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Copyright 2016 © Home Skinovations Ltd.
Toate drepturile rezervate. Data tipăririi: 10/2016

Notificare legală
Home Skinovations Ltd. îşi rezervă dreptul de a modifica produsele sau
specificaţiile pentru îmbunătăţirea performanţei, fiabilităţii sau a capacităţii
de producţie. Informaţiile furnizate de Home Skinovations Ltd. sunt
considerate precise şi fiabile la momentul publicării. Cu toate acestea,
Home Skinovations Ltd. nu-şi asumă nicio responsabilitate cu privire la
utilizarea acestora. Nicio licenţă nu este acordată implicit sau în alt mod în
temeiul unui brevet sau drepturi de brevetare ale Home Skinovations Ltd.
Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în
orice formă sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun
scop, fără aprobarea expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd. Informaţiile
pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.
Home Skinovations Ltd. are depuse cereri de brevetare şi în aşteptare, mărci
înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală
cu privire la aparatul care face subiectul prezentului document. Furnizarea
acestui document nu vă conferă niciun fel de autorizaţie la aceste brevete,
mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate
intelectuală, cu excepţia celor prevăzute în mod expres în orice înţelegere
scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd. Specificaţiile pot fi modificate
fără nicio notificare prealabilă.
SILK'N și logo-ul SILK'N sunt mărci înregistrate Home Skinovations Ltd,
Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.
silkn.eu sau www.silkn.com, info@silkn.com.
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1.

Informații despre Silk'n ReVit Essential

Silk’n ReVit Essential este un aparat electric. De aceea, trebuie să acordaţi o
atenţie specială siguranţei la utilizare. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată, asigurați-vă că ați citit toate avertismentele, contraindicațiile și măsurile
de siguranță. Este important să citiți și să înțelegeți instrucțiunile despre modul
de utilizare a aparatului, inclusiv procedurile post-utilizare, și să le respectați
cu strictețe. Vă recomandăm să vă refamiliarizați cu instrucțiunile înainte de
tratament.

1.1. Conţinutul ambalajului
Pachetul Silk'n ReVit Essential include aceste articole.
yyAparatul ReVit Essential
yyAdaptorul c.a./c.c. cu cablu
yySetul de filtre
yyManualul de utilizare
yy2 capete de tratament (fin și aspru)
yyCard de garanție
yyCapace de cauciuc de rezervă

1.2. Descriere aparat
ReVit Essential este un aparat de terapie cu dublă acțiune destinat utilizării la
domiciliu. Acesta combină exfolierea prin microdermabraziune cu stimularea
pielii prin vid.
Exfolierea prin microdermabraziune
Exfoliere ușoară, neabrazivă, pentru a obține o piele mai netedă,
împrospătată.
Ajută la îmbunătățirea tonusului, texturii și elasticității pielii.
Ajută la reducerea aspectului petelor cauzate de îmbătrânire.
Ajută la reducerea aspectului ridurilor fine din jurul ochilor.
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Stimularea prin vid
Ajută la stimulare pentru o piele mai netedă, cu aspect de
întinerire.
Aduce la suprafață unele impurități.
Colectează celulele moarte ale pielii, pentru eliminare.
Aparatul are un cap de tratament (nr. 1), un capac de cauciuc (nr. 2), un filtru
(nr. 3), un buton de control (nr. 4), o mufă a aparatului (nr. 5) și un adaptor
cu cablu (nr. 6). Consultați schema de la începutul manualului pentru a
identifica locația fiecărei caracteristici a aparatului.

1.3. Domeniu de utilizare
Silk’n ReVit Essential este un aparat care poate fi procurat fără rețetă, destinat
exfolierii stratului superior al pielii pentru un aspect împrospătat. Este destinat
tratamentului pentru:
Pielea îmbătrânită de pe față, gât și mâini
Ridurile fine ale feței

RO

Decolorarea pielii
Petele închise la culoare și cicatricele superficiale
Pielea fără tonus și afectată de soare
Aparatul este destinat autotratamentului la domiciliu. A nu se utiliza pentru alte
scopuri decât cele descrise în acest manual.
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2.

Contraindicații și avertismente

Asigurați-vă că ați citit această secțiune cu atenție și rețineți
avertismentele și contraindicațiile.

