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IPL במהירות הבזק
מדריך למשתמש

10 minutes and voilà!



SMOOTHSKIN BARE+-ברוכים הבאים ל
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התוויות-נגד
אסור להשתמש ב-+SmoothSkin Bare אם עורכם כהה מאוד. חיישן גון העור ליד חלונית 

הטיפול במכשיר יזהה את הגון של העור שלכם. אם חיישן גון העור יקבע שעורכם כהה מדי 
.SmoothSkin Bare+ לשימוש בטוח, לא ניתן יהיה להפעיל את

3. מידע בטיחותי חשוב

ZZZ ZZZ ZZZ

2. איך +SMOOTHSKIN BARE עובד
?IPL איך עובדת טכנולוגיית

SmoothSkin Bare+ מתוכנן לעזור בעצירת מחזור צמיחת השיער. אנרגיית אור מועברת דרך פני העור ונספגת על ידי מלנין הנמצא בפיר השערה. אותה אנרגיית אור הופכת 
לאנרגיית חום )מתחת לפני השטח של העור(, המונעת מהשערות לצמוח מחדש. עכשיו תוכלו לצפות לנשירה טבעית של השערות תוך כמה ימים עד שבוע-שבועיים.

מניעת צמיחה מחדשהבזק אורגילוח
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אסור להשתמש ב-+SmoothSkin Bare אם עורכם נחשף לשיזוף טבעי או מלאכותי או 
נשרף כתוצאה מחשיפת יתר לשמש. העור עלול להיות רגיש במיוחד בעקבות חשיפה לשמש 
ופגיע במיוחד לשרפה, להיווצרות שלפוחיות, לאיבוד צבע או להצטלקות במקרה של שימוש 

ב-+SmoothSkin Bare. יש להמתין שבוע עד שכוויית השמש או השיזוף ייעלמו לפני 
 .SmoothSkin Bare+-השימוש ב

אסור לחשוף את מקום הטיפול לשמש. המתינו לפחות 7 ימים לאחר הטיפול לפני חשיפת העור 
  SmoothSkin Bare+-לאור שמש ישיר. עורכם עלול להיות רגיש במיוחד בעקבות הטיפול ב

ופגיע במיוחד לכוויות שמש. יש למרוח קרם הגנה )מקדם הגנה SPF 15 ומעלה( על מקום 
הטיפול או לכסותו בלבוש מתאים.

אסור להשתמש ב-+SmoothSkin Bare ישירות על הפטמות, איברי המין או סביב פי 
הטבעת. באזורים אלה ייתכן שצבע העור כהה יותר ו/או ייתכן שצפיפות השיער בהם גבוהה 

יותר. השימוש במכשיר באזורים אלה עלול לגרום לאי נוחות/כאב או לפציעה )כוויה, אובדן 
צבע או צלקת( בעורכם.

אסור להשתמש ב-+SmoothSkin Bare אם הייתם חולים בעבר בסרטן העור או היו לכם 
גידולים טרום-סרטניים )כגון נקודות חן או מספר גדול של שומות(. 

אסור להשתמש ב-+SmoothSkin Bare תוך כדי הריון או הנקה, מפני שמכשיר זה לא 
נבדק על נשים הרות או מיניקות.

אסור להשתמש במכשיר על עור בצבע חום כהה או על כתמים שחורים כגון כתמי לידה, 
שומות או יבלות באזור שממנו תרצו להסיר שיער. שימוש ב-+SmoothSkin Bare בתנאים 
אלה עלול לפצוע את עורכם או להחמיר נגעים קיימים. אתם עלולים לחוות תופעות לוואי כגון 

כוויות, שלפוחיות ושינויים בצבע העור או צלקות.

אסור להשתמש במכשיר אם אתם סובלים מכל נגע בעור באזור הטיפול, כולל פסוריאזיס, 
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ויטיליגו, אקזמה, אקנה, הרפס סימפלקס או דלקות או פצעים פעילים.

אסור להשתמש במכשיר מתחת לגיל 18, מפני שהמכשיר לא נוסה על בני פחות מ-18.

אזהרות

בטיחות העיניים
+SmoothSkin Bare פולט הבזקי אור אינטנסיביים. חשיפה ישירה עלולה להזיק לעיניים. 

