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1. Figyelmeztetések

Ez a használati útmutató az Európai Unió
hatályban lévő szabványain és jogszabályain
alapszik. Külföldi tartózkodás esetén tartsa be az
országspecifikus irányelveket és törvényeket.
Az első használat előtt olvassa el teljesen a
használati útmutatót és őrizze azt meg későbbi
használatra. Javasoljuk, hogy minden kezelés
előtt újból olvassa végig a használati útmutatót. HU
U Mindig tartsa szárazon a készüléket, az USBkábelt és az adaptert.
U Ne használja a készüléket fürdés vagy
zuhanyzás közben.
U Mindig gondoskodjon arról, hogy kezei
szárazak legyenek, mielőtt a készüléket az
áramellátásra csatlakoztatja.
U Soha ne használja az adaptert, ha a
kábel vagy a csatlakozó sérült, ha az nem
megfelelően működik, vagy vízbe merült.
Ennek bekövetkezése esetén azonnal húzza
ki az adaptert az áramforrásból, mielőtt
megérintené. Az adapter tápellátásról való
leválasztása elektromos áramütést okozhat!
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U Ne használja a készüléket olyan körU
U
U
HU

U
U

U

nyezetben, ahol robbanásveszély áll fenn.
Tartsa távol a készüléket és annak minden
részét nyílt lángtól és forró felületektől.
Tartsa az adapter mindenkor hozzáférhető
helyen, így vészhelyzet esetén könnyen el
lehet távolítani az áramforrásból.
Töltés után húzza ki a készüléket az
áramellátásból.
Soha ne húzza ki az adaptert a foglalatból
a kábelnél fogva. Mindig az adaptert fogva
húzza ki.
Úgy helyezze el az adapterkábelt, hogy ne
okozzon botlásveszélyt.
Ne használja, ha az ebben a használati
útmutatóban szereplő alkatrészeket vagy
tartozékokat a gyártó nem szállította, illetve
ha a készülék sérült, vagy úgy tűnik, hogy
nem megfelelően működik. Ezen esetekben
lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy ne
legyen véletlen durva felület, éles perem
vagy kiálló rész, amely sérülést okozhat.
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U Ne próbálja meg módosítani, felnyitni

és megjavítani a készüléket. Veszélyes
elektromos alkatrészeknek teheti ki magát,
és súlyos károkat okozhat magának.
Valamint elveszíti a jótállást is.
U Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást
gyermek nem végezheti.
U Gyerekek nem játszhatnak a csomagolással. Megsérthetik magukat a csomagolóanyaggal, vagy lenyelhetik az apró
alkatrészeket és megfulladhatnak.
HU
U Ha a készülék eléri élettartamának végét,
vigye a készüléket és minden alkatrészét egy
elektromos készülékek számára alkalmas
újrahasznosító helyre. Lásd a következő
részt: 12. Hulladékkezelés.
2. Ellenjavallatok
Ezt a készüléket és annak minden alkatrészét 18. életévüket
betöltött nők használhatják, akik szeretnék erősíteni és feszesíteni
a medencefenék szerveit, csökkenteni a vizelet-visszatartási
képtelenséget/inkontinenciát vagy a hüvelyi tüneteket.
A készüléket a következő személyek nem használhatják:
Gyermekek, transznemű nők, korlátozott fizikai, érzékelési vagy
pszichológiai képességekkel rendelkező felnőttek, illetve azok,
akiknek nincs tapasztalata vagy tudása a készülék biztonságos
használatával kapcsolatban, illetve azok, akik nem ismerik a
velejáró veszélyeket.

Tightra 2.0 5622A EU3 inside ALL ED464-04 release.indd 121

121

06/11/2019 10:21:46

HU

[

Ne használja, ha:

U

terhes vagy szoptat.

U

műtéten estek át a hüvely vagy a medence területén az
utóbbi 12 hónapban, illetve teljes gyógyulás előtt.

U

aktív elektromos implantátuma/készüléke van bármelyik
testrészében,
szívritmus-szabályozója
vagy
belső
defibrillátora van.

U

fém implantátuma van, többek között fém méhen belüli
eszköz/készülék (IUD) a kezelés területén.

U

jelenleg olyan súlyos betegségben szenved, mint pl.
szívbetegség, érzékelési zavarok, epilepszia, kontrollálatlan
magas vérnyomás, máj- vagy vesebetegség.

U

volt bőrrákja és nemi szervet érintő rákja, illetve jelenleg
bármilyen típusú rákja, illetve rák előtti stádiumú anyajegye.

