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1. Figyelmeztetések és ellenjavallatok

Ez a használati útmutató az Európai Unió 
hatályban lévő szabványain és jogszabályain 
alapszik. Külföldi tartózkodás esetén tartsa 
be az országspecifikus irányelveket és 
törvényeket. 
Silk'n Lipo rendkívül hatékony elektromos 
eszköz, ezért használata során mindig tart-
sa szem előtt a biztonságot. Kérjük, hogy 
használat előtt olvassa el az összes figyelmez-
tetést és ellenjavallatot. Javasoljuk, hogy 
minden kezelés előtt újból olvassa végig a 
kézikönyvben lévő használati útmutatót.

 U Ne használja a készüléket fürdés vagy 
zuhanyzás közben.

 U Mindig gondoskodjon arról, hogy kezei 
szárazak legyenek, mielőtt a tartót/töltő-
készüléket az áramellátásra csatlakoztatja.

 U Tartsa az adaptert a víztől távol. Az adapter 
nem vízálló. 

 U Ne helyezze vagy tárolja a kezelőegysé-
geket, a tartót/töltőkészüléket és az adaptert  
olyan helyen, ahonnan az leeshet, beleeshet 
a kádba, a mosdóba, a vízbe vagy bármilyen 
más folyadékba. 
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 U Ne érjen hozzá a tartóhoz/töltőkészülékhez 
vagy az adapterhez, ha az vízbe esett. 
Helyreállításuk előtt azonnal húzza ki azt 
az áramforrásból. Áramütést szenvedhet, 
ha a tartót/töltőkészüléket nem húzza ki az 
áramforrásból! 

 U Soha ne használja az adaptert, ha a ká-
bel vagy a csatlakozó sérült, ha az nem 
megfelelően működik, vagy vízbe merült. 
Ennek bekövetkezése esetén azonnal húzza 
ki az adaptert az áramforrásból. 

 U Ha a tartót/töltőkészülék hibásan működik, 
azonnal húzza ki. 

 U Szárítsa meg az összes kezelőegységet a 
töltés vagy a tárolás előtt.

 U Tárolás előtt szárítsa meg az összes 
elektróda lapot.

 U Csak jogosultsággal rendelkező személyzet 
végezhet javításokat a készülékén. Ne pró-
bálja meg módosítani, felnyitni és megjavítani 
a készüléket. Veszélyes elektromos alkatré-
szeknek teheti ki magát, és súlyos károkat 
okozhat magának. 

 U Ha a készüléket a megfelelőségéért felelős 
fél előzetes engedélye nélkül változtatja 
meg, akkor a felhasználó nem jogosult a 
készülék használatára.
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 U Ne használja, ha az ebben a kézikönyvben 
szereplő alkatrészeket vagy tartozékokat 
a gyártó nem szállította, illetve ha az 
eszköz sérült, vagy úgy tűnik, hogy nem 
megfelelően működik. Ezen esetekben 
lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

 U Ne tisztítsa a részeket mosogatógében.
 U Gyerekek nem játszhatnak a (műanyag) 

csomagolással. Megsérülhetnek a csoma-
golóanyag által, vagy lenyelhetik az apró 
alkatrészeket és megfulladhatnak.

 U Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE 
irányelv előírja, hogy ezt az elektromos ké-
szüléket (annak minden tartozékával és al-
katrészével együtt) elektromos készülékek 
számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelye-
ken helyezze el hulladékként. A részletekért 
lásd a következő részt: 13. Ártalmatlanítás.

 U A készülék selejtezése előtt a készülékből el 
kell távolítani az akkumulátort. 

 U Ha kiveszi az akkumulátort, akkor a készüléket 
a fő áramforrásról le kell választani.

 U Az akkumulátort biztonságosan kell hulla-
dékként elhelyezni.
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 U Az akkumulátor hulladékként való elhelye-
zésekor figyelembe kell venni a környe-
zetvédelmi szempontokat. Ne dobja a 
használt akkumulátorokat a szemetesbe. A 
környezet védelmének érdekében kérjük, 
hogy lépjen kapcsolatba a kereskedőjével.