הקפידו לעקוב אחר אמצעי הזהירות הבאים למען בטיחותכם.

ניתן להפעיל את המכשיר )להבזקים( רק אם חיישן גון העור )ליד חלונית הטיפול( מזהה גון 
עור תקף ונמצא במגע מלא עם אזור הטיפול. יחד עם זאת:

אל תסתכלו ישירות לתוך חלונית הטיפול במכשיר כשהמערכת מחוברת לחשמל ופועלת

אל תנסו להפעיל את )הבזקי( המערכת ישירות לעבר העין
אל תטפלו באזורים שסביב העין )גבות או ריסים(

נסו להפעיל את )הבזקי( המערכת רק כשהצד הקדמי של המכשיר נמצא במגע הדוק עם האזור 
שבו אתם רוצים לטפל.

אנו ממליצים שתפנו את מבטכם לצד ההפוך מהמכשיר בזמן ההבזקים.

חשמל ובטיחות 
כמו עם כל מכשיר חשמלי, יש לנקוט אמצעי זהירות מסוימים על מנת להבטיח את הבטיחות 

שלכם.
אל תנסו לפתוח את +SmoothSkin Bare כדי לא להיחשף לרכיבים אלקטרוניים מסוכנים. 

אל תשתמשו ב-+SmoothSkin Bare אם הוא ניזוק; לדוגמה, מכשיר סדוק, נזק לכבל 
)חוטי חשמל פנימיים גלויים(, זכוכית סדוקה או שבורה במכשיר וכדומה. השימוש במצבים 
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אלה עלול לגרום לפציעה.
אל תשתמשו במכשיר ליד אמבטיות, מקלחונים, כיורים או מכלי מים אחרים. אם 

+SmoothSkin Bare נרטב, אסור להשתמש בו.
אל תשתמשו ב-+SmoothSkin Bare אם המכשיר מתחמם במידה שלא נעים 

לגעת בו. זה עלול להעיד על נזק למכשיר.
 אל תשתמשו בספק כוח או ברכיב אחר מלבד הרכיבים שסופקו לשימוש עם 

+SmoothSkin Bare. זה עלול לפגוע במכשיר ולגרום לכך שיפסיק לעבוד.
אל תנסו להפעיל את )הבזקי(+SmoothSkin Bare על כל משטח אחר מלבד העור.

אזהרה אין לבצע כל שינוי בציוד זה. 

אל תמקמו את +SmoothSkin Bare באופן כזה שיקשה עליכם לנתקו מספק הכוח הראשי. 

בטיחות כללית
אל תשתמשו אם עברתם טיפול פילינג של העור באזור שבו ברצונכם לטפל. אנא המתינו 30 

.SmoothSkin Bare+ -יום לאחר הפילינג לפני הטיפול ב

הסרת שיער מעור שזוף בשיטת IPL )הבזקי אור אינטנסיביים( עלולה לגרום להיפרפיגמנטציה 
)התכהות העור( או היפופיגמנטציה )התבהרות( לצמיתות בעור שעבר טיפול. 

אל תשתמשו במכשיר אם אתם סובלים מרגישות ידועה לאור שמש או נוטלים תרופות 
שמגבירות את רגישות העור וגורמות לרגישות לאור שמש כגון רטין Accutane,A ו/או 

רטינואידים מקומיים אחרים. יש לעיין תמיד בעלון השימוש המגיע עם התרופה שאתם נוטלים 
  SmoothSkin Bare+-כדי לבדוק אם רגישות לאור היא תופעת לוואי רשומה. שימוש ב

בעור רגיש לאור עלול לגרום נזק לעור כגון נפיחות או שלפוחיות.

יש להשאיר את +SmoothSkin Bare מחוץ להישג ידם של ילדים מתחת לגיל 18. 
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חשוב שילדים לא ישתמשו במכשיר, לא ישחקו בו, לא יתחזקו אותו ולא ינקו אותו. סיכונים 
פוטנציאליים כוללים חשיפה לקרני האור העלולה לגרום לכוויות או לנזק לעיניים, התחשמלות 

וחנק מהכבלים או מהחזית הנשלפת.

יש להרחיק את +SmoothSkin Bare מטווח ההגעה של חיות מחמד ושל מזיקים, העלולים 
לפגוע במכשיר. סיכונים פוטנציאליים כוללים תפקוד מופחת והתחשמלות.