U

legyengült az immunrendszere autoimmun betegség
miatt, mint pl. AIDS és HIV, vagy ha immunszupresszáns
gyógyszereket szed.

U

rosszul kontrollált endokrin rendellenességben szenved,
mint cukorbetegség és a pajzsmirigy megbetegedései és
hormonális virilizáció.

U

fennálló egészségi problémája van a kezelés területén,
például herpesz, pikkelysömör, ekcéma, kiütés, nyílt sebek,
horzsolások vagy léziók.

U

fénnyel, lézerrel, rádiófrekvenciás sugárzással (RF) vagy
egyéb készülékkel kezelést kapott a kezelt területen,
nem ablatív eljárásokhoz, illetve ablatív frakcionális lézer
hámlasztáshoz (a kezelés súlyosságától függően) a kezelés
előtt 3 hónapon belül.

U

Isotretinoin (Accutane®) gyógyszert használt a kezelés előtti
6 hónapon belül.

U

nemi úton terjedő betegsége van.
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U

jelenleg húgyúti, medencefenéki vagy hüvelyi fertőzése
van.

U

az elmúlt 3 hónapban sugár- vagy kemoterápiás kezelésben
részesült.

U

betegség vagy egyéb egészségügyi probléma miatt nem
érzékeli megfelelően a hőt.

U

menstruál.

U

bármilyen olyan egyéb betegsége van, amely orvosa
véleménye szerint veszélyessé tenné a készülék használatát.

[

Konzultáljon orvosával a használat előtt, ha:

U

abnormális lett az eredménye a PAP-kenetvizsgálaton vagy
hüvelyvizsgálaton az elmúlt 2 évben.

U

a kezelés helyén hő által kiváltott betegsége volt vagy van,
például herpesz simplex.

U

hüvelyi műtétje volt, vagy hüvelysüllyedést állapítottak
meg.

U

bőrprobléma, a hegszövet túlburjánzása (keloid),
abnormális sebgyógyulás merült fel, valamint nagyon
száraz és töredezett a bőre.

U

véralvadási zavarokkal küzd, vagy véralvadásgátlót szed,
kivéve az alacsony dózisú aszpirint.

U

implantált hálója van.

U

nem fém méhen belüli eszköze/készüléke (IUD) van.

U

az elmúlt két héten olyan gyógyszert, gyógynövényeket,
étrend-kiegészítőket és vitaminokat használt, amelyek
köztudottan módosítják a gyógyulást a kezelési területen.

U

méhsüllyedése, hólyagsérve vagy végbélsérve van.

U

bőrének állapota miatt az orvos gyógyszert írt fel az utóbbi
6 hónapon belül.
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U

méhen belüli fibroidja (miómája), endometriózisa vagy
méhen belüli polipja, illetve egyéb abnormális állapota van
a méhben vagy a hüvelyben.

3. Biztonsági funkciók
A Silk'n készülék esetében a biztonság a legfontosabb. ASilk'n Tightra
következő biztonsági funkciókkal rendelkezik:
U

Hőstabilizáló: A túlmelegedés megelőzésére a 16
elektróda (#6, #7) mindegyike beépített hőstabilizálóval
rendelkezik. Ha emelkedést észlel a kezelt bőrfelület
hőmérsékletében, a stabilizáló automatikusan leállítja
a rádiófrekvenciás energia kibocsátását, amíg a bőr
hőmérséklete elegendő mértékben csökken a melegítés
folytatásához.

U

Érintő érzékelő: Az érintő érzékelő biztosítja, hogy a
rádiófrekvenciás energia csak az elektródákon (#6, #7)
keresztül megy keresztül, amikor az elektródák (#6,
#7) jól érintkeznek a bőrhöz.

U

Mozgásérzékelő: Amikor külső módban használja
a készüléket, az csak akkor bocsát ki rádiófrekvenciás
energiát, amikor a készüléket a bőrön mozgatják.

HU

4. A készülék bemutatása
4.1 A készülék leírása
Silk'n Tightra olyan készülék, amely bipoláris rádiófrekvenciás
energiát használ, amely az elektródák (#6, #7) között áramlik.
A bipoláris rádiófrekvenciás energia a hüvelyi kollagén és a
rugalmas rostok képződését és helyreállítását szolgálja.
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A készülék LED-lámpái jelzik a különböző energiaszinteket és
kezelési módokat. Újratölthető akkumulátora van, amely C típusú
USB-kábellel (#9) tölthető.
Tekintse meg a használati útmutató elején, (i) oldalon lévő ábrát,
hogy hol találhatóak az egyes részek.