Akkumulátor eltávolítása
Az akkumulátor eltávolításához a készüléket szét 
kell törni. Ha ez megtörténik, akkor a készülék 
már a továbbiakban nem működik, valamint 
nem is javítható. Mindennemű garancia 
megszűnik, ha a készülék burkolata eltörött, 
és az akkumulátor pedig eltávolításra került. 
Biztonsági védőszemüveg és kesztyű viselése 
erőteljesen ajánlott.
Az ezen eljárásból adódó fizikai, vagy anyagi 
sérülésekért a Home Skinovations Ltd nem 
vállal felelősséget.
Az akkumulátor eltávolításához helyezze a 
kezelőegységeket egy kemény, erős felületre. 
Kalapáccsal törje be a külső műanyag burkolatot.
Csipesszel vagy csavarhúzóval vegye le a 
burkolatot. Csavarozza ki a NYÁK-ot (nyomtatott 
áramköri lap), és távolítsa el az akkumulátort 
úgy, hogy azt leválasztja a NYÁK-ról.
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Ellenjavallatok
 U Silk'n Lipo gyerekek, mozgáskorlátozottak, 

korlátozott érzékelő képességekkel és 
értelmi fogyatékkal élők, valamint a ké-
szülék használatában járatlan vagy azt nem 
ismerő felhasználók számára a készülék 
használata tilos. Tartsa távol az eszközt a 
gyermekektől.

 U Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, 
használjon alacsonyabb EMS-energia-
szintet.

 U Azonnal hagyja abba a használatot, ha bőre 
nagyon piros, vagy ha hólyagosodást vagy 
égést tapasztal. 

 U Tiszta, száraz, egészséges bőrön használja.
Ne használja, ha:

 U szívproblémája van és nem konzultált 
orvosával. 

 U immunszupresszáns gyógyszereket, pél-
dául kortikoszteroidokat szed, és nem 
konzultált orvosával, vagy ha immunrend-
szeri betegsége van.

 U bármilyen rákos betegségben szenved.
 U nyirokrendszeri betegségben, pajzsmirigy-

betegségben vagy májbetegségben, illet-
ve emésztőrendszeri megbetegedésben 
szenved.
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 U szívritmus-szabályozója, belső defibrillátora, 
illetve egyéb aktív elektromos implan-
tátuma van bármely testrészén. 

 U fémionokat tartalmazó ideiglenes oldatot 
alkalmazott a kezelés területén.

 U epilepsziában szenved.
 U súlyos artériás keringési zavarban szenved 

az alsó végtagjain.
 U hasi vagy lágyéksérve van.
 U terhes vagy szoptat. 

Ezen testrészeken ne használja:
 U A szív közelében. Az elektródákat ne 

helyezze a mellkas elülső részére (ahol a 
bordák és a szegycsont van), különösen a 
két nagy mellizomra. Ez növelheti a pitvari 
fibrilláció kockázatát és szívleálláshoz vezet-
het. 

 U A mellkas hátsó oldalán.
 U A fejen vagy a nyakon.
 U A nemi szerveken.
 U Szemeken vagy azok körül.
 U Tetovált területeken.
 U Köszvényes vagy krónikus fájdalom által 

érintett területeken.
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 U Duzzadt, fertőzött vagy gyulladt területeken; 
repedezett vagy irritált bőrön, illetve ahol 
bőrkitüremkedések vannak (pl. bőrkiütések, 
visszérgyulladás, vénás gyulladás, trombózis, 
visszértágulat, illetve műtéti hegek, ahol a 
gyógyulási folyamatot befolyásolhatja stb.).

 U Olyan testrészeken, amelyeken fém kap-
csok, implantátumok vagy tűk vannak; 
illetve ha fém közelében van. Vegye le 
az ékszereket vagy egyéb tartozékokat a 
kezelési területről a kezelés ideje alatt.

