  )כשכפות  מכופפות  רגליים  עם  שוכבת  את  אם 
המיטה(, הניחי כרית מתחת למכשיר כדי להחזיקו במקומו.

שהוא  	 לוודא  לך  עוזר  זה  אם  ביד  המכשיר  את  להחזיק  ניתן 
נשאר במקומו.

בזמן הטיפול תרגישי רטט בערך אחת לדקה.  	

לך, עברי לרמת . 5 נוחה  5 דקות את מרגישה שרמת החום  אם אחרי 
כדי   .((3( הפעלה  כפתור  על  קצרה  לחיצה  באמצעות   2 האנרגיה 
על  קצרה  לחיצה  עוד  לחצי  )הגבוהה(,   3 האנרגיה  לרמת  לעבור 

כפתור ההפעלה )3)).

השאירי את המכשיר במקומו למשך 20 דקות. מומלץ לשכב בלי לזוז . 6
בעת הטיפול. עם זאת, כדאי לסובב את המכשיר מדי פעם כדי לוודא 
 20 )6)))7)). אחרי  שהאנרגיה ממשיכה לזרום דרך האלקטרודות 

דקות המכשיר ייכבה.

במקרה של כאב או חוסר נוחות: 	

רמת  	 את  הפחיתי   ,3 או   2 אנרגיה  ברמת  משתמשת  את  אם 
האנרגיה באמצעות לחיצה אחת או שתיים על כפתור ההפעלה 

)3)). חכי 5 דקות עד שעוצמת החום תפחת.

אם את כבר משתמשת ברמת האנרגיה 1, הוציאי את המכשיר  	
וחכי עד שהרגשתך תשתפר לפני שתחזרי להשתמש בו.

בסיום הטיפול הוציאי את המכשיר ונגבי את העור החיצוני שמסביב . 7
לאזור  שמיועדים  מגבונים  עם  או  ונקייה  יבשה  מטלית  עם  לנרתיק 

הנרתיק, כדי להסיר את שאריות הג’ל. 

נקי את המכשיר )ראי סעיף 7. ניקיון, תחזוקה ואחסון(.. 8
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טיפול במצב חיצוני   6.3

לפני השימוש על העור להיות מגולח, נקי, יבש וללא אבקות, תכשירים נגד 
הזעה או דאודורנטים. בנוסף, ודאי שהעור אינו אדום או מודלק. 

מרחי כמות קטנה של הג’ל שמגיע עם המכשיר על שלוש . 1
האלקטרודות הכסופות )6)))7)). אין צורך למרוח את הג’ל בתוך 

הגוף.

כדי לבצע טיפול במצב חיצוני, הדליקי את המכשיר באמצעות לחיצה . 2
לחיצות   3 עליו  לחצי  מכן  ולאחר   ,((3( ההפעלה  כפתור  על  ארוכה 
 .1 לרמה  תוגדר  האנרגיה  ורמת  פעיל,  יהיה  החיצוני  המצב  קצרות. 
נורית החיווי של מצב הטיפול )4)) תידלק באור לבן. המכשיר ירטוט 

פעם אחת, ולאחר מכן יהיה מוכן לשימוש. 

שכבי כך שתרגישי בנוח. התחילי את הטיפול ברמת אנרגיה 1.. 3

החזיקי את בסיס המכשיר והניחי את שלוש האלקטרודות הכסופות . 4
שעליו  הצד  של  המשולשת  צורתו  הפות.  שפתי  על   ((7(  ,((6(
את  למקום  לך  תעזור   ((7( הכסופות  האלקטרודות)6))  ממוקמות 

המכשיר כראוי. 

שתתחילי . 5 ולאחר  בעור,  נוגעות   ((7(  ,((6( האלקטרודות  כאשר 
להניע את המכשיר, תרגישי שנפלט חום מהאלקטרודות )6)), )7)). 
המשיכי להניע את המכשיר על פני העור לאט אך בחוזקה. אם לא 

תהיה תנועה, אנרגיית ה-RF הדו-קוטבית לא תפעל. 

בזמן הטיפול תרגישי רטט בערך אחת לדקה.  	
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לך, עברי לרמת . 6 נוחה  5 דקות את מרגישה שרמת החום  אם אחרי 
כדי   .((3( הפעלה  כפתור  על  קצרה  לחיצה  באמצעות   2 האנרגיה 
על  קצרה  לחיצה  עוד  לחצי  )הגבוהה(,   3 האנרגיה  לרמת  לעבור 

כפתור ההפעלה )3)).