4.2 Rendeltetésszerű használat
A Silk‘n Tightra elektromosan működtetett készülék, amelynek
célja, hogy javítsa a medencefenéki szervek erősségét és
feszességét, valamint csökkentse a vizelet-visszatartási stresszt
vagy a hüvelyi tüneteket, továbbá javítsa a szexuális funkciókat.
A készülék kizárólag magánjellegű használatra készült, és
kereskedelmi vagy terapeuta általi használatra nem alkalmas.
Ne használja más célra, mint ami ebben a használati utasításban
szerepel.

HU

4.3 A csomag tartalma
y Silk'n Tightra készülék
y USB-kábel és adapter
y Silk’n Intimate Gel

y Használati útmutató
y Jótállási jegy
y Kozmetikai táska

4.4 Készülék részei
y USB-port (#1)
y Akkumulátor jelző lámpa (#2)
y Kezelőgomb (#3)
y Kezelési mód jelző lámpa (#4)
y Energiaszint-jelző
lámpák (#5)
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y Elektródák belső mód (#6)
y Elektródák külső mód (#7)
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4.5 A készülék vezérlői
Kezelés

Művelet

Leírás

Kezelőgomb
(#3)

Hosszú
megnyomás

y Készülék aktiválva - belső mód,

2

3

y Aktív állapotban a hosszú megnyomás

1

Rövid
megnyomás
1-szer
Rövid
megnyomás
2-szer
Rövid
megnyomás
3-szor
Rövid
megnyomás
4-szer
Rövid
megnyomás
5-ször

HU

Kezelés
Kezelési mód
jelző lámpa
(#4)
2

1

energiaszint 1 (alacsony); kezelési mód
jelző lámpa (#4) ki van kapcsolva (nem
világít)

3

kikapcsolja a készüléket; 1 rezgés
Belső mód - energiaszint 2 (közepes)

Belső mód - energiaszint 3 (magas)
Külső mód - energiaszint 1 (alacsony);
kezelési mód jelző lámpa (#4) be van
kapcsolva (folyamatosan fehér)
Külső mód - energiaszint 2 (közepes)
Külső mód - energiaszint 3 (magas)

Művelet
Leírás
Ki: nem világít
Belső mód
Be: folyamatosan Külső mód
fehér
Fehéren világít villog
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Energiaszintjelző lámpák
(#5)
2

3

Zöld - folyamatos 1 lámpa - 1. szint (alacsony)
2 lámpa - 2. szint (közepes)
3 lámpa - 3. szint (magas)
Zöld - villog

Rendszerhiba van. A lámpák villognak
és a kezelési mód jelző lámpák
váltakoznak (#4)

Zöld - villog
Zöld - folyamatos
Narancssárga villog
Narancssárga folyamatos

A készülék töltődik
A készülék feltöltve
Akkumulátor alacsony töltése
Nincs töltés az akkumulátorban,
kezelési mód inaktív

1

Akkumulátor
jelző lámpa
(#2)

Z

A készülék bekapcsolásakor az összes LED jelzőlámpa (#4,
#5) 1 másodpercig világít, majd kialszik. Ez jelzi, hogy az
összes LED-lámpa működik.

HU

4.6 A készülék leállása
A készülék e 3 helyzet egyikében leáll:
U

Teljesített egy 20 perces kezelést.

U

A készülék nem érintkezik szorosan a bőrrel legalább 2
percig.

U

Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony.

Z

A készülék leállásakor egy rezgés érezhető.
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4.7 Kezelési módok
A készüléknek 2 kezelési módja van: belső és külső.
U

Belső mód: Használja ezt a módot a hüvelyi szövet és
a medencefenék izmainak erősítésére, hogy növelje az
izomtónust és csökkentse az inkontinenciát.

U

Külső mód: Használja ezt a módot a hüvely külső bőrének
feszesítésére, a hüvely jobb megjelenése érdekében.

U

A kezelési módok módosítása: Kapcsolja ki, majd be a
készüléket. A kívánt módba lépéshez tekintse meg a 2. lépést
itt: 6.2 Kezelés belső módban vagy 6.3 Kezelés külső módban).

4.8 Energiaszintek

HU

U

Mindegyik kezelési módban 3 energiaszint van: 1.
szint (alacsony), 2. szint (közepes), 3. szint (magas).
Általánosságban minél magasabb az energiaszint, annál
jobbak az eredmények.

U

Minden kezelési mód az 1. energiaszinten indul.