 U Olyan területeken, ahol korábban rák volt 
vagy esetlegesen bőrrák van.

2. Biztonságos használat Silk'n Lipo
A Silk'n készülék esetében a biztonság a legfontosabb. A Silk'n Lipo a következő 
biztonsági funkciókkal rendelkezik:

 U Közelség érzékelő: Az eszköz csak bekapcsolt állapotban és akkor 
működik, amikor jól érintkezik a bőrrel. 

 U Automatikus kikapcsolás: Bár tetszés szerint leállíthatja a kezelést, az 
eszköz körülbelül egy perc után kikapcsol, ha nem érintkezik bőrével (az 
üzemjelző lámpa folyamatosan zölden világít). 15 perces folyamatos 
használat után is automatikusan kikapcsol.

3. Ismerje meg a Silk'n Lipo eszközt
A Silk'n Lipo rendszerének segítségével bizonyos területeken fizikai erőfeszítés 
nélkül csökkenthető a zsír és edzhetők az izmok és bizonyos testrészek 
formázhatók vele, mindez otthonának kényelmében. 

A kezelőegység1 célterületekre – felkar, has, fenék vagy comb – helyezésével 
a zsír lebontható és eltávolítható az adott területről. Segíthet egyes területek 
formálásában, amelyek diétára vagy mozgásra nem reagálnak. A Silk'n Lipo nem 
általános zsírcsökkentő vagy fogyókúrás eszköz, és nem helyettesíti a diétát vagy 
a mozgást. 
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1 Az egyes szám az egyes és többes számú alkatrészeket jelenti a következők 
esetében: kezelőegység, öv és elektróda lap. 

3.1. A csomag tartalma

 y 1 vagy több kezelőegység *  y Tartó/töltőkészülék

 y 2 csatlakozó  y Adapter

 y 1 vagy több testöv *  y Használati útmutató

 y 1 vagy több elektróda lap *  y Jótállási jegy
* A megvásárolt összeállítástól függ. 

3.2. Az eszköz leírása
A Silk'n Lipo otthoni használatra készült eszköz, amely alacsony szintű 
lézertechnológiát (Low Level Laser Technology, LLLT) és elektromos 
izomstimulációt (Electrical Muscle Stimulation, EMS) alkalmaz. Ezen energiák 
együtt segítik az izomtónust, csökkentik a zsírsavakat és zsírlerakódásokat a test 
tonizálása és átformálása érdekében.

A Silk'n Lipo termékhez a kezelni kívánt területhez megfelelő többféle öv 
tartozik. Minden kezelőegység lézerdiódákat és elektródákat tartalmaz, 
amelyek az EMS-t aktiválják. Minden kezelőegységet az övre kell 
csatlakoztatni, majd a tonizálni és átalakítani kívánt testrészre kell helyezni.  
A Silk'n Lipo beépített újratölthető akkumulátorokat tartalmaz, amelyek használat 
előtt könnyen feltölthetők.

Tekintse meg a használati útmutató elején lévő ábrát, hogy hol találhatóak az 
eszköz egyes részei.

1. Kezelőegység 6. Elektróda lap
2. Kezelőgomb 7. Töltésjelző lámpák
3. Jelzőlámpák 8. Tartó/töltőkészülék
4. Csatlakozók 9. Adapter
5. Testöv

3.3. Rendeltetésszerű használat
A Silk'n Lipo nem invazív esztétikai eszköz, amely csökkenti a derék, a karok, a 
combok és a fenék körfogatát. Az eszköz ezenkívül javítja az izomtónust és az 
izomerőt, és erősíti az izmokat ezeken a területeken.
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Az eszköz nem alkalmas terápiában való használatra, illetve egészségügyi 
probléma vagy betegség kezelésére. Ne használja más célra, mint ami ebben a 
használati utasításban szerepel.

