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engedély formájában hozzájárult.
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1.

Ismerje meg a Silk'n ReVit Essential készüléket

A Silk’n ReVit Essential egy elektromos eszköz. A használat során mindig tartsa
szem előtt a biztonságot. A készülék első használata előtt olvassa el az összes
figyelmeztetést, az ellenjavallatokat és a biztonsági előírásokat. Fontos, hogy
elolvassa és megértse az utasításokat, hogyan kell használni a készüléket,
beleértve a használat utáni eljárásokat, és szigorúan tartsa be azokat. Javasoljuk,
hogy kezelés előtt újból olvassa végig a használati útmutatót.

1.1. A csomag tartalma
Az Ön Silk'n ReVit Essential csomagja ezeket a tételeket tartalmazza.
yyReVit Essential készülék
yyAC/DC adapter kábellel
yySzűrőcsomag
yyHasználati útmutató
yy2 Kezelőfej (Finom és Durva)
yyJótállási jegy
yyTartalék gumikupakok
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1.2. Az eszköz leírása
A ReVit Essential egy kettős működésű terápiás készülék, amelyet otthoni
használatra terveztek. A bőr mikrodermabráziós hámlasztását és vákuum
stimulálását egyesíti.
Mikrodermabráziós hámlasztás
Gyengéd, nem dörzshatású hámlasztás a simább, frissebb bőrért.
Javítja a bőr tónusát, tapintását és rugalmasságát.
Segít eltüntetni az öregségi foltokat.
Segít a szem körüli finom ráncok eltüntetésében.
Vákuum stimuláció
Serkentőleg hat a simább, fiatalosabb bőrért.
Felszínre hozza a szennyeződéseket.
Összegyűjti az elhalt bőrsejteket, hogy megszabaduljon tőlük.
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A készülék a következő részekből áll: kezelőfej (#1), gumikupak (#2), szűrő, (#3),
kezelőgomb (#4), készülék csatlakozó (#5), és egy adapter kábel. (#6). Tekintse meg
a használati útmutató elején lévő ábrát, hogy hol találhatóak az eszköz egyes
részei.

1.3. Rendeltetésszerű használat
A Silk’n ReVit Essential egy olyan eszköz, amely a bőr felső rétegének
hámlasztására használható a frissebb megjelenés érdekében. A következők
kezelésére használható:
Az arc, a nyak és a kezek bőrének öregedése
Finom arcvonalak
Bőrelszíneződés
Sötét foltok és felszíni hegek
Fakó és a nap által károsodott bőr

HU

A készüléket otthoni használatra tervezték. Ne használja más célra, mint ami
ebben a használati utasításban szerepel.

2.

Ellenjavallatok és figyelmeztetések

Mindenképpen olvassa el figyelmesen ezt a fejezetet, és vegye
figyelembe a figyelmeztetéseket és az ellenjavallatokat.

EE

Gyerekek, 16 év alatti, mozgásszervi, érzékszervi vagy 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.

Ne használja a Silk’n ReVit Essential készüléket, ha:

EE
EE

Rosaceában szenved.
Rosszul kontrollált endokrin rendellenességben szenved,
mint cukorbetegség és a pajzsmirigy megbetegedései.
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EE

Cukorbetegség okozta kóros bőrelváltozása, szisztémás
vagy más anyagcsere-betegsége van.

EE

Sugárkezelést vagy kemoterápiás kezelést kapott az elmúlt
3 hónapban, vagy ha bőrén potenciális rosszindulatú
bőrelváltozások vannak.

EE

Az elmúlt hat hónapban szakorvos által felírt gyógyszereket
használt a bőrén.

EE

Bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa vagy
bőrgyógyásza véleménye szerint veszélyessé tenné a
kezelés elvégzését.

Ne végezzen kezelést:

EE
EE
EE
KK

Aktív ekcémás, pikkelysömörös, sérült bőrfelületeken,
nyílt sérüléseken vagy fertőzött bőrön (ajakherpesz),
anyajegyeken vagy szemölcsökön, szisztémás és
anyagcsere betegség (például cukorbetegség) okozta
kóros bőrelváltozásokon.
Korábban herpesszel fertőzött bőrfelületeken.
Traumatizált vagy sérült bőrön.
Nemrég védelem nélkül napnak kitett bőrön (várjon 1
napot); lebarnult vagy napégette bőr esetében várjon 3
napot.