U

Az energiaszint módosítása: Haladjon körbe az
energiaszinteken a kezelőgomb (#3) rövid megnyomásával, a kívánt szint eléréséig.
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4.9 A készülék töltődik
Első használat előtt mindig töltse a
készüléket. Az első töltés körülbelül 6
órát vesz igénybe.
U

Helyezze az USB-kábelt (#9) a készülékbe. Helyezze a kábel
másik végét az USB-adapterbe (#10), és csatlakoztassa
az áramellátásra. Az akkumulátor és a kezelési mód
jelző lámpák (#4, #2) be- és kikapcsolnak, majd az
akkumulátorjelző lámpa (#2) zölden villog.

U

Töltse fel teljesen a készüléket minden 20 perces kezelés
után, és ellenőrizze az akkumulátor szintjét az új kezelés
előtt.

HU

5. Kezelések
5.1 Kezelési terv
U

Minden belső vagy külső kezelés 20 percig
tart.

U

Használja a készüléket egyik vagy mindkét
módban hetente 2 vagy 3 alkalommal, 4
héten keresztül.

U

Ezután csökkentse a használatot fokozatosan heti egy
alkalomra, majd 2 hetente vagy ritkábban használja, igény
szerint.
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5.2 Mi várható a készüléktől
A kezelés során normális jelenségnek számítanak a következők:

HU

U

Hő érzése: belső és külső kezelés közben.

U

Enyhe bőrpír vagy duzzanat jelentkezik: Ez a hüvely
környékén, külső kezelést követően történhet. Ezek a
reakciók 24 órán belül elmúlnak.

Z

Ha ilyen reakciókat tapasztal, kenje be az érintett bőrt aloe
verával.

U

Rövid rezgés: Kezelés közben néhány percenként rezgést
érez. Ez normális, és jelzi, hogy a készülék aktív.

U

Inkontinencia ideiglenes fokozódása: Belső mód
használatakor néhány használó gyakoribb vizelési ingert
tapasztalhat. Ne aggódjon, ez néhány nap múlva elmúlik.
Az inkontinencia hatásai kezdenek múlni, és a kezelések
eredményei is javulnak.

[

Azonnal hagyja abba a kezelést, ha bőrpírt, hólyagosodást
vagy égést tapasztal.

[

Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha fájdalmat
tapasztal, illetve a bőr vagy a készülék túl meleg lesz.

5.3 Lehetséges mellékhatások
Ha az útmutatás szerint használja, a Silk'n Tightra használatával
járó mellékhatások és komplikációk ritkák. Alább néhány
javaslatot talál arra, ha lehetséges mellékhatásokat észlelne.
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Kisebb kényelmetlenség
(belső/külső mód)

Javaslat:
Használjon alacsonyabb
energiaszintet, és a következő
kezelés előtt várjon, amíg elmúlik a
kényelmetlenség.

Az eljárás bizonyos felhasználók
esetén enyhe kellemetlenséggel
járhat. Ez a leginkább enyhén szúró
érzéshez hasonló a hüvely körüli
bőrön. A szúró érzés a kezelés alatt
vagy után léphet fel.
Túlzott hőérzet
Javaslat:
(belső/külső mód)
Használjon alacsonyabb
energiaszintet, és a következő
kezelés előtt várjon, amíg elmúlik a
Ha fájdalma van, súlyos
hatás.
kényelmetlenséget vagy
kellemetlenséget észlel, csökkentse
az energiaszintet addig, amíg nem
érzi magát kellemesen.
Allergiás reakció
(Belső/külső mód)
Ritka esetben kezelés után allergiás
reakció tapasztalható.

HU

Javaslat:
Hagyja abba a kezelést, és
konzultáljon orvosával, ha a reakció
24 óra elteltével is fennáll.

Túlzott pirosság és duzzanat
(külső mód)

Javaslat:
Gyakori alkalmazás esetén kezelje
aloe vera krémmel. A következő
Ritka esetekben a hüvely körüli bőr kezelés előtt várjon, amíg a hatás
nagyon pirossá és duzzadttá válhat. elmúlik. Konzultáljon orvosával,
amennyiben a pirosság nem múlik el
A pirosság és a duzzanat 2-5 nap
5 napon belül.
alatt elmúlik.
Hólyagok vagy égések
(külső mód)

Javaslat:
Hűtse le az érintett területet, és
használjon égés elleni krémet. A
következő kezelés előtt várjon,
Nagyon ritka esetben a hüvely
környéki bőrön hólyagokat vagy égő amíg a hatás elmúlik, és használjon
alacsonyabb energiaszintet.
érzést észlelhet.
Konzultáljon orvosával, ha a bőre egy
hét alatt nem lesz ismét normális
állagú.
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Pattanások
(belső mód)

Javaslat:
Konzultáljon orvosával, ha a hatás 24
óra elteltével is fennáll.