4. Az eszköz vezérlői és beállításai

4.1. A részek csatlakoztatása
1. Vegye ki a részeket a dobozból.

2. Helyezze a kezelőegységet sík felületre. Egynél több kezelőegység 
esetén csatlakoztassa azokat egymáshoz.

3. Fogja meg a belső menetes csatlakozót és dugja be azt a kezelőegység 
bal oldalába. Ezután a külső menetes csatlakozót csatlakoztassa a jobb 
oldalhoz.

4. Válassza ki a kezelendő testrésznek megfelelő övet, és helyezze azt sík 
felületre úgy, hogy a Silk’n logó Ön felé nézzen. 

5. Ezután hajtsa be az öv minden oldalát úgy, hogy lássa a fekete tépőzárakat. 

KülsőBelső

Tépőzáras
lap

Tépőzáras
lap
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6. Csúsztassa az öv végeit a csatlakozókba, majd hajtsa visszafelé, hogy a 
tépőzár az övre tapadjon. Az öv így néz ki.

7. A Silk'n Lipo használatához természetesen az egyik oldalt le kell választania, 
és az övet a testre helyezve csatlakoztassa újra a leválasztott oldalt!

 a Csak akkor használhatja az eszközt, ha:

 y a kezelőegység fel van töltve.

 y nedves elektróda lapot helyezett minden kezelőegységre (lásd a 
4.4. Az elektróda lapok nedvesítése. részt).

 y minden kezelőegység jól érintkezik a bőrrel.

 y elolvasta ezt a kézikönyvet és megértette az eszköz használatát.

4.2. Vezérlők és beállítások

Minden kezelőegységen van egy vezérlő panel, amely a következőket 
tartalmazza:

 U kezelőgomb ( #2)

 U 2 EMS energiaszint gomb (a kezelőgomb bal és jobb oldala)

 U 2 jelzőlámpa - bal és középső (#3)

Akkumulátor / Hiba Használat Nincs használatban
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Kezelés Művelet Funkció
Kezelőgomb Hosszú 

megnyomás
 y A kezelőegységet be (vagy ki) 
kapcsolja. Bekapcsoláskor rövid 
vibrálás érezhető. Kikapcsoláskor 2 
rövid vibrálás érezhető.
 y A zöld üzemjelző lámpa (középső) 
folyamatosan zölden világít.

+ Gomb Rövid megnyomás  y Minden nyomással növeli az EMS 
szintet. A szintek növelésével az 
üzemjelző lámpa gyorsabban 
villog.

Hosszú 
megnyomás

 y A rövid megnyomással azonos 
hatású.

- Gomb Rövid megnyomás  y Minden nyomással csökkenti az EMS 
szintet. A szintek csökkentésével az 
üzemjelző lámpa lassabban villog.

Hosszú 
megnyomás

 y Az EMS szint nullára állítása.

Akkumulátor / 
Hibajelző lámpa 
(bal) 

A narancssárga 
lámpa 
folyamatosan villog

 y Akkumulátor töltése alacsony.

Folyamatos 
narancssárga

 y Eszközhiba.

Üzemjelző lámpa 
(középső)

A zöld lámpa 
folyamatosan villog

 y Az eszköz be van kapcsolva és jól 
érintkezik a bőrrel.
 y Az EMS szint növekedésével 
gyorsabban villog.

Folyamatos zöld  y Nem érintkezik a bőrrel, de az eszköz 
használatra kész.
 y Az eszköz kb. egy perc elteltével 
automatikusan kikapcsol, ha nem 
érintkezik a bőrrel.

Jelzőlámpa 
(jobb)

---  y Nincs használatban.

4.3. Energiaszint 
A Silk'n Lipo többszintű elektromos izomstimulációt (EMS) tesz lehetővé. Ezáltal 
kiválóan szabályozható az izomstimulálás intenzitása, amelyet a kezelendő 
testrészeken alkalmazni kíván. Ezenfelül kezelés közben tetszőleges gyakorisággal 
válthat a szintek között.
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 U Az EMS szint növelése: Röviden nyomja meg a + gombot annyiszor, 
amennyiszer a kényelmes EMS szint beállításához szükséges. Látható, hogy 
az üzemjelző lámpa gyorsabban villog, amint növeli az EMS szintet. 

