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1.

Tudnivalók a Silk'n Motionról

A Silk'n Motion otthoni használatra kifejlesztett, villanófényes, tartós
szőrcsökkentő eszköz. Ez egy nagy teljesítményű elektromos eszköz,
különös tekintettel a biztonságra. Használat előtt feltétlenül olvassa el
az összes figyelmeztetést, ellenjavallatot és biztonsági előírást, és
szigorúan tartsa be azokat. Javasoljuk, hogy minden kezelés előtt
ismerkedjen meg újra az utasításokkal.

HU

1.1 Csomag tartalma
y Szőrtelenító eszköz
y Adapter és kábel
y Tároló tok

y Törlő rongy
y Garancia kártya
y Használati útmutatól

1.2 Készülék leírása
A Silk'n Motion egyes funkcióinak megjelölését a kézikönyv elején
található ábrán találja meg.
1. Energiaszint visszajelző fény (1-5)
2. Színérzékelő szenzor lámpa
3. Készenléti lámpa
4. Bekapcsoló gomb
5. Színérzékelő szenzor
6. Kezelő felület
7.

Rendeltetésszerű használat
A Silk'n Motion célja a nemkívánatos szőr eltávolítása és a hosszú távú
vagy tartós szőrhullás elérése. A tartós szőrcsökkenést a kezelés után
újból növekvő szőrszálak hosszú távú stabil csökkentéseként
definiálják. A Silk'n Motion segítségével eltávolíthatja a nem kívánt
testszőrzetet. Ideális testterületek a hónalj, a bikini vonal, a karok, a
lábak, az arc (az arccsont alatt), a hát, a váll és a mellkas.
Ne használja ezt az eszközt a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő célra.
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2.
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Biztonságosan a Silk'n Motionnal

Silk'n Motion használatakor a biztonság az első
A Silk'n Motion otthoni villanó fény ™ (HPL) technológiája kiemelkedő
biztonságot nyújt alacsonyabb energiaszint mellett. A HPL hosszú
távú szőreltávolítási eredményeket ér el az egyéb fényalapú
szőrtelenítő berendezésekben felhasznált energiaszint töredékével.
Az alacsony energia csökkenti az ártalmak vagy szövődmények
kockázatát, és hozzájárul az Ön általános biztonságához.

3.

Ellenjavallatok és figyelmeztetések

A Silk'n Motion nem mindenki számára alkalmas!
A lézerekkel vagy intenzív pulzáló fényforrásokkal történő
szőrtelenítés egyeseknél fokozott szőrnövekedést okozhat. A
jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a legmagasabb
kockázatú csoportok
ebbe a mediterrán, a közel-keleti és a dél-ázsiai hölgyek
tartoznak, ha arcra és nyakra használják. További információ a
www.silkn.eu webhelyen vagy a helyi Silk'n domainben
található.

E Ezt az eszközt nem használhatják a következő személyek:

gyermekek, felnőttek, akiknek fizikai, érzékszervi vagy
pszichológiai képességeik korlátozottak, vagy akiknek
nincs tapasztalata vagy ismerete a készülék használatáról.
A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne
játsszanak a készülékkel.

K

Ne tegye ki a kezelt területeket a napnak
ne használjon 2-5 energiaszintet cserzett bőrön vagy
nemrégiben napoztatott bőrfelületen (beleértve a
mesterséges barnító gépeket is). Lásd: "6.1 Napsugárzás"
szakasz.

Flash&Go Pro UM EU124 2111A inside ED82-07.indd 4

4

1/6/2017 20:57:37

E Használja az arccsont alatt, és ne a szem körül.
E Ne használja feltöltött, botoxolt bőrfelületen.
Ne kezelje sötét, tetoválás vagy tartós smink esetén
E barna
vagy fekete foltok (például nagy szeplők,
E

HU

anyajegyek vagy szemölcsök), mellbimbók, nemi szervek
ajak felületén.
Ne kezelje aktív ekcéma, pikkelysömör, elváltozások esetén.