Ritka esetben közvetlenül a kezelés
után pattanásokat észlelhet.

[

Azonnal hagyja abba a használatát, ha ezen hatások
valamelyike súlyosbodik.

[

Keresse fel orvosát, amennyiben a hatások nem múlnak el
2-3 napon belül.

6. Kezdjük el!

HU

6.1 Előkezelés
U

Gondoskodjon arról, hogy a készülék akkumulátora ne
legyen túl alacsony töltöttségű (lásd 4.9 A készülék töltődik).

U

Kezelés előtt ürítse ki húgyhólyagját.

U

Ellenőrizze, hogy a zselé lejárati dátuma nem telt-e le.

U

Használat előtt távolítsa el a védőburkolatot (#8), amely
az elektródák (#6, #7) felett van.

U

Használat előtt tisztítsa meg az elektródákat (#6, #7)
hüvelytörlővel, majd törölje szárazra tiszta papírtörlővel.

U

Soha ne használjon gyúlékony folyadékokat, például
alkoholt (többek között parfümöket, fertőtlenítőket vagy
egyéb alkoholtartalmú termékeket) vagy acetont a bőr
használat előtti megtisztítására.

U

Használat előtt távolítsa el a piercingeket vagy fémeket a
kezelési területről.
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6.2 Kezelés belső módban
1.

Vigyen fel kis mennyiséget a készülékhez mellékelt zseléből
minden elektródára (#6, #7). A zselét nem kell belsőleg
felvinni.

2.

A belső módban való kezelésekhez kapcsolja be a
készüléket a kezelőgomb (#3) hosszú megnyomásával.
A belső mód aktív lesz, és a készülék az 1. energiaszintre
kapcsol. A kezelésjelző lámpa (#4) kikapcsol (nem világít).
Rezgést érez, és a készülék használatra kész.

3.

Feküdjön le, és helyezze magát kényelembe. Kezdje a
kezelést az 1. energiaszinten.

4.

Helyezze az elektródákat (#6, #7) a hüvelyébe, amennyire
kényelmes. Amikor a készülék a hüvelyben van, ellenőrizze,
hogy a készülék alá van-e támasztva a kezelések közben:
y

Ha lábait szétterpeszti az ágyon, zárja össze kissé
lábait, hogy a készüléket a helyén tartsa.

y

Ha hajlított lábbal fekszik (és lábfeje az ágyon van),
helyezzen párnát a készülék alá, hogy a készüléket a
helyén tartsa.

y

Lehet, hogy tartani szeretné a készüléket, ha úgy véli,
hogy ezzel segít a helyén tartani.

Z

Kezelés közben körülbelül percenként egyszer rezgést érez.

5.

Ha 5 perc elteltével megszokja a hőt, lépjen a 2.
energiaszintre a kezelőgomb (#3) rövid megnyomásával.
A 3. energiaszint (magas) használatához nyomja meg a
kezelőgombot (#3) még egyszer.
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HU

6.

Tartsa a helyén a készüléket 20 percig. Javasoljuk, hogy
egyenesen feküdjön és ne mozogjon. Azonban jó, ha néha
forgatja a készüléket, így az energia keresztüláramlik az
elektródákon (#6, #7). 20 perc után a készülék kikapcsol.

Z

Fájdalom vagy kényelmetlenség esetén:
y

Ha a 2. vagy a 3. energiaszintet használja, csökkentse
az energiaszintet a kezelőgomb (#3) 1-szeri vagy
2-szeri megnyomásával. Várjon 5 percet a hőhatás
csökkenéséhez.

y

Ha már az 1. energiaszintet használja, távolítsa el a
készüléket, és a készülék használata előtt várjon, amíg
jól érzi magát.

7.

A kezelés végén távolítsa el a készüléket, és törölje le a
hüvely körüli külső bőrfelületet tiszta, száraz kendővel vagy
kifejezetten a hüvelyi területhez készült kendővel, hogy
eltávolítsa a zselémaradványt.

8.

Tisztítsa meg a készüléket (lásd 7. Tisztítás, karbantartás és
tárolás).

6.3 Kezelés külső módban
Használat előtt a bőrfelület legyen borotvált, tiszta, száraz és
mentes minden portól, izzadásgátlótól és dezodortól. Ezenkívül
ügyeljen arra, hogy bőre ne legyen piros vagy gyulladt.
1.