 U Az EMS szint csökkentése: Röviden nyomja meg a - gombot, 
amennyiszer szükséges (lásd a 4.2. Vezérlők és beállítások. részt). 

 U Az EMS szint visszaállítása nullára: Hosszan nyomja meg a - gombot.

 a Az EMS szintek csak akkor módosíthatók, ha a kezelőegység jól érintkezik a 
bőrrel. Ha nem jól érintkezik a bőrrel, az EMS nullára csökken. 

4.4. Az elektróda lapok nedvesítése
Az elektróda lapok az EMS működéséhez szükségesek, és azoknak a kezelés 
megkezdése előtt nedveseknek kell lenniük. 

1. Nedvesítse meg az összes elektróda lapot nedves kendővel vagy nedves 
ujjakkal. 

2. Ezután helyezze a nedves elektróda lapot az egyes kezelőegységek 
hátoldalára. Gondoskodjon arról, hogy szorosan illeszkedjen a központi 
téglalapra. Lehet, hogy kissé meg kell igazítani, hogy az elektróda lap 
rásimuljon a kezelőegység tetejére.

 a Fontos, hogy csak az elektróda lapot, ne az egész kezelőegységet 
nedvesítse be.

A kezelőegység
alsó oldala

Elektróda lap
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4.5. Az eszköz töltése 
Az első használat előtt töltse a kezelőegységeket. Az első töltés kb. 6 órát vesz 
igénybe. A további töltések kb. 3 órát vesznek igénybe. Javasoljuk, hogy minden 
egyes kezelés előtt töltse fel az eszközt. 

1. Távolítsa el az elektróda lapokat, mielőtt a kezelőegységeket a 
tartóba/töltőkészülékbe helyezi. 

2. Csatlakoztassa az üres tartót/töltőkészüléket az áramellátásra. A 2 
töltésjelző lámpa folyamatosan zölden világít.

3. Helyezze a kezelőegységeket a töltőkészülékbe úgy, hogy azok a 
kialakított mélyedésekbe illeszkedjenek. 

 y Amikor a kezelőegység töltődik, a narancssárga akkumulátor/
hibajelző lámpa villog a kezelőegységen. 

 y Teljes töltöttség esetén az akkumulátor/hibajelző lámpa (bal) 
kikapcsol, és a zöld üzemjelző lámpa (középső) folyamatosan 
zölden világít.

4. Feltöltés után húzza ki a tartót/töltőkészüléket az áramforrásból. 

5. Kezelési terv

 C Tiszta, egészséges bőrön való használatra (lásd az 1. Figyelmeztetések és 
ellenjavallatok. részt).

 U Kezelje a célterületet kezelési menetenként 15 percen keresztül (lásd az 
illusztrációt).

 U A nagyobb testrészeken, mint például a has vagy a fenék, a kezelőegységet 
a célterülettel szomszédos területre helyezheti és újabb 15 percen keresztül 
használhatja. Ezt a célterület teljes lefedéséig folytathatja. 

 U Próbálja elkerülni a hézagokat és az átfedéseket.

 U Soha ne használja a Silk'n Lipo eszközt pontosan azonos területen egy 
kezelési menet alatt.

 U Napi használatra, de hetente legfeljebb 3 alkalommal használja az adott 
területen. Folytassa a kívánt eredmény eléréséig.
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6. Mire számíthat – Silk'n Lipo
Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az összes figyelmeztetést 
és ellenjavallatot, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. 
Ugyanakkor minden energiaalapú eszköz, beleértve az otthoni használatra 
tervezetteket is, némi kockázatot von maga után. Ezért fontos, hogy megértse és 
elfogadja a kockázatokat és szövődményeket, amelyek előfordulhatnak.

Bőrpír
A kezelt terület kipirosodhat, ami a kezelés után eltűnik. 