Ne használja sebek vagy fertőzések (herpesz), rendellenes
bőrbetegségek, amelyeket szisztémás vagy anyagcserebetegségek (például cukorbetegség) okoznak.

E

Ne kezeljen olyan területen, amelynél korábban herpesz volt

E
E

Ne használja, ha terhes vagy szoptat.
Ne kezeljen olyan területeken, ahol a haj növekedését

szeretné elérni.
Ne kezelje ugyanazt a bőrfelületet többet, mint egyszer szezonális

E

kezelésenként.
Azonnal hagyja abba a használatát, ha a bőre nagyon piros, vagy

E

hólyagossá válik
Használjon alacsonyabb energiaszintet, ha bármilyen

E

.

kényelmetlenséget tapasztal
Soha ne használjon gyúlékony folyadékokat, például alkoholt

E

(beleértve parfümöket, fertőtlenítőszereket vagy más alkoholos
alkalmazásokat) vagy acetont a bőr tisztításához használat előtt.
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A Tartsa távol a készüléket víztől vagy folyadéktól! Ne használja kádak,
HU

zuhanyzók, medencék vagy egyéb vizet tartalmazó edények közelében.
Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet, vagy
víz érheti. Fennáll az áramütés veszélye. Ha a készülék bármilyen
folyadékkal érintkezik, azonnal húzza ki a csatlakozódugót, és lépjen
kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
Használat előtt távolítson el minden ékszert.

E
E Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor konnektorba
van dugva. Tartsa az AC / DC adaptert mindig hozzáférhető helyen, hogy
vészhelyzet esetén könnyen eltávolítható legyen az aljzatból.

E

Ne próbálja meg módosítani, megbontai vagy javítani a

készüléket. Veszélynek teszi ki magát. Súlyos kárt okozhat magának, és
érvényteleníti a jótállást.

4.

Ne használja a Silk'n Motion-t, ha:
Ha a készülék sérült vezetékkel vagy csatlakozóval
rendelkezik.
Tartsa távol a tápkábelt forró felületektől.
Használat közben füstöt lát vagy érez.
A bőrszín érzékelő, a kezelési felület vagy az eszköz
burkolata megrepedt vagy szétesett.
A készülék nem működik, vagy úgy tűnik, hogy
bármilyen más módon sérült.

Ilyen esetekben vegye fel a kapcsolatot a Silk'n ügyfélszolgálatával.
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5.

Használat előtt konzultáljon orvosával, ha:
A kelodialis hegképződés esetén.
Epilepszia esetén.

HU

A fényérzékenységgel kapcsolatos betegség, például
porfíria, polimorf fénykitörés, szoláris urticaria, lupus
stb.
A bőrrák kórtörténete vagy a bőr lehetséges rosszindulatú
daganatai.
Sugárkezelésben
vagy
kemoterápiás
kezelésben részesült az elmúlt 3 hónapban.
Az elmúlt 6 hónapban orvos által felírt gyógyszereket
használt a bőrével kapcsolatban.
Bármely egyéb olyan állapot, amely az orvos véleménye
szerint nem biztonságos, ha használja az eszközt.

6.

Biztonsági előírások

Ez a szakasz információkat tartalmaz a készülék biztonságos használatához.