EE

Acest aparat nu trebuie utilizat de următoarele categorii de
persoane: copii, persoane cu vârsta sub 16 ani, persoane
cu capacități fizice, senzoriale sau psihologice limitate sau
persoane care nu au experiența sau cunoștințele necesare
pentru utilizarea aparatului. Copiii trebuie supravegheați
pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Nu folosiți Silk'n ReVit Essential dacă:

EE
EE

Aveți acnee rozacee.
Aveți tulburări endocrine controlate precar, cum ar fi diabet
și afecțiuni tiroidiene.

EE

Aveți afecțiuni dermatologice anormale cauzate de diabet,
boli de sistem sau alte boli metabolice.

EE

Aţi făcut radioterapie sau tratamente chimioterapice în
ultimele 3 luni sau aveți zone cu potențiale tumori maligne
ale pielii.

EE

Ați folosit medicamente prescrise de medic pe piele în
ultimele 6 luni.

EE

Aveți orice altă afecţiune datorită căreia, după părerea
medicului dvs., tratamentul ar fi nesigur.

Nu tratați următoarele tipuri de zone:

EE

Zone cu eczemă activă, psoriazis, leziuni, răni deschise
sau infecţii (stomatite herpetice), alunițe sau negi, afecţiuni
dermatologice anormale provocate de boli de sistem sau
metabolice (de exemplu, diabet).
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EE
EE
KK

Zone cu antecedente de erupţii de herpes.
Zone cu piele traumatizată sau rănită.
Zone care au fost expuse recent la soare fără protecție
(așteptați 1 zi); pentru pielea bronzată sau arsă de soare,
așteptați 3 zile.

Avertismente suplimentare

EE
EE
EE
EE
EE
EE
RO

A nu se folosi pe mamelon sau în zona genitală.
Se recomandă utilizarea de maximum două ori pe
săptămână.
Folosiți nivelul redus de sucțiune dacă simțiți disconfort.
Opriți imediat utilizarea dacă pielea este foarte roșie.
Scoateți toate bijuteriile înainte de tratament.
Protejați-vă pielea cu cremă protectoare SPF 30 sau mai
mare dacă expuneți pielea la soare după tratament.

AA

Asigurați-vă întotdeauna că aveți mâinile și pielea uscate
înainte de a utiliza aparatul sau de a atinge adaptorul de
alimentare.

AA

Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide! Nu utilizaţi
lângă cada de baie, duș, bazine sau alte recipiente cu apă.
Nu așezați sau depozitați aparatul în locuri de unde poate
cădea, poate fi împins sau lângă apă sau orice alt lichid.
Există riscul de electrocutare. Scoateți imediat din priză și nu
reutilizați.

EE

Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când
este conectat la priză. Păstrați adaptorul c.a./c.c. accesibil în
orice moment, astfel încât acesta să poată fi deconectat
de la priză ușor în caz de urgență. Deconectați aparatul
de la priză imediat după utilizare.
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EE
EE

Nu transportați aparatul ținând de cablul adaptorului c.a./c.c.
Dacă aparatul funcționează defectuos, scoateți-l imediat
din priză.

EE

Nu încercaţi să modificați, să deschideți sau să reparați
aparatul Silk'n ReVit Essential. Puteți atinge componente
electrice periculoase și vă puteți provoca leziuni grave.

3.

Nu folosiți Silk'n ReVit Essential dacă:
Adaptorul, piesele anexe sau accesoriile nu sunt recomandate de
Home Skinovations Ltd.
Aparatul are un cablu sau o fișă deteriorate. Țineți cablul de
alimentare departe de suprafeţe încălzite.
Vedeţi sau simţiţi miros de fum în timpul utilizării.
Aparatul nu funcţionează corect sau dacă pare deteriorat.
Carcasa aparatului este deteriorată sau defectă.
Aparatul a căzut în apă.

În astfel de cazuri, contactați serviciul clienți Silk'n.

4.

La ce să vă așteptați atunci când folosiți Silk'n
ReVit Essential

Pe parcursul şedinţei de tratament este normal să simţiţi sau să auziți:
Un bâzâit al aparatului: provine de la funcționarea pompei de
sucțiune.
O mică înroșire a pielii: aceasta ar trebui să dispară în câteva
ore sau în decurs de maxim o zi.

EE Opriți imediat utilizarea dacă pielea este foarte roșie.
EE Contactați-vă medicul, în cazul oricăror complicații.
85
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5.