Izomfájdalom 
Mint minden edzés esetén, bizonyos mértékű izomfájdalom léphet fel a kezelés 
után, de ez egy-két nap után elmúlik. Ennek bekövetkezése esetén néhány kezelési 
meneten keresztül alacsony EMS szintet használjon, amíg a fájdalom el nem múlik.
Bőrirritáció
Bár nagyon ritka, a bőr hosszú időre kipirosodhat, vagy pattanás jelenhet meg. 
Azonnal hagyja abba a használatot, és csak akkor kezelje az adott területet, ha a 
bőrirritáció elmúlt.
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Fejfájás
Nagyon ritkán előfordulhat, hogy az eszköz használatának megkezdésekor furcsán 
érzi magát. Ha ez megtörténik, üljön le a kezelés közben, vagy ne használja az eszközt 
addig, amíg nem érzi magát jól. 
Allergiás reakció
Ha allergiás reakciói vannak az eszközre vagy tartozékaira, ne használja az eszközt.

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

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

7. Kezdjük el!
A kezelés a Silk'n Lipo-val egyszerű. Csak kövesse ezeket a lépéseket minden 
kezelni kívánt testrészen.

1. Tiszta, egészséges bőrön használja (lásd az 1. Figyelmeztetések és 
ellenjavallatok. részt).

2. Használat előtt ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő töltöttségét. Ha 
az akkumulátor/hiba lámpa narancssárga és lassan villog, ez azt jelenti, 
hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. 

3. Minden kezelés előtt nedvesítse meg az elektróda lapot nedves ken-
dővel vagy nedves ujjaival, és helyezze azokat a kezelőegységekre (lásd a 
4.4. Az elektróda lapok nedvesítése. részt). Ezután csatlakoztasson egy vagy 
több kezelőegységet az övre (lásd az 4.1. A részek csatlakoztatása. részt).

4. Válassza le az egyik csatlakozót az egyik oldalon, majd helyezze az övet 
a kezelni kívánt terület köré. Ezután csatlakoztassa újra a leválasztott oldalt.

5. Állítsa be az öv feszességét úgy, hogy a kezelőegység jól érintkezzen a 
bőrrel, és az öv stabil és rögzített legyen a testhez.

 a Ha az öv nem feszül a bőréhez, az EMS energia lecsatlakozhat. Ennek 
bekövetkezése esetén húzza meg az övet, és nyomja meg a + gombot a 
szükséges EMS energiaszint kiválasztásához.

6. Bekapcsolás. A vezérlők látható helyzetében nyomja meg a 
kezélőgombot az egyes kezelőegységeken. A zöld és a narancssárga 
jelzőlámpa világít. A narancssárga jelzőlámpa kb. egy másodperc 
elteltével kikapcsol, és a kezelőegység egyszer rezeg. Amikor a 
kezelőegység jól érintkezik a bőrrel, a zöld üzemjelző lámpa lassan 
villog, és a lézerenergia működésbe lép.
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7. Az EMS szint megváltoztatása: 

 y A növeléshez: Röviden nyomja meg a + gombot annyiszor, 
amennyiszer a kényelmes EMS szint beállításához szükséges. Az 
üzemjelző lámpa gyorsabban villog, amint növeli az EMS szintet. 

 a A + gomb hosszú megnyomásával az EMS szint továbbra is csak egy 
fokozattal nő.

 y A csökkentéshez: Röviden nyomja meg a - gombot, amennyiszer 
szükséges (lásd a 4.2. Vezérlők és beállítások. részt). 

 a A - gomb hosszú megnyomásával az EMS szint nullára állítható 
vissza.

8. Minden területet 15 percen keresztül kezeljen. Tartsa a 
kezelőegységet a helyén, és az eszköz legfeljebb 15 percen keresztül 
lesz bekapcsolva. Néhány másodpercenként rezgés érezhető. A rezgések a 
normál kezelési rutin részei. A 15 perc elteltével 3 rezgést érez, nem kerül sor 
energia kibocsátására és az eszköz automatikusan kikapcsol.

 a A készüléknek 15 perc letelte előtti kikapcsolásához nyomja meg 
hosszan a kezélőgombot. 2 rezgést érez a készülék kikapcsolása 
előtt.