+SmoothSkin Bare אינו מיועד לשימושם של אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או 
נפשיות מופחתות, אלא בפיקוח או לאחר קבלת הנחיות לשימוש בטוח ותקין במכשיר מאדם 

האחראי לבטיחותם.

מסנן הזכוכית של +SmoothSkin Bare הוא מרכיב חיוני שיתחמם במהלך השימוש.

אל תגעו במסנן במהלך השימוש או מיד אחריו. בדקו באופן קבוע את המסנן לאיתור נזק. אל 

תשתמשו ב-+SmoothSkin Bare אם המסנן סדוק או חסר.

ודאו שחלונית הטיפול של +SmoothSkin Bare נקייה ונטולת פסולת. כל פסולת על חלונית 
הטיפול או סביבה במהלך הפעולה עלולה לגרום לשינויים זמניים בעור, כגון אדמומיות או 

נפיחות.

אזהרה: עלול להיגרם נזק לעור בעקבות טיפול ממושך או חוזר באזור אחד של העור.

אין לחרוג  מהשימוש על פי ההנחיות לטיפול המסוים

אמצעי זהירות
הסרת שיער באמצעות לייזר או הבזקי אור אינטנסיביים עלולה לגרום לצמיחת שיער מוגברת 

אצל אנשים מסוימים. 

בהתבסס על הנתונים הזמינים כיום, הקבוצות הנמצאות בסיכון הגבוה ביותר לתגובה זו הן 
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4. סיכונים פוטנציאליים, תופעות לוואי ותגובות של העור
השימוש ב-+SmoothSkin Bare עלול לגרום לתופעות לוואי. 

. SmoothSkin Bare+-הטבלה שלהלן מפרטת את תגובות העור הידועות שעלולות להתרחש בעקבות טיפול ב

הערכת התגובה ודרכי התמודדות תופעות לוואי אפשריות
זוהי תגובה צפויה וטבעית בכל טיפולי IPL. ניתן להמשיך להשתמש במכשיר 

בהתאם להוראות, והכאב אמור לפחות בהמשך השימוש.
כאב קל / אי נוחות באזור הטיפול

זוהי תגובה צפויה וטבעית בכל טיפולי IPL. ניתן להמשיך להשתמש במכשיר 
בהתאם להוראות.

תחושות חום או עקצוץ במהלך הטיפול, שבדרך כלל נעלמות כעבור כמה שניות 
עד דקה ופוחתות בהמשך השימוש.

זוהי תגובה נפוצה למדי בטיפולי IPL והיא אמורה לחלוף לאחר זמן קצר. ניתן 
להמשיך להשתמש במכשיר בהתאם להוראות. אין לגרד את האזור.

עקצוץ באזור הטיפול

זוהי תגובה צפויה וטבעית בכל טיפולי IPL. ניתן להמשיך להשתמש במכשיר 
בהתאם להוראות השימוש לאחר שהאדמומיות בעור נעלמת.

אדמומיות בעור במהלך הטיפול או אחריו, שנעלמת תוך כמה דקות.

הפסיקו מיד להשתמש במכשיר והתייעצו עם רופא לפני שתשתמשו בו שוב. אדמומיות בעור שלא נעלמת תוך כמה דקות ונמשכת 24-48 שעות.

הפסיקו מיד להשתמש במכשיר והתייעצו עם רופא לפני שתשתמשו בו שוב. כאב או אי נוחות עזים במהלך הטיפול או הנמשכים לאחר הטיפול

נשים שמוצאן הוא הים התיכון, המזרח התיכון או דרום אסיה,באיזור פנים וצוואר.

אסור להשתמש ב-+SmoothSkin Bare בכל מקום שבו תרצו שהשיער יגדל שוב.

לגברים אסור להשתמש ב-+SmoothSkin Bare על הפנים, הלסת או הצוואר. השיער 
באזור הזקן אצל גברים הוא צפוף מדי ושימוש במכשיר +SmoothSkin Bare באזורים אלה 

עלול לפצוע את העור. 

+SmoothSkin Bare אינו מומלץ לשימוש על שיער ג’ינג’י, אפור או בלונדיני.  
+SmoothSkin Bare אינו יעיל להסרת שיער בצבעים אלה.