6.1 Napos időszakban
A legalacsonyabb energiaszintet (1) biztonságos
használatra tervezték napsütés után is.
Ha 2-5 energiaszintet használ, kerülje a további
napsugárzást 4 hétig a kezelés előtt és 2 hétig a kezelés
után. A melanin nagyobb mennyisége ugyanis nagyobb
kockázatnak teszi ki a bőrt, ha bármilyen módszerrel
alkalmazzák a fényalapú szőrtelenítést. Ez minden
bőrtípusra vonatkozik, még azokra is, amelyek nem
tűnnek gyorsan barnulni.
Nem tanácsoljuk, de ha egy kezelés után ki kell mennie
a napra, mindenképpen alkalmazzon SPF30 vagy
magasabb fényvédőt a kezelt területre. Ezt 2 hétig
végezze a kezelés után.
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6.2 Az impulzus fényének a szemnek való kitettsége
Bár a készüléket arcszőrzet kezelésére is használhatja,
fokozottan ügyeljen a fény szembe jutásának
elkerülésére, és csak az arccsont alatt használja.

HU

6.3 Sebek vagy fertőzések
Használat előtt várja meg, amíg az érintett terület meggyógyul.

7.

Lehetséges mellékhatások

Ha teljes mértékben betartja az utasításokat, és figyel minden
figyelmeztetésre és ellenjavallatra, a szövődmények és a mellékhatások
nem gyakoriak. Minden kozmetikai eljárás, beleértve az otthoni
használatra tervezetteket is, bizonyos fokú kockázattal jár. Ezért fontos,
hogy megértse és elfogadja azokat a kockázatokat és szövődményeket,
amelyek az otthoni használatra tervezett IPL szőreltávolító
rendszereknél jelentkezhetnek.
Kisebb kényelmetlenség a bőrön
Az IPL szőrtelenítés általában jól tolerálható. Néhány felhasználó
azonban enyhe kényelmetlenséget érez a használat során. Ez
leginkább a kezelt bőrterületek enyhe szúró érzésének minősül. A
szúró érzés a kezelés alatt vagy után is tarthat.
Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb energiaszinten kell használnia a
Silk'n Motion alkalmazást, és ha ez nem segít, akkor hagyja abba a
készülék használatát.
Bőrpír
A bőre a készülék használata után vagy 24 órán belül pirosodhat. A
bőrpír általában 24 órán belül megszűnik.
Keresse fel orvosát, ha a bőrpír 2-3 napon belül nem múlik el.
Ügyeljen arra, hogy az Ön számára kényelmes és a bőrszínének
megfelelő energiaszintet használja.
A bőr fokozott érzékenysége
A kezelt terület bőre érzékenyebb, így a bőr kiszáradásával
vagy pelyhesedésével találkozhat.
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Pigmentváltozások
A Silk'n Motion megcélozza a szőrszálakat, különösen a pigmentált
sejteket
a szőrtüszőben és magában a szőrtüszőben. Ennek ellenére van egy
átmeneti hiperpigmentáció (fokozott pigment vagy barna
elszíneződés) vagy hipo-pigmentáció (fehérítés) kockázata a
környező bőrön. A sötétebb bőrszínű vagy erősen cserzett
bőrűeknél nagyobb a bőr pigmentációjának változásának
kockázata. Általában a bőr pigmentjének elszíneződése vagy
megváltozása átmeneti, és állandó hiperpigmentáció vagy hipopigmentáció ritka.

HU

Túlzott bőrpír és duzzanat
Ritka esetekben a kezelt bőr nagyon megpirulhat és megduzzadhat.
Ez gyakoribb a test érzékeny területein. A bőrpírnak és a
duzzanatnak 2–7 napon belül le kell csillapodnia, és gyakori jeges
hűtéssel kell kezelni. A gyengéden tisztítsa amegduzzadt területet, a
napsütést kerülje.
Hólyagok vagy égési sérülések
Hűtsük le az érintett területet, és használjunk égésgátló krémet.
Várjon, amíg a terület teljesen meggyógyul, mielőtt újabb kezelést
végez, és használjon alacsonyabb energiaszintet. Ha a bőr 3 napon
belül nem normalizálódik, forduljon orvosához.
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8.
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Hosszú távú szőrtelenítés a Silk'-nel