9. Ha szeretne egy másik területet kezelni (az éppen most kezelt terület mellett 
vagy más testrészen), nedvesítse be az elektróda lapot, és mozgassa a 
kezelőegységet a következő helyre. 

 a Próbálja elkerülni a hézagokat és az átfedéseket.

 a Ha az eszközt más testrészre helyezi, és a kezelőegység nem jól 
érintkezik a bőrrel, az EMS szint visszaáll nullára. Ha ez bekövetkezik, 
gondoskodjon arról, hogy a kezelőegyseg jól érintkezzen 
bőrével, majd röviden nyomja meg a kezélőgombot az eszköz 
újraindításához, majd a + gombot az EMS szint növeléséhez.

8. Tisztítás és karbantartás

8.1. Az kezelőegységek és a töltőkészülék tisztítása
Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a kezelőegységet minden használat után, a 
tartót/töltőkészüléket pedig havonta egyszer. 
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Tisztítás előtt:

 U Válassza le a kezelőegységet az összes többi részről (öv, elektróda 
lapok, csatlakozók, tartó/töltőkészülék). Húzza ki a tartót/
töltőkészüléket az áramforrásból.

 U Semmilyen rész tisztításához ne használjon csiszoló tisztítószereket vagy 
vegyszereket.

 U Tisztítsa meg a kezelőegységet és a tartót/töltőkészüléket nedves 
törlőkendővel, enyhe mosószerrel, majd tiszta kendővel törölje szárazra.

 C Ne tisztítsa a részeket mosogatógében.

8.2. Az elektróda lapok tisztítása

 U Minden használat után törölje szárazra az elektróda lapokat egy 
kendővel. 

 U Csak azután tárolja azokat zárt dobozban vagy fiókban, miután teljesen 
megszáradtak.

8.3. Az elektróda lapok cseréje

 U Ne használja az elektróda lapokat, ha sérültek. Ez esetben cserélje azokat.

8.4. Az öv tisztítása
Az öv anyagai: Külső: Nejlon / Középső réteg: SBR / Belső: Nejlon. 

Kövesse a tisztítással kapcsolatos utasításokat. 

Csak kézzel mossa Ne tisztítsa 
vegytisztítással

Ne öblítse Ne szárítsa 
szárítógépben

Ne vasalja
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8.5. Tárolás

 U Javasoljuk, hogy tisztítás után helyezze vissza a kezelőegységet a 
tartóba/töltőkészülékbe. 

 U Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, tárolja a különböző 
részeket az eredeti csomagolásban, tiszta, száraz helyen, hogy védje a por 
ellen.

 U Húzza ki a tartót/töltőkészüléket az áramforrásból.

9. Részek és cserealkatrészek
Csere kezelőegységeket, elektróda lapokat vagy öveket azon forgalmazón 
keresztül vásárolhat, ahol az eszközt vásárolta, vagy rendelhet weboldalunkról: 
www.silkn.eu.

10. Hibaelhárítás
Csak jogosultsággal rendelkező személyzet végezhet javításokat a készülékén. 
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 Ellenőrzés

A készülékem nem indul. Gondoskodjon a következőkről:
 y a kezelőegység fel van töltve.
 y a bekapcsoláshoz nyomja meg a kezélőgombot.
 y az üzemjelző lámpa folyamatosan világít.

Nem érzem az elektromos 
stimulációt, vagy úgy 
tűnik, hogy az EMS szint túl 
alacsony.

Ellenőrizze a következőket:
 y az elektróda lap nedves legyen.
 y a kezelőegység jól érintkezzen bőrével és
 y az öv megfelelően legyen rögzítve testére.