שהחום  	 פעם  מדי  מרגישה  את  אך  לך,  מתאימה  האנרגיה  רמת  אם 
גבוה מדי, הרחיבי את אזור הטיפול ו/או המשיכי להניע את המכשיר 

על פני אזור הטיפול.

אם את מתקשה להניע את המכשיר על העור, ניתן למרוח עוד כמות  	
קטנה של ג’ל על שלוש האלקטרודות הכסופות )6)))7)) (.

דקות . 7  20 אחרי  הפות.  שפתי  פני  על  המכשיר  את  להחליק  המשיכי 
המכשיר ייכבה.

עד  	 וחכי  המכשיר  את  הרחיקי  נוחות:  חוסר  או  כאב  של  במקרה 
שהרגשתך תשתפר לפני שתחזרי להשתמש בו.

בסיום הטיפול הוציאי את המכשיר ונגבי את העור החיצוני שמסביב . 8
לאזור  שמיועדים  מגבונים  עם  או  ונקייה  יבשה  מטלית  עם  לנרתיק 

הנרתיק, כדי להסיר את שאריות הג’ל. 

נקי את המכשיר )ראי סעיף 7. ניקיון, תחזוקה ואחסון(.. 9

לאחר הטיפול  6.4

פי  על  לפעול  מומלץ  המכשיר  עם  חיצוני  או  פנימי  טיפול  כל  אחרי 
ההוראות הבאות:

יש להימנע משימוש במים חמים מאוד במשך יומיים לאחר הטיפול. 	

מוגזמת,  	 נפיחות  לזיהום,  כלשהו  סימן  מופיע  אם  לרופא  לפנות  יש 
אדמומיות, כאב, או כל תסמין יוצא דופן אחר.
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ניקיון, תחזוקה ואחסון. 7

ג’ל  	 השתמשי במגבונים המיועדים לנרתיק כדי להסיר שאריות של 
או  להתקשות  מהג’ל  ימנע  הדבר  הטיפול.  שטח  כולל  מהמכשיר, 

להזיק למכשיר.

לאחר מכן יבשי את המכשיר עם מגבת נייר נקייה. 	

לאחר הניקיון, מומלץ לאחסן את המכשיר בתיק כלי הרחצה. ניתן  	
 ,((8( המגן  כיסוי  באמצעות   ((7(  ,((6( האלקטרודות  את  לכסות 

אך זה לא הכרחי. 

70% אלכוהול, אך לעולם  	 ניתן להשתמש בחומרי ניקוי המכילים עד 
שהם  משום  אחרים,  חריפים  ניקוי  בחומרי  או  באצטון  להשתמש  אין 

יגרמו נזק למכשיר.

אין לטבול את המכשיר או כל אחד מחלקיו במים.  	

איתור תקלות. 8

אין לנסות לבצע שינויים במכשיר, לפתוח אותו או לתקן אותו. אתם עלולים 
נזק  לעצמכם  ולגרום  מסוכנים  חשמליים  לרכיבים  עצמכם  את  לחשוף 

חמור. פעולה זו גם תבטל את תוקף האחריות. 

הסבר / מה לעשותבעיה

בדקי שהמכשיר טעון. אתחלי את המכשיר. המכשיר לא נדלק.

המכשיר לא פולט חום.

המכשיר לא יפלוט חום אם האלקטרודות )6)), 
)7)) לא נוגעות בעורך. זהו אמצעי בטיחות. ודאי 
כי המכשיר לחוץ בחוזקה על העור לפני התחלת 

הטיפול.
המכשיר לא יפלוט חום אם לא מרחת ג’ל, או אם 

הג’ל שמרחת התייבש. הקפידי למרוח את הג’ל מיד 
לפני הטיפול.
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הסבר / מה לעשותבעיה
נורית החיווי של 

מצב הטיפול )4)) 
ונוריות החיווי של 

רמת האנרגיה )5)) 
מהבהבות לסירוגין. 

שגיאה במערכת. אתחלי את המכשיר. 

המכשיר לא נטען.
ודאי כי ספק הכוח מחובר למכשיר ולחשמל. נתקי 

את המתאם)10)) וחברי אותו מחדש כדי לאפס 
את המכשיר. 

בדקי שכבל ה- USB)9)) אינו פגום.

המכשיר הפסיק לעבוד 
באמצע טיפול. 