16 15

בניסוי קליני עם 50 נבדקות, כל נבדקת קיבלה טיפולים במשך 12 שבועות. תופעות הלוואי שתועדו היו: 

• גירוד – ארבע נבדקות חוו עקצוץ לאחר הטיפול.
• אדמומיות קלה – דווחה על ידי נבדקת אחת

• תחושת עקצוץ קלה – חמש נבדקות דיווחו על אי נוחות קלה לאחר הטיפול.
• שיער שצומח פנימה – נבדקת אחת דיווחה על צמיחת שיער פנימה בעקבות הטיפול..

• אדמומיות הזקיקים – נבדקת אחת דיווחה על נקודה אדומה באזור המטופל לאחר הטיפול.

בכל המקרים, העור המטופל חזר למצב תקין תוך 7 ימים.

איך להעריך את התופעה וכיצד להגיב במקרים נדירים ביותר
הפסיקו מיד להשתמש במכשיר והתייעצו עם רופא לפני שתשתמשו בו שוב. נפיחות ואדמומיות שאינן נעלמות לאחר יומיים-שלושה.

אם צבע עורכם משתנה, הפסיקו מיד להשתמש במכשיר והתייעצו עם רופא. שינויים זמניים בצבע העור )התהברות או התכהות(.

הפסיקו להשתמש במכשיר והתייעצו עם רופא לפני שתשתמשו בו שוב.  שלפוחיות או כוויות בעור.

 SMOOTHSKIN BARE+-5. יתרונות השימוש ב
+SmoothSkin Bare מיועד להפחתה קבועה של שיער לא רצוי.

בוצע ניסוי קליני  במטרה להעריך את הבטיחות והיעילות של +SmoothSkin Bare. המאפיינים העיקריים של הניסוי הקליני היו:

•  כל הטיפולים בוצעו על ידי מפעילות שאינם בעלי הכשרה רפואית במקום אחד בגוף, באמצעות מכשירים זהים ל- +SmoothSkin Bare המסופקים במארז זה;

•  כל הנבדקות נדרשו למלא שאלונים הקשורים לבריאותן הכללית ואלה שלא ניתן היה לטפל בהן, לדוגמה נשים שהיו להן אחת או יותר מהתוויות-הנגד כמפורט 
בסעיף 3 של מדריך למשתמש זה, לא נכללו בניסוי. בנוסף לכך, כל הנבדקות נדרשו לספק הסכמה מושכלת בהתאם לדרישות הניסויים הקליניים הבינלאומיות;

• סך הכול 53 נשים בגילאי 19 עד 45 החלו בניסוי;.

•  שלוש נבדקות הפסיקו את הטיפול במהלך תקופת הניסוי מסיבות אישיות. אף נבדקת לא הפסיקה את הטיפול במהלך הניסוי עקב בעיות הקשורות לשימוש 
;SmoothSkin Bare+-ב

•  כל נבדקת קיבלה 12 טיפולים שבועיים במקום נבחר בגופה. טיפול טיפוסי כלל גילוח המקום ואז שימוש ב-+SmoothSkin Bare על פי ההליך המתואר 
בסעיף 7, שלב 3 במדריך למשתמש זה;

•  ספירת שערות שימשה למדידת השינוי בכמות השיער כעבור 6 חודשים מהטיפול האחרון וכעבור 12 חודשים מהטיפול האחרון. השערות במקום הטיפול נספרו 
באמצעות צילום ברזולוציה גבוהה וההפרש בספירת השיער חושב כשינוי באחוזים;

•  כשנעשה שימוש במכשיר בהתאם להוראות, נצפה בממוצע 44% פחות שיער אצל משתתפות הניסוי הקליני כעבור 6 חודשים מהטיפול האחרון ו-36% פחות 
שיער כעבור 12 חודשים מהטיפול האחרון בהשוואה לספירת שערות שבוצעה לפני הטיפול )ראו טבלה להלן(. התוצאות בפועל השתנו מאישה לאישה;
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SmoothSkin Bare+

6 חודשים מהטיפול מספר הנבדקות כעבור  50

6 חודשים מהטיפול הפחתת שיער כעבור  43.9%

מספר הנבדקות כעבור 12 חודשים מהטיפול 33

הפחתת שיער כעבור 12 חודשים מהטיפול 36.0%

אחוז הנבדקות שחוו הצלחה )< 30% הפחתת שיער( בכל אזורי הגוף 
כעבור 12 חודשים מהטיפול.