Efecte secundare posibile

Dacă urmați instrucțiunile integral și acordați atenție tuturor avertismentelor și
contraindicațiilor, complicațiile și efectele secundare sunt rare.Toate procedurile
cosmetice, inclusiv cele concepute pentru utilizarea la domiciliu, implică un
anumit grad de risc. De aceea, este important să înțelegeți și să acceptați riscurile
și complicațiile care se pot produce.
Reacţie adversă

Risc

Înroşirea pielii
Este posibil să se producă dilatarea vaselor sanguine capilare
superficiale. Acest lucru poate avea ca rezultat o oarecare înroșire,
timp de câteva zile. În plus, unele vase capilare pot prezenta puncte
roșii, care de asemenea vor dispărea în timp. În astfel de cazuri, răciți
imediat zona cu apă rece.

Minor

Învinețire
Este posibil să apară o învinețire ușoară, care ar trebui să dispară după Minor
2-3 zile.

RO

Consultați-vă medicul dacă aveți orice simptome persistente.

6.

Înainte de primul tratament

Pentru a utiliza Silk'n ReVit Essential, respectați următorii pași:
1. Scoateţi aparatul şi celelalte componente din cutie.
2.

Introduceți cablul adaptorului în mufa aparatului și introduceți adaptorul
într-o priză electrică.

3.

Recitiți recomandările despre modul cum se utilizează ReVit Essential pe
diferite zone de tratament.
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6.1. Zone de tratament
Vă recomandăm să începeți cu nivelul redus de sucțiune și să treceți la nivelul
ridicat după câteva utilizări. Dacă simțiți orice disconfort, utilizați nivelul de
sucțiune redus pe zona de tratament.
Zona de tratament

Recomandări

Frunte, obraji și bărbie

Deplasați aparatul pe piele din centru către
exterior și către linia părului.

Ochi și nas

Gât

Utilizați mișcări ușoare, scurte și ascendente
pentru zona din jurul sprâncenelor. Evitați
pleoapele.
Pentru zona nasului, utilizați mișcări ușoare,
drepte, descendente, urmând curbura nasului și
conturul oaselor obrajilor.
Utilizați mișcări ușoare, line, descendente și
folosiți pe întreaga zonă a gâtului.

RO

Pentru început, puteți folosi pe fiecare zonă de 2-4 ori. Atunci
MM când
pielea dvs. se obișnuiește cu tratamentul, puteți trece
aparatul peste zonă de 4-6 ori.
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6.2. Capetele fin și aspru ale aparatului ReVit
Essential
Aparatul are două capete de tratament. Vă recomandăm să începeți cu capul fin.
Folosiți capul fin pentru tratament general sau finisare delicată.
Folosiți capul aspru pentru exfoliere accentuată.
Pentru a schimba capetele:
1. Asigurați-vă că aparatul nu este conectat la o priză
electrică.
2.

7.

RO

1

Scoateți capul actual (nr. 1) din aparat și înlocuiți-l cu
celălalt cap. Asigurați-vă de fixarea fermă a capului
înainte de utilizare.

Introducere

Veți avea o piele mai proaspătă și mai netedă.Tratamentul cu Silk’n ReVit Essential
este ușor. Nu trebuie decât să urmați acești pași pentru fiecare zonă pe care doriți
să o tratați. Un tratament complet ar trebui să dureze în jur de 5 minute.

7.1. Măsuri de precauție recomandate
Înainte de a trata o zonă pentru prima dată, faceți un test pe
o zonă mică de piele. Dacă nu aveți reacții adverse, începeți să
tratați zona respectivă.
Utilizați nivelul de sucțiune redus pentru primele 2-3 tratamente.
Vă recomandăm să utilizați aparatul de maximum două ori pe
săptămână.

EE Opriți-vă imediat dacă simțiți orice disconfort.
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7.2. Pași de tratament
1. Asigurați-vă că pielea dvs. este curată, uscată și nu are urme de pudră,
cremă sau gel.
2.

Asigurați-vă că capacul de cauciuc (nr. 2), filtrul (nr. 3) și capul (nr. 1) sunt
fixate ferm. Pentru primele câteva tratamente, asigurați-vă că folosiți capul
fin.

3.