ודאי כי המכשיר טעון במלואו. המכשיר ייכבה באופן 
אוטומטי בזמן טיפול אם הסוללה חלשה מדי או אם 

אירעה שגיאת מערכת.

אתחלי את המכשיר. המכשיר הפסיק לעבוד.

אם הבעיות נמשכות, פני למוקד שירות הלקוחות.

שירות לקוחות. 9

של  במקרה   .www.silkn.co.il שלנו  באתר  בקרו  נוסף  למידע 
באמצעות הלקוחות  שירות  למוקד  פנו  אנא  המכשיר,  עם   בעיה 

דוא“ל: contact@silkn.co.il, או בטלפון 1-700-700-309. 

חומרים מתכלים. 10

שלנו: באתר   Silk'n של  האינטימי  הג’ל  את  לרכוש   ניתן 
 .www.silkn.co.il

20



אחריות. 11

למידע המלא יש לעיין בחוברת האחריות שסופקה בנפרד.

היצרן אינו אחראי לנזק או לפציעות שייגרמו עקב שימוש בלתי הולם  	
או שימוש לא נכון במכשיר. 

מחזור . 12

אל תשליכו את המכשיר לפח האשפה. אנא פעלו בהתאם לחוקי המחזור 
של מכשירים חשמליים החלים באיזור מגוריכם.

אריזה  12.1

יש  הקרטון  את  החומר.  לסוג  בהתאם  בנפרד  האריזה  חלקי  את  מחזרו 
להשליך למיכל למחזור נייר, ואת אריזות הפלסטיק יש למחזר באמצעות 

שירות איסוף חומרים למחזור.

הוצאת הסוללה  12.2

על  השלכתו.  לפני  הסוללה  את  להוציא  חובה  חייו,  לסוף  מגיע  כשהמוצר 
מנת לעשות זאת יש לפתוח את המכשיר. לאחר הפירוק, המכשיר לא יפעל 
ולא ניתן יהיה לתקנו. פתיחת מעטפת המכשיר והוצאת הסוללה יבטלו את 
האחריות על המכשיר. הום סקינוביישנס אינה אחראית לכל נזק גופני או 

חומרי שייגרם עקב ביצוע הליך זה.

ניתוק המכשיר מהחשמל: הוציאי את המכשיר מהחשמל, הוציאי . 1
את קבל ה-USB )9)) ודאי שהסוללה ריקה.

ניתן . 2 המכשיר  מעטפת  את  לפתוח  כדי  המכשיר:  מעטפת  פתיחת 
להשתמש בכלי קטן, )מברג או סכין למשל(.
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הוציאו את הסוללה: הניחי את המכשיר על שולחן יציב. החזיקי את . 3
את  בזהירות  והוציאי  אחת,  ביד  הירוק(  )הלוח  המודפס  המעגל 

הסוללה עם היד השנייה.אין לגרום נזק לסוללה.

מכשיר   12.3

חשמל  מוצרי  מחזור  תקנות  פי  על  ביתית!  פסולת  עם  לפח  להשליך  אין 
והחלקים(  האביזרים  כל  )כולל  זה  חשמלי  מכשיר  למחזר  יש   ,)WEEE(
כי  לוודא  ניתן  כך  רק  חשמל.  מכשירי  למחזור  ייעודית  איסוף  בנקודת 
 * מזיקים  חומרים  שחרור  ולמנוע  מקצועי,  באופן  מחזור  יעבור  המכשיר 

לסביבה. לפני מחזור המכשיר, ודאו כי לא השארתם אותו במצב טעון. 

* סימני החומרים המזיקים במוצר: Cd = קדמיום, Hg = כספית, Pb = עופרת. 

מפרט טכני. 13

H2401דגם
 ™RTטכנולוגיה

 RF דו-קוטבי 
)תדר; הספק מוצא מרבי, זרם 

מוצא מרבי( 

10W  ; 1 MHz ±30% מקסימום

חיישן טמפרטורה למניעת חימום יתר של הפעלה ובטיחות
העור 

חיישן מגע וחיישן תנועה
תנאים סביבתיים בעת הובלה 

ואחסון של המכשיר בין טיפולים
C +70° טמפרטורה: 40° עד

אחוזי לחות: 90%rH  מקסימום
 500 - 1060 hPa :לחץ אטמוספרי

תנאים סביבתיים בעת הפעלת 
המכשיר

 5°C - 40°C :טמפרטורה
לחות יחסית: rH של 15% עד 90%

 700 - 1060 hPa :לחץ אטמוספרי
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הזמן הנדרש למכשיר 
להגיע מטמפרטורת האחסון 