הצלחת הניסוי על נבדקת מוגדרת כהפחתת שיער בשיעור העולה על 
30% בכל אזורי הטיפול כעבור 12 חודשים מסיום הטיפול.

66.7%

•  שכיחות תופעות הלוואי במהלך הניסוי הקליני הייתה מינימלית )כפי שתואר בסעיף 4 לעיל( ורוב הנבדקות )48 מתוך 50( 
היו ממליצות על +SmoothSkin Bare לחברות.

SMOOTHSKIN BARE+-6. מהי מטרת השימוש ב
מטרת השימוש במכשיר

+SmoothSkin Bare מיועד להפחתה לצמיתות של שיער לא רצוי.

7. ההתאמה שלך
אזורי גוף

+SmoothSkin Bare מתאים להסרת שיער גוף ושיער פנים נשי מתחת לקו הלחיים.

צבע עור

+SmoothSkin Bare מתאים לשימוש במקרים של גוני עור בהירים, בינוניים וכהים, עד גון עור 5, כולל.  
+SmoothSkin Bare כולל חיישן גון עור שמזהה את צבע העור שלכם וימנע שימוש אם גון העור כהה מדי.

צבע שיער

+SmoothSkin Bare מתאים להסרת שיער שחור או חום באופן טבעי. יעילותו עשויה להיות מופחתת במקרים של שיער לבן, אפור, בלונדיני או ג’ינג’י.

SMOOTHSKIN BARE+-8. כיצד להשתמש ב
אזהרה: עקבו אחר כל שלב בתהליך הטיפול והקפידו לבצע את כל ההיבטים של כל שלב לפני שתמשיכו לשלב הבא.  

שלב 1: הכינו את האזור המיועד לטיפול

הסירו את כל השיער הגלוי על ידי גילוח. יש לוודא שלא יישאר שיער על פני העור כדי להבטיח טיפול מיטבי ולמנוע כיסוי חלקו הקדמי של +SmoothSkin Bare בפסולת.

נקו את אזור הטיפול ויבשו אותו. זכרו, אל תשתמשו בג’לים או בקרמים עם השימוש במכשיר זה!
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שלב 2: בדקו אזור מצומצם

.SmoothSkin Bare+-לפני הטיפול הראשון שלכם בכל אזור גוף חדש אנו ממליצים לבדוק את תגובת העור באזור זה ל

אזור הבדיקה צריך להיות בגודל של כ-2x3 ס”מ )שווה ערך לשני הבזקים הנשלחים אל העור, זה לצד זה(. בצעו את שלב 3 לטיפול באזור.

המתינו 24 שעות לאחר בדיקת האזור המצומצם כדי לוודא שעורכם מתאים לטיפול ואינכם סובלים מתופעות לוואי בעקבות החשיפה לאנרגיית האור. אם לא הופיעו 
תופעות לוואי תוך 24 שעות, ניתן להסיר שיער מהאזור שסביב אזור הבדיקה. אין לטפל מחדש באזור שנבדק במשך שבוע לפחות.

בצעו תמיד בדיקה באזור באזור קטן של כל אזור טיפול חדש

שימו לב לתופעות לוואי

12

24 שעות

1
2

3

4
56

7
8

9

10
11

נכוןלא נכון

זיהוי עור
מחוון מופעל מחוון כבוי

ללא זיהוי עור

חלונית טיפולים

SmoothSkin Bare+ שלב 3: טיפול באמצעות

א( חברו את ספק הכוח לשקע חשמל באמצעות כבל החשמל המסופק. חיישן גון העור בקדמת המכשיר יואר בצבע כחול והמאוורר יופעל.

Standby פסק זמן - מצב

 כשהמכשיר במצב “לא פעיל”, כלומר הלחצנים לא נלחצו במשך 10 דקות, המכשיר יעבור למצב STANDBY ונורות STS יכבו. כדי לחזור למצב READY )מוכן( לטיפול, 
לחצו על כפתור ההפעלה. 