A szőrtelenítés hatékonysága személyenként változik a test területe,
a hajszín és a Silk'n Motion felhasználási módja szerint. Egy tipikus
teljes szőrnövekedési ciklus 18-24 hónapot vehet igénybe. Ez idő
alatt többszörös kezelésekre van szükség a végleges szőrtelenítés
eléréséhez.
Egy tipikus Silk'n Motion szőrtelenítési terv egy teljes
szőrnövekedési ciklus alatt a következőket tartalmazza:
1-4. Kezelés: Tervezzen két hét különbséget.
5-7. Kezelés: Tervezzen négy hét különbséget.
További kezelések: Szükség szerint kezelje, amíg a
kívánt eredményeket el nem éri.

8.1 Várható kezelési eredmények
Az egyéni kezelés a szőrtípusától, valamint a szőr növekedési
szokásait befolyásoló biológiai tényezőktől függ. Egyes felhasználók
a kezelések átlagos számánál gyorsabban vagy lassabban
reagálhatnak.
Bőr
típus1

test
szőrzet

villantás
[J/cm2]

Testrész

Átlagos
kezelési
idő

alsó és
felső lábszár
1-5

sötét
szőke
barna

2.5-4
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kezelés
4 héten át
bikini vonal
.
karok

hónalj

Hatékony
szőr
eltávolítás
60%
50%
60%
55%
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Bőr
típus

test
szőrzet

villantás

Testrész

[J/cm2]

alsó és
felső lábszár
1-5

barnátó a
feketéig

2.5-4

karok
bikini vonal
hónalj

1

Átlagos
kezelési
idő

Hatékony
szőr
eltávolítás

8-10
kezelés
.
4 héten át
.

HU

70%
60%
70%
65%

1 A bőrtípusok a bőr színének Fitzpatrick skáláján alapulnak. Lásd a

kéziszín elülső részének diagramjának színtáblázatát.
2

Nem hatékony a fehér testszőrzeten.

8.2 Energia szintek
Az energiaszint meghatározza a bőrödbe juttatott fényimpulzus
intenzitását. Az energiaszint növekedésével nő a szőrtelenítés
eredménye, valamint a lehetséges mellékhatások és szövődmények
kockázata
A készülék 5 engergiaszinttel rendelkezikk 1-től (a
egalacsonyabb) 5-ig (a legmagasabbig), amelyet 5
energiaszint-jelzőfény képvisel.
A készülék bekapcsolásakor az energiaszint
automatikusan 1-re áll. Csak egy energiaszint jelzőfény
világít.
Az energiaszint megváltoztatásához nyomja meg
többször a vezérlőgombot az energiaszint 1-ről 5-re
emeléséhez. Ha az 5. szinten van, nyomja meg ismét a
vezérlőgombot, hogy csökkentse az energiaszintet 5-ről
1-re.

M A kezelési terület számára megfelelő energiaszint
meghatározásához olvassa el a "9.1 Az első kezelés előtt" szakaszt.
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8.3 Pulzálás és csúsztatás
Silk

HU

’n

A pulzálás a legjobb technika a magasabb energiaszinten történő
munavégzéshez .Nyomja a kezelőfelületet a bőréhez. Dolgozzon
függőlegesen(vagy vízszintesen, ahogy a képen látható).
Kezdje minden sor elején, és haladjon a másik végéig.
A kezelt felületen ideiglenes nyomásjeleke keletkeznek,
így láthatja a kezelt területeket.
Minden impulzus után vigye a kezelőfelületet a
következő helyre. Folytassa ezt a pulzáló műveletet a
kezelt területre.
A készülék használata közben kerülje a hézagokat vagy az
átfedéseket.
A csúsztetás a legjobb technika az alacsonyabb energiaszinten
történő kezeléshez.
Erősen nyomja a kezelőfelületet a bőréhez, és lassan
csúsztassa át a bőrét (keresztben vagy lefelé, ahogy a
képen látható). Győződjön meg arról, hogy a
kezelőfelület mindig érintkezik a bőrrel.
Alacsonyabb energiaszintnél a készülék csak 1-1,5
másodpercet vesz igénybe az impulzusok közötti
feltöltéssel. Ez egy folyamatos szünetet generál.
Alacsonyabb teljesítményszint esetén a készülék csak 1-1,5
másodpercet vesz igénybe az impulzusok közötti töltéshez. Ez
folyamatos szünetet generál.
Szőreltávolításonként ne kezelje ugyanazon bőrfelületet többször