Vigyen fel kis mennyiséget a készülékhez mellékelt
zseléből a 3 ezüst színű elektródára (#6, #7). A zselét nem
kell belsőleg felvinni.

2.

A külső módban való kezelésekhez kapcsolja be a
készüléket a kezelőgomb (#3) hosszú megnyomásával,
majd röviden nyomja meg 3-szor. A külső mód aktív lesz,
és a készülék az 1. energiaszintre kapcsol. A kezelésjelző
lámpa (#4) bekapcsol (folyamatos fehér). Rezgést érez, és a
készülék használatra kész.
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3.

Feküdjön le, és helyezze magát kényelembe. Kezdje a
kezelést az 1. energiaszinten.

4.

Tartsa a készülék alapját, és helyezze a 3 ezüst színű
elektródát (#6, #7) a szeméremajkakra. Az oldal háromszög
alakja és az ezüst színű elektródák (#6, #7) segítenek a
készülék megfelelő elhelyezésében.

HU
5.

Amikor az elektródák (#6, #7) jól érintkeznek a bőrrel,
és mozgatja a készüléket, érzi, hogy az elektródák
(#6, #7) hőt bocsátanak ki. Mozgassa tovább lassan, de
erősen a készüléket a bőrön. Ha nincs mozgás, a bipoláris
rádiófrekvenciás energia nem működik.

Z

Kezelés közben körülbelül percenként egyszer rezgést érez.

6.

Ha 5 perc elteltével megszokja a hőt, lépjen a 2.
energiaszintre a kezelőgomb (#3) rövid megnyomásával.
A 3. energiaszint (magas) használatához nyomja meg a
kezelőgombot (#3) még egyszer.

Z

Ha az energiaszint megfelelő, de néha túl melegnek érzi,
emelje meg a kezelendő területet, és/vagy mozgassa a
készüléket a kezelési területen.
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HU

Z

Ha nehéznek találja a készülék bőrön való mozgatását,
vigyen fel újabb kis mennyiségű zselét a 3 ezüst színű
elektródára (#6, #7).

7.

Csúsztassa tovább a készüléket a szeméremajkakon. 20
perc után a készülék kikapcsol.

Z

Fájdalom vagy kényelmetlenség esetén távolítsa el a
készüléket, és a készülék használata előtt várjon, amíg jól
érzi magát.

8.

A kezelés végén távolítsa el a készüléket, és törölje le a
hüvely körüli külső bőrfelületet tiszta, száraz kendővel vagy
kifejezetten a hüvelyi területhez készült kendővel, hogy
eltávolítsa a zselémaradványt.

9.

Tisztítsa meg a készüléket (lásd 7. Tisztítás, karbantartás és
tárolás).

6.4 A kezelés után
A belső vagy külső módban végzett kezelések után javasoljuk a
következőket:
U

kerülje a nagyon forró vizet a kezelés után 2 napig.

U

forduljon orvoshoz, ha fertőzés, nagy duzzanat, pirosság,
fájdalom vagy egyéb szokatlan tünetek mutatkoznak.

7. Tisztítás, karbantartás és tárolás
U

Hüvelyi törlőkendővel távolítsa el a zselémaradványt a
készülékről és a kezelési felületről. Ezáltal megakadályozza,
hogy a zselé megkeményedjen vagy kárt tegyen a
készülékben.

U

Ezután törölje szárazra a készüléket papírtörlővel.

Tightra 2.0 5622A EU3 inside ALL ED464-04 release.indd 136

136

06/11/2019 10:21:47

U

Javasoljuk, hogy tisztítás után a készüléket tárolja a
piperecikkek tárolójában. A védőburkolat (#8) az
elektródákra (#6, #7) helyezhető, de ez nem feltétlenül
szükséges.

Z

Maximum 70%-os alkoholtartalmú tisztítófolyadék
használható, de soha ne használjon acetont vagy egyéb
súroló hatású folyadékot, mert azok kárt tesznek a
készülékben.

[

Soha ne mártsa a készüléket vagy annak bármely részét
vízbe.

8. Hibaelhárítás
Ne próbálja meg módosítani, felnyitni és megjavítani a készüléket.
Veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát, és súlyos
károkat okozhat magának. Valamint elveszíti a jótállást is.
Probléma

HU

Magyarázat / teendők

A készülékem nem • Ellenőrizze, hogy a készülék fel van-e
indul.
töltve. Indítsa újra a készüléket.