További figyelmeztetések

EE
EE
EE

Ne használja a mellbimbókon vagy a nemi szerveken.
Ne használja heti 2 alkalomnál többször.
Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használja az
alacsony szívó fokozatot.
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EE

Azonnal hagyja abba a készülék használatát, amennyiben
bőre nagyon elvörösödött.

EE
EE

Távolítson el minden ékszert a kezelések előtt.
Védje bőrért 30-as vagy magasabb faktorú készítménnyel,
ha a kezelés után napnak teszi ki a bőrét.

AA

Mindig ellenőrizze, hogy a keze és a bőre száraz, mielőtt
használja a készüléket, vagy megérinti az adapter
csatlakozóját.

AA

A készüléket tartsa távol víztől vagy folyadékoktól! 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 vagy bármilyen más folyadék közelébe
kerülhet. Fennáll az áramütés veszélye. Azonnal húzza ki és
ne használja újra.

EE

Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van
dugva a konnektorba. Tartsa az AC/DC adaptert mindenkor
hozzáférhető helyen, így vészhelyzet esetén könnyen el
lehet távolítani az aljzatból. Azonnal húzza ki a készüléket
használat után.

EE
EE
EE

Ne szállítsa a készüléket az AC/DC adapter kábelnél fogva.
Ha a készülék meghibásodik, húzza ki azonnal.
Ne próbálja meg átalakítani, felnyitni vagy megjavítani
a Silk’n ReVit Essential készüléket. Veszélyes elektromos
alkatrészeknek teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat
magának.
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3.

Ne használja a Silk’n ReVit Essential készüléket,
ha:
a Home Skinovations Ltd. nem ajánlja az adapter, a kiegészítők és
a tartozékok használatát.
a készülék kábele vagy csatlakozódugója sérült. A tápkábelt tartsa
távol a hőforrásoktól.
használat közben füstöt érzékel.
a készülék nem működik rendesen, vagy ha sérültnek tűnik.
a külső burok megrepedt vagy szétesőben van.
a készülék vízbe esett.

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

4.

Mire számíthat a Silk'n ReVit Essential-lal

A kezelés során normális jelenségnek számítanak a következők:
Búgó hang a készülékből: A szívópumpa működik.
Enyhe bőrpír jelentkezik: Ez néhány órán belül, vagy egy nap
alatt elmúlik.
Azonnal hagyja abba a készülék használatát, amennyiben bőre nagyon
EE elvörösödött.

EE Forduljon orvoshoz, ha bármilyen komplikációt tapasztal.
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5.

Lehetséges mellékhatások

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az összes figyelmeztetést és
ellenjavallatot, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. Minden
kozmetikai eljárás, beleértve az otthoni használatra tervezetteket is, bizonyos
fokú kockázatot von maga után. Ezért fontos, hogy megértse és elfogadja a
kockázatokat és szövődményeket, amelyek előfordulhatnak.
Nem kívánt hatások

Kockázat

Bőrpír
A felszíni hajszálerek kitágulását tapasztalhatja. Ez néhány napig
bőrpír fennállását eredményezheti. Emellett néhány hajszálérnél
piros foltok jelenhetnek meg, amelyek idővel elmúlnak. Ilyen
esetekben, azonnal hűtse le a területet hideg vízzel.

Zúzódás

HU

Enyhe zúzódást tapasztalhat, amely 2-3 nap után eltűnik.

Enyhe

Enyhe

Forduljon orvoshoz, ha bármilyen tartós tünetet tapasztal.

6.

Az első kezelés előtt

A Silk'n ReVit Essential használatához végezze el a következőket:
1. Vegye ki a dobozból a készüléket és a többi alkatrészt.
2.

Csatlakoztassa az adapter kábelt a készülék aljzatába és csatlakoztassa az
adaptert egy elektromos csatlakozóaljzatba.

3.

Tekintse át a javaslatokat, hogyan kell használni a ReVit Essentialt a
különböző kezelési területeken.
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6.1. Kezelési területek
Azt javasoljuk, hogy alacsony szívó fokozattal kezdje, és néhány használat után
térjen át a nagy szívó fokozatra. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, a
kezelt területen használja az alacsony szívó fokozatot.
Kezelt terület

Javaslatok

Homlok, arc és áll

Mozgassa a készüléket a bőrén középről kifelé és
a hajvonal felé.

Szemek és orr

Nyak

Használjon rövid felfelé irányuló mozdulatokat a
szemöldök környékén. Kerülje el a szemhéjat.
Az orrnál egyenes, lefelé irányuló mozdulatokkal
kövesse az orr görbületét és az arccsont kontúrját.
Az egész nyaki területen használjon egyenes,
lefelé irányuló mozdulatokat.