Apăsați butonul de control (nr. 4) pentru a porni aparatul. Aparatul ReVit
Essential este gata de utilizare cu nivelul de sucțiune redus.

4.

Aplicați capul ferm pe piele astfel încât să simțiți sucțiunea.

5.

Folosiți aparatul pentru fiecare zonă după cum este recomandat în
secțiunea "Zone de tratament".

6.

Pentru a trece de la nivelul de sucțiune redus la cel ridicat, apăsați din nou
butonul de control .

7.

Pentru a opri aparatul după tratament, apăsați scurt butonul de control
o dată sau de două ori, în funcție de nivelul de sucțiune la care vă aflați.

8.

Scoateți din priză aparatul și depozitați ReVit Essential în cutia sa originală.
Consultați secțiunea "Întreținere și depozitare".

7.3. Îngrijire post-tratament
Evitați lumina solară directă imediat după tratament și aplicați o
cremă cu factor de protecție solară SPF 30 sau mai mare.
Dacă doriți, puteți aplica o mască facială sau o cremă de zi sau de
noapte.
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8.

Întreținere și depozitare

Este important să curățați aparatul Silk'n ReVit Essential și să îl depozitați
corespunzător după fiecare tratament.

LL Mai întâi, scoateți din priză aparatul.
Pentru a curăța aparatul, ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată.
LL Utilizați
un lichid de curățare cu maximum 70% alcool sau un alt
lichid de curățare neabraziv. Nu utilizați niciodată acetonă sau
alte lichide abrazive, deoarece acestea vor deteriora aparatul.

Pentru a curăța capul, mai întâi scoateți-l din aparat, spălați-l cu
LL apă
și săpun, iar apoi uscați-l bine.
Pentru a curăța filtrul, mai întâi scoateți-l din aparat, îndepărați
LL prin
periere orice reziduuri folosind o perie moale și puneți-l
înapoi pe aparat.

După curățare, vă recomandăm să depozitați aparatul în cutia
LL originală.

RO

Cu excepția capetelor, nu cufundați niciodată aparatul Silk'n ReVit
AAEssential
în apă.

8.1. Înlocuirea filtrului
Filtrul trebuie curățat sau înlocuit din cauza acumulării de piele eliminată.
Recomandăm să faceți acest lucru o dată la câteva tratamente.
Pentru a înlocui filtrul:
1. Scoateți capul de pe aparat. Apoi veți vedea capacul
de cauciuc și filtrul mic negru.
2.

Scoateți capacul de cauciuc (nr. 2) și apoi scoateți filtrul
(nr. 3).

3.

Pentru a curăța filtrul, îndepărtați prin periere orice
reziduuri, iar apoi poziționați-l înapoi pe aparat.
Pentru a schimba un filtru, scoateți filtrul actual și
introduceți unul nou.
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2

4.

Puneți la loc capacul de cauciuc, iar apoi puneți capul înapoi pe aparat,
asigurându-vă că este conectat ferm.

8.2. Înlocuirea capului
Vă recomandăm să înlocuiți capul la fiecare șase luni sau mai devreme dacă
vârful abraziv al capului este deteriorat.

9.

Piese de rezervă și consumabile

Puteți comanda alte filtre și capete de pe site-ul nostru web: www.silkn.eu.
Pentru capacele de cauciuc sau adaptoarele c.a./c.c. de înlocuire, contactați
serviciul clienți Silk'n.

10. Depanare
Nu încercaţi să deschideți sau reparați aparatul Silk'n ReVit Essential. Puteți atinge
componente electrice periculoase și vă puteți provoca leziuni grave. Acest lucru
va anula de asemenea garanția.
Problemă

Verificări
Asigurați-vă că adaptorul este conectat adecvat la
Silk'n ReVit Essential nu
aparat, că este conectat la o priză electrică și că ați
pornește.
apăsat butonul de control.
Nu simt sucțiune atunci Asigurați-vă că aparatul este pornit și verificați dacă
când aparatul îmi
filtrul, capacul de cauciuc și capul sunt poziționate
atinge pielea.
corect pe aparat.

Numai personalului autorizat îi este permis să efectueze reparații.
MM Dacă
aveți probleme sau întrebări, contactați serviciul clienți
Silk'n.