Nem érzem,
hogy hő távozik a
készülékből.

• Nem bocsát ki hőt, ha az elektródák (#6,
#7) nem érintkeznek jól a bőrrel. Ez egy
biztonsági funkció. Ügyeljen arra, hogy
a kezelés előtt a készüléket jól a bőrhöz
nyomja.
• Nem bocsát ki hőt, ha nem vitt fel
zselét, vagy ha a korábban felvitt zselé
megszáradt. A zselét közvetlenül a kezelés
előtt vigye fel.

A Kezelési mód
jelző lámpa (#4) és • Rendszerhiba van. Indítsa újra a
készüléket.
az energiaszintjelző lámpák (#5)
váltakozva villognak.
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Probléma

A készülék nem
töltődik.

A készülék leállt a
kezelés közben.
A készülék leállt.

HU

Magyarázat / teendők
• Gondoskodjon arról, hogy az adapter
csatlakoztatva legyen a készülékre és
az áramforrásra. Húzza ki az adaptert
(#10), majd a készülék visszaállításához
csatlakoztassa újra.
• Ellenőrizze, hogy az USB-kábel (#9) nem
sérült-e.
• Győződjön meg róla, hogy a készülék
teljesen fel van töltve. A készülék
automatikusan leáll a kezelés alatt, ha az
akkumulátor töltöttsége túl alacsony, vagy
ha rendszerhiba áll fenn.
• Indítsa újra a készüléket.

Ha a problémák továbbra is fennállnak, forduljon az
Ügyfélszolgálathoz.

9. Ügyfélszolgálat
További információkért látogasson el a weboldalunkra:
www.silkn.eu. Ez a használati utasítás PDF formátumban is
elérhető és letölthető a weboldalunkról. A váratlan műveletek
vagy események bejelentése miatt vagy a készülékkel kapcsolatos
bármely más probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a Silk'n
Ügyfélszolgálatával. Elérhetőségeink a következők:
Ország
Belgium
Franciaország
Németország
Olaszország
Hollandia
Spanyolország
Egyesült Királyság

Szervizszám
0800-29316
0891-655557
089 51 23 44 23

E-mail
serviceconsommateurbe@silkn.eu
serviceconsommateurfr@silkn.eu
kundenservicede@silkn.eu
servizioclientiit@silkn.eu
klantenservicenl@silkn.eu
servicioalcliente@silkn.eu
customercareuk@silkn.eu

0900-2502217
900 823 302
0906-2130009
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Ország
Egyéb országok
esetén

Szervizszám
E-mail
+31 (0)180-330 550 info@silkn.eu

10. Cserealkatrészek
Vízbázisú
hüvelyi
zselét
weboldalunkról
rendelhet:
www.silkn.eu, illetve hasonló terméket más forrásból is
beszerezhet.

11. Jótállás
Kérjük, tanulmányozza a jótállásról szóló füzetet, amelyben teljes
körű tájékoztatást talál.
Z

HU

A gyártó nem vállal felelősséget a szabálytalan vagy
helytelen használat miatt bekövetkezett károkért.

12. Hulladékkezelés
Ha a termék az életciklusa végéhez jut, kövesse országának
az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó
jogszabályait

12.1 Csomagolás
A csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőben helyezze
el. A kartonpapír, kartondoboz, vagy más hulladék papír és fólia
hulladékot szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezze.
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12.2 Akkumulátor eltávolítása
A termék élettartamának végén ártalmatlanítás előtt ki kell venni
az akkumulátort. Ehhez nyissa ki a készüléket. Ha ez megtörténik,
akkor a készülék már a továbbiakban nem működik, valamint
nem is javítható. Mindennemű garancia megszűnik, ha a készülék
burkolata fel lett nyitva, az akkumulátor pedig eltávolításra
került. Az ezen eljárásból adódó fizikai, vagy anyagi sérülésekért
a Home Skinovations Ltd nem vállal felelősséget.
1.

A készülék lecsatlakoztatása: Húzza ki a készüléket az
áramellátásból, húzza ki az USB-kábelt (#9), és ellenőrizze,
hogy az akkumulátor le van-e merülve.

2.

A burkolat nyitása: Kis szerszámmal (pl. csavarhúzóval
vagy késsel) nyissa fel a készülék házát.

3.

Vegye ki az akkumulátort: Helyezze a készüléket stabil
asztalra. Tartsa a nyomtatott áramköri kártyát (zöld) az egyik
kezével, majd vegye ki óvatosan az akkumulátort a másik
kezével. Az akkumulátor ne sérüljön.