HU

Kezdetben minden területen 2-4-szer végezze el a kezelést. Ha
MM bőre
hozzászokott a kezeléshez, akkor 4-6 alkalommal áthaladhat.

6.2. ReVit Essential Finom és Durva fej
A készülék két kezelő fejjel rendelkezik. Azt javasoljuk, először a Finom fejet
használja.
Használja a finom fejet általános kezeléshez vagy a finom
befejezéshez.
Használja a Durva fejet a nagy igénybevételű hámlasztáshoz.
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Fejcsere:
1. Ellenőrizze, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz.
2.

7.

1

Távolítsa el a jelenlegi fejet (#1) a készülékből és
cserélje ki a másik fejjel. Győződjön meg róla
használat előtt, hogy a fej szorosan illeszkedik a
helyére.

Kezdjük el!

Jó úton halad az üdébb, simább bőrért! A kezelés a Silk’n ReVit Essential-lal
egyszerű. Csak kövesse ezeket a lépéseket minden kezelni kívánt területen. A
teljes kezelés kb. 5 percig tart.

15.1

HU

Ajánlott óvintézkedések
Mielőtt először kezelne egy területet, végezzen próbát egy kis
bőrfelületen. Ha nincs mellékhatás, akkor elkezdheti kezelni azt a
területet.
Használja az alacsony szívó fokozatot az első 2-3 kezelés során.
Nem javasoljuk, hogy heti 2 alkalomnál többször használja a
készüléket.

Hagyja azonnal abba a használatát, ha bármilyen kellemetlenséget
EE tapasztal.
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15.2

Kezelési lépések

1. Győződjön meg arról, hogy bőre tiszta, száraz és por-, krém- vagy
gélmentes.
2.

Győződjön meg róla, hogy a gumikupak (#2), a szűrő (#3), és a fej (#1)
szorosan illeszkedik a helyére. Az első néhány kezelés során a Finom fejet
használja.

3.

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a kezelőgombot (#4). Az Ön
ReVit Essential készüléke használatra kész alacsony szívó fokozatban.

4.

Használja a fejet határozottan a bőrén úgy, hogy úgy érezze a szívást.

5.

A "6.1. Kezelési területek" fejezetben javasoltak szerint kezeljen át minden
területet.

6.

Nyomja meg a kezelőgombot még egyszer, ha az alacsony szívásról a nagy
szívó fokozatra akar kapcsolni.

7.

A kezelés után a készülék kikapcsolásához nyomja meg röviden a
kezelőgombot egyszer vagy kétszer, attól függően, hogy melyik szívó
fokozatot használja.

8.

Húzza ki a készüléket, és helyezze vissza a ReVit Essential-t az eredeti
dobozába. Lásd a "8. Karbantartás és tárolás" fejezetet.

7.1. A kezelés után
Kerülje a közvetlen napsugárzást közvetlenül a kezelés után, és
használjon 30 SPF vagy magasabb faktorú készítményt.
Érdemes lehet arcpakolást, illetve nappali vagy éjszakai krémet
alkalmazni.
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8.

Karbantartás és tárolás

Minden kezelés után tisztítsa meg és tárolja megfelelően a Silk'n ReVit Essential
készüléket.

LL Először húzza ki a készüléket az áramforrásból.
A készülék tisztításához törölje le azt egy tiszta, száraz ruhával.
LL 70%-nál
kevesebb alkoholt tartalmazó tisztítófolyadékot, vagy

más, nem súroló hatású tisztítófolyadékot használjon. Soha ne
használjon acetont vagy egyéb súroló hatású anyagot, mert ezek
károsíthatják a készüléket.

A fej megtisztításához először távolítsa el azt a készülékből, mossa
LL meg
szappannal és vízzel, majd alaposan szárítsa meg.
A szűrő megtisztításához először távolítsa el azt a készülékből,
LL távolítsa
el egy puha kefével a törmeléket, és helyezze vissza a
készülékbe.

HU

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

AAA fejek kivételével soha ne merítse a Silk'n ReVit Essentialt vízbe.
8.1. A szűrő cseréje
A szűrőt meg kell tisztítani, vagy cserélni kell a felhalmozódott bőrtörmelék
miatt. Azt javasoljuk, hogy ezt végezze néhány kezelés után.
A szűrő kicseréléséhez:
1. Távolítsa el a fejet a készülékből. Akkor meglátja a
gumikupakot és a kis fekete szűrőt.
2.