Nem tudom 
megváltoztatni az EMS 
szintet.

Ellenőrizze, hogy a kezelőegység fel van-e töltve.

A jelzőlámpák mindig 
világítanak.

Rendszerhiba van.

 a Probléma vagy kérdés esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Lipo UM EU3 4120A inside ALL ED308-08 release.indd   118 16/10/2018   14:48:13



119

HU

11. 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 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 900 823 302 servicioalcliente@silkn.eu

Egyesült Királyság 0906-2130009 customercareuk@silkn.eu

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

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

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

 I A csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőben helyezze el. A 
hullámkarton, kartonpapír és fólia hulladékot szelektív hulladékgyűjtőkbe 
helyezze.
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 N 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 az eszköz szakszerűen van ártalmatlanítva, 
és megakadályozza* a káros anyagok környezetbe jutását. Gondoskodjon róla, 
hogy hulladékként való elhelyezés előtt az eszköz lemerített állapotban legyen. 

* Termékek a következő címkézéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

14. Műszaki adatok
 

Modellszám H5001 (eszköz); 
H5002 (töltőkészülék)

Technológia Alacsony szintű lézerterápia (LLLT) 
Elektromos izomstimuláció (EMS)

Töltőkészülék
Bemenet 12 VDC, max. 1,5 A
Egyszerre 2 modul töltése

Modul tápellátása Li-ion akkumulátor, 3,7 V, 2600 mA

Adapter modellek
PSM18E-120L6HS 
KSA24A1200150HE 

Adapter besorolása
Bemenet:
Kimenő teljesítmény:

100-240 VAC, 50-60Hz, max. 0,6A
12 VDC, 1,5A

LLLT 
- Dióda hullámhossza
- Dióda teljesítménye

658 nm +/- 8nm
100 mW (max.)

EMS
- Impulzus amplitúdó 0-32 mA 1000 ohm terhelésre

- Kimeneti feszültség Állítható 0-32V, max. kimenet 32V csúcstól 
csúcsig 1000 ohm terhelésre.

- Bekapcsolási idő Állítható, 20~2400 ezredmásodperc

- Kikapcsolási idő Állítható, 20~2400 ezredmásodperc

- Bemelegítési idő Állítható, 22~800 ezredmásodperc, 
22 ezredmásodperc/lépés. A „bekapcsolási” idő 
nő és csökken.

- Impulzus ráta 30~50Hz
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- Impulzus szélesség 350~450µs

- Időzítő 15 perc

- Hullámgörbe Szimmetrikus két‐fázisú téglalap impulzus

- Tűréshatár A beállításoknál +/-5%-os tűrés, a kimeneti 
intenzitásnál +/- 20%-os tűrés lehetséges.

Tömeg
Modul:   300gr
Töltőkészülék: 215gr

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

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

Üzemeltetési feltételek
Hőmérséklet: 5° - 40°C
Relatív páratartalom: 15% – 90% 
Légnyomás: 700 - 1060hPa

A használatok között a minimum 
tárolási hőmérsékletig eltelt idő 
minimum üzemi hőmérsékleten, 
20°C-os környezeti hőmérsékleten

30 perc

A használatok között a maximum 
tárolási hőmérsékletig eltelt idő 
maximum üzemi hőmérsékleten, 
20°C-os környezeti hőmérsékleten

30 perc

Élettartam 3 év
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15. Jelek és szimbólumok
Ez a használati útmutató az Európai Unió hatályban lévő szabványain és 
jogszabályain alapszik. Külföldi tartózkodás esetén tartsa be az országspecifikus 
irányelveket és törvényeket.

Megfelelőségi nyilatkozat: A jelen szimbólummal ellátott 
termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség hatályos 
jogszabályainak.

IP22 A készülék tárgyak, pl. ujjak behelyezése ellen védett.

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.

1. osztályú lézertermék.
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© 2018 Home Skinovations Ltd. 

Minden jog fenntartva. 

Jogi nyilatkozat

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.Bох 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.
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