E

Azonnal hagyja abba a kezelést, ha bármilyen mellékhatást észlel.
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8.4 Eszköz érzékelők
A Silk'n Motion három érzékelővel rendelkezik. érintésre, mozgásra és színre.
Érintés és mozgás: A készülék csak akkor bocsát ki ismételt
impulzusokat, ha szilárdan érintkezik a bőrével, és folyamatosan
mozgatja a bőrén.
Szín: A világos alapú szőrtelenítés a sötétebb bőrszínen káros
hatásokat okozhat, például égési sérüléseket, hólyagokat és a
bőr színének megváltozását (hiper- vagy hipo-pigmentáció). A
Silk'n Motion rendelkezik egy bőrszín érzékelővel, amely
automatikusan felismeri a bőr színét. A bőrszín érzékelő ellenőrzi
a bőr színét az egyes kezelések kezdetén és alkalmanként.

HU

M Ha az érzékelő azt érzékeli hogy a bőre sötét és a készülék
3-as vagynagyobb fogokzatra van állítva, automatikusan
visszaáll 2-es fokoztra.

8.5 Mi várható a Silk'n-kezelés során
Silk'n Motion használata során az alábbiakat trapasztalhatja.
Zaj: A hűtőventilátor a hajszárítóhoz hasonló zajt ad. Ez
normális.
Durranó hang: A HPL ™ fény minden egyes villanásával.
Pop-up hang: A HPL ™ fény minden egyes
villanásával.
Némi bőrpír: Nem ritka, hogy a kezelés alatt vagy
közvetlenül utána nagyon enyhe, rózsaszínű bőrszín
jelentkezik. Ez általában a szőrszálak körül figyelhető meg
leginkább.

E Azonnal hagyja abba a felhasználást, ha úgy látja, hogy a bőre nagyon
vörös.

E Azonnal forduljon orvosához, ha bármilyen szövődmény jelentkezik.
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9.
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Fogjon hozzá!

A Silk'n Motion használatakor kövesse az alábbi lépéseket:
1.

Vegye ki az eszközt és egyéb alkatrészeit a dobozból.

2.

Dugja be az adapterkábelt a készülék aljzatába, és dugja be az
elektromos csatlakozóba. Az összes energiaszint jelzőfény
kigyullad, majd kialszik.

9.1 Az első kezelés előtt

E Használat előtt távolítson el minden ékszert.
El kell döntenie, hogy melyik energiaszint felel meg a bőrének és a
kezelni kívánt területnek. A készülék 5 energiaszinttel rendelkezik, 1től (a legalacsonyabb) és 5-ig (a legmagasabb). Például kezelheti az
egyik területet az 1. energiaszinttel, a másikat a 4. szinttel. Az
energiaszintekkel kapcsolatos információk a "8.2. Energiaszintek"
részben találhatók.
A megfelelő energiaszint kiválasztásához tesztelje külön-külön az
egyes kezelési területeket (lásd a kézikönyv elején található
bőrszíntáblát).
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a vezérlőgombot. Az 1. szintű
energiaszint jelzőfény kigyullad.
Helyezze a kezelőfelületet a bőrére egy impulzus leadása
érdekében. Ha nem tapasztal rendellenes kényelmetlenséget,
nyomja meg újra a vezérlőgombot. Ez növelni fogja az
energiaszintet. Adjon meg egy impulzust egy másik helyen a 2.
energia szinten.
Folytassa a tesztelést megnövekedett energiaszint mellett.
Használja a bőr színtáblázatán feltüntetett energiaszinteket.
Amikor megtalálja a legmagasabb energiaszintet, amely az
adott kezelési terület számára kényelmes, elkezdheti a kezelést.