Távolítsa el a gumikupakot (#2), és aztán távolítsa el
a szűrőt (#3).

3.

A szűrő megtisztításához távolítsa el egy kefével
a törmeléket, majd helyezze vissza a készülékbe.
A szűrő cseréjéhez távolítsa el a jelenlegi szűrőt és
helyezze be az újat.
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2

4.

Helyezze vissza a gumikupakot a helyére, majd tegye vissza a fejet a
készülékre, meggyőződve róla, hogy az szorosan illeszkedik.

8.2. A fej cseréje
Javasoljuk, hogy hat havonta cserélje a fejet vagy korábban, ha a fej hámlasztó
vége megsérült.

9.

Alkatrészek és fogyóeszközök

További szűrőket és fejeket rendelhet honlapunkról: www.silkn.eu. Lépjen
kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával a gumisapkák vagy az AC/DC adapter
cseréjéhez.

10. Hibaelhárítás
Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a Silk’n ReVit Essential készüléket.
Ezzel veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát és súlyos sérüléseket
okozhat magának. Valamint elveszíti a jótállást is.
Probléma
A Silk’n ReVit Essential
készülékem nem
kapcsol be.
Nem érzek szívást,
amikor a készülékkel
megérintem a bőröm.

Ellenőrzés
Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van
csatlakoztatva a készülékhez, hogy be van-e
dugva egy elektromos csatlakozóaljzatba, és hogy
megnyomta-e a kezelőgombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva,
ellenőrizze a szűrőt, a gumisapkát és a fejet, hogy
helyesen vannak-e behelyezve a készülékbe.

jogosultsággal rendelkező személyzet végezhet javításokat
MM aCsak
készülékén. Ha probléma merül fel vagy kérdése van, lépjen
kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával.

EE Ha a készülék meghibásodik, húzza ki azonnal.
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11. 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.
A váratlan műveletek vagy események bejelentése miatt vegye fel a
kapcsolatot a Silk'n ügyfélszolgálatával, vagy ha bármilyen más probléma van
a készülékkel. Elérhetőségeink a következők:
Ország

Szervizszám

E-mail

Belgium

0900-25006

serviceconsommateurbe@silkn.eu

Franciaország

0891-655557

serviceconsommateurfr@silkn.eu

Németország

089 51 23 44 23

kundenservice@inno-essentials.de

Olaszország

HU

servizioclientiit@silkn.eu

Hollandia

0900-2502217

klantenservicenl@silkn.eu

Spanyolország

807088200

servicioalcliente@silkn.eu

Egyesült
Királyság

0906-2130009

customercareuk@silkn.eu

Egyesült Államok 1-877-367-4556
és Kanada
(ingyenes)

contact@silkn.com

Egyéb országok
esetén

info@silkn.com

+31 (0)180-330 550

12. Jótállás
Tekintse meg a Silk'n jótállási jegyét.

13. Ártalmatlanítás

NN

Segítsen megvédeni a környezetet. Ne dobja ki a háztartási
hulladékkal, és kövesse az országában érvényes, az elektronikai
eszközök ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályokat.
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14. Műszaki adatok
Modellszám

H4201

Technológia

Légvákuumos fej

Bemeneti teljesítmény

12 V DC, 0,5 A

A rendszer súlya

110 g

A használatok közötti szállítás
és tárolás, valamint tárolási
körülmények a következők

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

Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet: 10°C és 35°C között
Relatív páratartalom: 30% és 75% között
Légnyomás: 700–1060 hPa

Adaptermodellek és besorolás

SAW12-050-2100XX
XX A csatlakozó típusára utal
Bemenet: 100–240V; 50–60 Hz; 0,5 A
Kimenő teljesítmény: 12V, 0,5A

A készülék várható élettartama

3 év

Megfelelés

LVD: 2006/95/EC és 2014/35/EU
EMC: 2004/108/EC és 2014/30/EU
2011/65/EC RoHS irányelv
REACH rendelet EC No. 1907/2006
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15. Jelek és szimbólumok
Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik a EU
irányelv követelményeit.
Class III. A készüléket egy extra alacsony feszültségű áramforrás
látja el.
Csak belső használatra.
Ne használja nedves környezetben.
Ne dobja a háztartási hulladékba. Kövesse országának az
elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó
jogszabályait, és segítsen a környezet megóvásában.
Összhangban a WEEE irányelvvel.

HU
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InnoEssentials International
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands
E-mail: info@silkn.com
InnoEssentials Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 7, 49685 Emstek
Deutschland
E-mail: info@inno-essentials.de
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