EE Dacă aparatul funcționează defectuos, scoateți-l imediat din priză.
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11. Serviciul clienţi
Consultați site-ul nostru web pentru mai multe informații: www.silkn.eu.
Manualul este disponibil și pentru descărcarea PDF de pe: www.silkn.eu.
Contactați serviciul clienți Silk'n pentru a raporta cazuri de funcționare sau
evenimente anormale sau orice altă problemă pe care o are aparatul. Datele
noastre de contact sunt:
Țară

Număr service

E-mail

Belgia

0900-25006

serviceconsommateurbe@silkn.eu

Franța

0891-655557

serviceconsommateurfr@silkn.eu

Germania

089 51 23 44 23

kundenservice@inno-essentials.de

Italia

RO

servizioclientiit@silkn.eu

Olanda

0900-2502217

klantenservicenl@silkn.eu

Spania

807088200

servicioalcliente@silkn.eu

Regatul Unit

0906-2130009

customercareuk@silkn.eu

SUA și Canada

1-877-367-4556
(fără taxă)

contact@silkn.com

Alte ţări

+31 (0)180-330 550

info@silkn.com

12. Garanție
Consultați cardul de garanție Silk'n.

13. Eliminare

NN

Ajutați la protecția mediului. Nu eliminați cu deșeurile menajere și
asigurați-vă că respectați legile țării dvs. pentru eliminarea aparatelor
electrice.
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14. Specificaţii
Nr. model

H4201

Tehnologie

Capul de umplere cu aer a vidului

Putere de intrare

12 V c.c., 0,5 A

Greutate sistem

110 g

Transport și depozitare între utilizări
și condiții de depozitare

Temperatura: Între -40°C și +70°C
Umiditate relativa: între 10% și 90%
Presiune atmosferica: 500 - 1.060 hPa

Condiții de funcționare

Temperatură: Între 10°C şi 35°C
Umiditate relativa: Între 30% și 75%
Presiune atmosferica: 700 - 1.060 hPa

Modele și putere adaptor

SAW12-050-2100XX
XX Consultați tipul de fișă
Intrare: 100-240 V c.a., 50-60 Hz, 0,5 A
Ieșire: 12V c.c., 0,5A

Durata preconizată de utilizare a
echipamentului

3 ani

Conformitate

Directivele privind tensiunea joasă:
2006/95/CE și 2014/35/UE
CEM: 2004/108/CE și 2014/30/UE
Directiva 2011/65/CE privind restricțiile
de utilizare a anumitor substanțe
periculoase (RoHS)
Regulamentul REACH (privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și
restricționarea substanțelor chimice) CE
nr. 1907/2006
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15. Semne și simboluri
Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele
directivelor UE.
Clasa III. Aparatul este alimentat de la o sursă de energie de
foarte joasă tensiune.
Exclusiv pentru utilizare în interior.
Nu folosiți în mediu umed.
Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere. Eliminați în
conformitate cu legislația tării dvs. și contribuiți la protecția
mediului. Conform Directivei DEEE.

RO
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Declaratie de Conformitate
>>>
Noi, SC AROBS Transilvania Software SA cu sediul social ȋn Cluj-Napoca, Str. Donath Nr.
11, Bl. M4/28, cu nr. de inmatriculare la Registrul Comerţului J12/1845/1998, CUI
RO11291045, telefon 0264/406700, Fax. 0264/598426, asigurăm, garantăm și declarăm pe
propria răspundere că produsul:
Categorie produs: Îngrijire personală
Tip produs: Aparat microdermabraziune Silk’n Revit Essential
Serie model: H4201
Marca: Silk’n
Produs de Inno Essentials la care se face referire în această declaraţie, este în deplină
conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor Consiliului:
LVD 2014/35 / UE
EMC 2014/30 / UE
ErP 2009/125 / CE, eticheta ErP 2010/30 / CE, 2008/1275 / CE, 2009/278 / CE
RoHS - Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase 2011/65 / CE
Regulamentul REACH CE nr. 1907/2006
Conformitatea produsului cu cerinţele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu
următoarele standarde:
EMC:
EN 55014-1: 2006; (A1: 2009; A2: 2011) EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
Siguranta electrica:
EN 60335-2-23: 2003; (A1: 2008; A11: 2010 A2: 2015) utilizată împreună cu EN 60335-1:
2012 (A11: 2014) și EN 62233: 2008

Voicu Oprean
Director General
01.03.2018