E

Használjon alacsonyabb energiaszintet, ha bármilyen

kényelmetlenséget tapasztal. Ismételje meg ezt a tesztet a test minden
egyes részével, amelyet kezelni szeretne.

Flash&Go Pro UM EU124 2111A inside ED82-07.indd 14

14

1/6/2017 20:57:37

Most már készen áll a Silk'n Motion használatára
1.

M

A terület kezelése előtt a bőrt le kell borotválni, tiszta, száraz és mentes
minden portól, izzadásgátlótól vagy dezodortól. Ne gyantázza, szedje
HU
csipessze ki a hajat.
Ügyeljen arra, hogy takarjon el anyajegyeket, szemölcsöket.

2.

Nyomja meg a vezérlőgombot. A készülék bekapcsol, az 1.
szintű energia jelzőfény kigyullad, és ventilátor hangja indul.

3.

Körülbelül 1 másodperccel a vezérlőgomb megnyomása után
kigyullad a kész jelzőfény. Ezután a készülék használatra kész a
legalacsonyabb energiaszint mellett.

4.

Állítsa be az energiaszintet. Nyomja meg többször a
vezérlőgombot az energiaszint növeléséhez, amíg meg nem
jelenik a kívánt szint. Az energiaszint jelzőfények jelzik az
energiaszint beállítását (lásd a "8.2. Energiaszintek" fejezetet).

5.

Döntse el, hogy csúsztatással vagy pulzálással kívánja-e kezelni
a területet (lásd a "8.3 Pulzálás és siklás" szakaszt).

6.

Amikor a kezelőfelület teljes mértékben érintkezik a bőrrel, a
fény lassan villogni kezd.

7.

A készülék először automatikusan meghatározza a bőre színét,
és fényimpulzust villant fel a bőrére. Enyhe melegséget és
bizsergést érez, és pattogó hangot hallhat.

8.

9.

Ha pulzál, vegye le a készüléket a bőréről. A készülék azonnal
feltöltődik a következő impulzusra. Néhány másodperc múlva
(az energiaszinttől függően) a kész jelzőfény ismét kigyullad, és
a bőrhöz nyomva lassan villogni kezd. Ha pulzál, ismételje meg
a folyamatot. Ha csúsztatja, egyszerűen folytassa.
Addig folytassa a pulzálást vagy a csúsztatást, amíg a területet teljes
kezelése meg nem történik.

E Azonnal hagyja abba a felhasználást, ha a bõr hólyagos vagy égő érzést
érez.
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10. Kezelés után

HU

Amikor befejezte a kezelést:
1.
2.

Kapcsolja ki a készüléket a kezelőgomb hosszabb megnyomásával.
Ne feledje a legutóbb használt energiaszint-beállítást, mert a
készülék újbóli bekapcsolásakor nem áll helyre.
Távolítsa el az adaptert az elektromos csatlakozóaljzatból.

11. Karbantartás
Fontos, hogy minden kezelés után tisztítsa meg a Silk'n Motion
készüléket. A készülék tisztítása:

L Húzza ki a készüléket.
L A készülék és a kezelőfelület tisztításához törölje le tiszta, száraz
ruhával. Soha ne használjon acetont vagy más súroló folyadékot, mert
ezek károsíthatják a készüléket.

L

Tisztítás után javasoljuk, hogy a készüléket az eredeti

dobozában tárolja.