המינימלית לטמפרטורת 
ההפעלה המינימלית, כאשר 

  20°C טמפרטורת הסביבה היא

30 דקות

הזמן הנדרש למכשיר 
להגיע מטמפרטורת האחסון 

המקסימלית לטמפרטורת 
ההפעלה המקסימלית כאשר 

  20°C טמפרטורת הסביבה היא

30 דקות

 הגנה מפני 
התחשמלות

רמה 2 - מצב טעינה 
ציוד רפואי עם אספקת חשמל פנימית - 

מצב טיפול
.BF חלק מיושם מסוג

הגנה מפני חדירה מזיקה של 
מים או חלקיקים

IP23

רציף אופן פעולה
KSA-10D-050200HEספק כוח

100-240V; 50/60Hz; 0.3A; 5.0V - 2.0A כניסה; יציאה של המתאם
5  שניםאורך החיים הצפוי של המכשיר
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סימנים וסמלים . 14

הצהרה או אירוע המעיד על סכנה בזמן השימוש במכשיר.

מידע חשוב בנוגע לשימוש או תחזוקה של המכשיר.

המכשיר מוגן מפני התזת מים כאשר הוא נוטה בזווית של עד 
60 מעלות.

.BF רמת הגנה מפני התחשמלות: חלק מיושם מדירוג

ייתכן שתיגרם הפרעה בסביבת הציוד.

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

חשמל. 

מלאו אחר הוראות ההפעלה.

מכיל סוללת ליתיום.

תאריך ייצור. 

יצרן. 

המספר הסידורי של המוצר. 

חומר  	 של  דליקה  תערובת  בקרבת  לשימוש  מתאים  אינו  זה  מכשיר 
הרדמה יחד עם אוויר, חמצן או חמצן דו-חנקני.

IP23

Li-ion
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תיוג. 15

עקומות הספק מוצא. 16

העקומה מתארת את השינויים המתרחשים בכל אחד מהמצבים תחת הגדרות הספק 
מסוימות.
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תוצאות בדיקות תאימות אלקטרומגנטית. 17
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זכויות יוצרים. 18

זכויות יוצרים 2020 © הום סקינוביישנס בע"מ. כל הזכויות שמורות.

שינויים  לבצע  הזכות  את  לעצמה  שומרת  בע"מ  סקינוביישנס  הום  חברת 
במוצריה או במפרט הטכני שלהם במטרה לשפר את הביצועים, האמינות או 
ואמין  ייחשב כמדויק  יכולת הייצור. המידע שמספקת הום סקינוביישנס בע"מ 
בעת פרסומו. עם זאת, הום סקינוביישנס בע"מ אינה נושאת באחריות על אופן 
השימוש בו. המידע אינו מעניק למשתמש, במשתמע או בכל אופן אחר, רישיון 
לשכפל  אין  בע"מ.  סקינוביישנס  הום  של  פטנט  על  זכויות  או  פטנט  במסגרת 
מכני,  או  אלקטרוני  אמצעי,  או  אופן  בשום  זה  ממסמך  חלק  שום  להעביר  או 
 לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מפורשת בכתב של הום סקינוביישנס בע"מ.

היא  בע"מ  סקינוביישנס  הום  מראש.  הודעה  ללא  לשינויים  כפופים  הנתונים   
המסחריים,  הסימנים  פטנטים,  לרישום  הבקשות  הפטנטים,  כל  של  הבעלים 
זה.  מסמך  לתוכן  הנוגעות  אחרות  רוחני  קניין  זכויות  או  היוצרים  זכויות 
לפטנטים,  בנוגע  כלשהו  רישיון  לכם  מעניקה  אינה  זה  מסמך  מסירת 
מלבד  אלה,  אחרות  רוחני  קניין  וזכויות  יוצרים  זכויות  מסחריים,  סימנים 
סקינוביישנס  הום  מטעם  כלשהו  כתוב  בהסכם  במפורש  מצוין  הדבר  כאשר 
והלוגו    Silk’n מראש.  הודעה  ללא  לשינויים  כפוף  הטכני  המפרט  בע"מ. 
בע“מ,  סקינוביישנס  הום  של  רשומים  מסחריים  סימנים  הינם   Silk’n  של 

בניין תבור, שער יקנעם, ת“ד 533, יוקנעם 2069206.
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