HU

12.3 Készülék
Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja, hogy
ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és
alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt
újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként. Ez
biztosítja, hogy a készülék szakszerűen van ártalmatlanítva,
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és megakadályozza* a káros anyagok környezetbe jutását.
Gondoskodjon róla, hogy hulladékként való elhelyezés előtt a
készülék lemerített állapotban legyen.
* Termékek a következő címkézéssel: Cd = kadmium, Hg = higany,
Pb = ólom.

13. Műszaki adatok
Modell
Technológia
Bipoláris rádiófrekvencia
(frekvencia; maximum
kimeneti teljesítmény,
maximum kimeneti
áramerősség)

H2401
RT™
1MHz ±30%; max. 8W

HU

Használat és biztonság

Hőérzékelő a bőr túlhevülésének
megakadályozására
Érintő érzékelő és mozgásérzékelő
A használatok közötti
Hőmérséklet: - 40 és +70°C között
szállítás és tárolás, valamint Relatív páratartalom: max. 90%rH
tárolási körülmények a
Légnyomás: 500 - 1060hPa
következők
Üzemeltetési feltételek
Hőmérséklet: 5 és 40°C között
Relatív páratartalom: 15 és 90%rH
között
Légnyomás: 700 - 1060hPa
A használatok között
30 perc
a minimum tárolási
hőmérsékletig eltelt
idő minimum üzemi
hőmérsékleten, 20 °C-os
környezeti hőmérsékleten
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A használatok között
a maximum tárolási
hőmérsékletig eltelt
idő maximum üzemi
hőmérsékleten, 20 °C-os
környezeti hőmérsékleten
Védelem
áramütés ellen

30 perc

II Osztály - töltési mód
Belső erő - kezelési mód
Orvosi eszköz alkalmazott rész BF
IP23

Védelem a víz vagy a
részecskék káros behatolása
ellen
Üzemmód
Folyamatos

HU

Adapter

KSA-10D-050200HE (EU)
KSA-100-050200HK (Egyesült
Királyság)
Adapter bemenet; kimenet 100-240V; 50/60Hz; 0,3 A; 5,0V - 2,0A
A készülék várható
5 év
élettartama

14. Jelek és szimbólumok
Olyan állítás vagy esemény, amely a készülék
használatakor lehetséges vagy fenyegető veszélyt
jelez.
Fontos információ a készülék használatához és
karbantartásához.
Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik a
EU irányelv követelményeit.

IP23

A készülék védve van fröccsenő víz ellen, ha max.
60°-os szögben van döntve.
Áramütés elleni védelem mértéke: BF típusú
alkalmazott rész.
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Interferencia következhet be a készülék közelében.
Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv
előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak
minden tartozékával és alkatrészével együtt)
elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító
gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként.
Kövesse a használati utasítást.

Li-ion

Belül lítium akkumulátor van.

HU
Gyártás dátuma.
Gyártó.
EU meghatalmazott képviselő.
A termék sorozatszáma.

Z

Ez a készülék nem alkalmas gyúlékony érzéstelenítő keverék
levegő vagy oxigén, illetve nitrogén-oxid jelenlétében való
használatára.
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15. Címkézés
Lásd a megfelelő részeket angol nyelven.

16. Kimeneti teljesítménygörbék
Lásd a megfelelő részeket angol nyelven.

17. EMC műszaki eredmények
Lásd a megfelelő részeket angol nyelven.

HU
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18. Jogi nyilatkozat
Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Minden jog fenntartva.
A Home Skinovations Ltd fenntartja a jogot a termékeinek vagy
előírásainak módosítására a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a
termék előállításának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd
által megadott információk a megjelenés időpontjában helyesek
és megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd ugyanakkor nem
vállal felelősséget a termék használatáért. A Home Skinovations
Ltd nem ad ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt
vagy szabadalmi jogot. A Home Skinovations Ltd. kifejezett írásos
engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból
sem sokszorosíthatók semmilyen elektronikus vagy mechanikus
módszerrel. Az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Home
Skinovations Ltd szabadalmakkal rendelkezik, valamint vannak
folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogai,
valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek benne vannak a
jelen a dokumentumban. A jelen dokumentum átadása nem biztosít
semminemű szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó jogot, szerzői
jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve ha ehhez a Home
Skinovations Ltd írásos engedély formájában hozzájárult. A Silk’n és a
Silk’n logó a Home Skinovations Ltd, bejegyzett védjegye, székhelye
Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.
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