E

Soha ne merítse a Silk'n Motion készüléket vagy annak bármely részét

vízbe.
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12. Hibaelhárítás
Ne próbálja meg kinyitni vagy javítani a készüléket. Súlyos károkat
okozhat önmagának. Ez a garancia érvényétnek elvesztésével jár.
Probléma
A készülék nem
indul

Nincs fényimpulzus,
amikor a készülék
megérinti a bőrét.
Egy vagy több fény
világít.

HU

Ellenőrzés
Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően
van-e csatlakoztatva a készülékhez, és hogy a
falon lévő elektromos aljzathoz megfelelően
van-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva
van-e és világít-e az üzemkész jelzőfény.
Győződjön meg arról, hogy a kezelési felület
egyenletesen és szilárdan van a bőrhöz
nyomva.
A készülék meghibásodott.

A készülék leállt és
készenléti állapotban A készülék indításához nyomja meg újra a
van.
vezérlőgombot.

Problémák vagy kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot a Silk'n
ügyfélszolgálatával.
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13. Vevőszolgálat

HU

További információ a weboldalunkon található: www.silkn.eu. Ez a
kézikönyv PDF-formátumban is letölthető a www.silkn.eu
webhelyről. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, ha be
szeretne jelenteni bármilyen problémát a készülékével kapcsolatban.
Elérhetőségeink a következők:
Country

Service number

Email

Belgium

0900-25006

serviceconsommateurbe@silkn.eu

France

0891-655557

serviceconsommateurfr@silkn.eu

Germany

089 51 23 44 23

kundenservice@inno-essentials.de

Italy

servizioclientiit@silkn.eu

Netherlands

0900-2502217

klantenservicenl@silkn.eu

Spain

807088200

servicioalcliente@silkn.eu

UK

0906-2130009

customercareuk@silkn.eu

Other countries

+31 (0)180-330
550

info@silkn.com

14. Garancia

Olvassa el a Silk'n jótállási jegyét.

15. Hulladék kezelés

N

Ne dobja ki, erre a célra megjelölt hullatéklerakőba vigye el.
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16. Specifikációk
Model szám

H3220

Lámba méret

0.9cm x 3cm [2.7cm²]

Technológia

Home Pulsed Light

Maximum energia szint

Max 4J/cm²

Hullámhossz

475-1200nm

Kezelés és biztonság

A bőrszín érzékelő biztosítja a
megfelelő bőrtípusok használatát.

Csomag méret

220x220x135 mm

súly

275 gm

Szállítás és tárolás
felhasználások és tárolási
feltételek között

Hőmérséklet: -40°C to +70°C
Relatív páratartalom: 10% to 90%
Légköri nyomás: 500 to 1060 hPa

Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet: 10°C to 35°C
Reladtív páratartalom 30% to 75%
Légköri nyomás: 700 to 1060 hPa

A felhasználás közötti
minimális tárolási hőmérséklet
és a minimális üzemi
hőmérséklet közötti idő 20 ° C
környezeti hőmérséklet mellett

30 perc

A felhasználás közötti
maximális tárolási hőmérséklet
és a maximális üzemi
hőmérséklet közötti idő 20 ° C
környezeti hőmérséklet mellett

30 perc

Üzemmód

folyamatos
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Adapter Modellek és besorolás

KSAPV0361200300D5
PMA36R-120

Bemenet
kimenet

100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.9A
12 Vdc, 3.0A

A berendezések várható
élettartama

5 év

EN

17. Jelek és szimbólumok
Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek
az EU irányelvek követelményeinek.
II. Osztály Az adapter kettős szigeteléssel védett az
áramütés ellen.

IP30

Az áramütés elleni védelem érdekében a készüléket
2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű tárgyak, például ujjak
behatolása ellen védik.
Ne használja nedves környezetben.
Ne dobja ki a háztartási hulladékba. Ártalmatlanítása az
Ön országának törvényei szerint történik, és elősegíti a
környezet védelmét. Az elektromos és elektronikus
berendezések
hulladékairól
szóló
irányelvvel
összhangban.
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