ב( הצמידו את המכשיר בלחיצה אל האזור שיש לטפל בו וודאו שחיישן גון העור נמצא במגע עם העור. אם חיישן גון העור אינו מזהה גון עור תקף, לא ניתן להפעיל את המכשיר. כשחיישן 
גון העור מזהה גון עור תקף, הנורות סביב לחצן ההפעלה יאירו בצבע לבן כדי לציין שהמכשיר מוכן לפעולה.  
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ג( לחצו על לחצן ההפעלה. המכשיר ישלח הבזקי אור ועליכם לחוש תחושת חום.

ד( העבירו את השפופרת לאזור הבא שיש לטפל בו וחזרו על הטיפול. המכשיר צריך להיטען בין ההבזקים, תהליך שנמשך רק כ-0.6 שניות.

ה( ודאו כי האזור כולו טופל, וטפלו באזורים “עקשניים” )כגון בית השחי( במספר מעברים )הפעלת המכשיר באותו אזור  3 פעמים לכל היותר(.

חלונית טיפולים 

כיסוי מלא  חופף אזורים שהוחמצו 

 אזהרה: הקפידו לא לכסות את פתחי האוורור במכשיר בזמן הטיפול, כדי שלא לגרום להתחממות יתר של המכשיר.

+SmoothSkin Bare הוא מכשיר מהיר וחזק במיוחד, המאפשר להשלים טיפול בכל הגוף  תוך פחות מ-10 דקות..

שיטת הטיפול - חותמת או גלישה?

שיטת החותמת 

שיטה זו מומלצת לאזורים קטנים כמו בית השחי וקו הביקיני. הניחו את השפופרת על העור, לחצו ושחררו את לחצן ההפעלה. הסירו את המכשיר מהעור ואז העבירו אותו בזהירות 
לאזור הטיפול הבא.

שיטת הגלישה

שיטה זו מומלצת לאזורים גדולים יותר כמו רגליים. הניחו את השפופרת על העור, החזיקו את לחצן ההפעלה לחוץ )לחצו מטה ברציפות( ואז החליקו את השפופרת לאורך העור 
בין ההבזקים. נסו להזיז את המכשיר במהירות קבועה הנותנת כיסוי מלא ללא חפיפה בין אזורי טיפול או דילוג על אזורים מסוימים. 

 SmoothSkin Bare+-שלב 4: לוח הזמנים לטיפול ב

יש להשתמש ב- +SmoothSkin Bare מדי שבוע עד להשגת התוצאות הרצויות.

טיפול 7 ימים טיפול

המתינו תמיד 7 ימים לפני שתטפלו שוב באותו אזור 

 SmoothSkin Bare+ שלב 5: כיבוי

לאחר סיום הטיפול יש לנתק את +SmoothSkin Bare משקע החשמל.

עיינו בסעיף 9 כדי ללמוד כיצד לשמור בצורה הטובה ביותר על מכשיר +SmoothSkin Bare שלכם.
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9. ניקוי, תחזוקה ואחסון
לאחר הטיפול, כבו תמיד את +SmoothSkin Bare על ידי ניתוקו משקע החשמל.

לאחר השימוש יש לבדוק את המכשיר, את חיישני גון העור ואת חלונית הטיפול ולנגב אותם במטלית יבשה ונטולת נטולת סיבים.

אזהרה: מסנן הזכוכית עלול להתחמם במהלך השימוש. אין לגעת במסנן או לנקות אותו במשך 5 דקות לפחות 
לאחר השימוש כדי לאפשר לו להתקרר.  

לעולם אל תשתמשו במים או בנוזלי ניקוי אחרים, מפני שהם עלולים לפגוע במכשיר ולהוות סכנה בטיחותית 
פוטנציאלית.

במידת הצורך ניתן לנקות בזהירות את מחזיר האור ואת חיישן גון העור באמצעות צמר גפן מעט לח. 

יש לאחסן את +SmoothSkin Bare במקום קריר ויבש. ודאו שחלונית הטיפול וחיישן גון העור במכשיר 
מוגנים מפני נזק.

בדקו באופן קבוע שאין כל סימני נזק גלויים במכשיר )כולל בכבלים(. במקרה של נזק או סדקים, הפסיקו 
להשתמש במכשיר - ולקבלת שירות אנא פנו  למוקד שלנו באימייל 

SUPPORT@PROMARK.CO.IL

SMOOTHSKIN BARE+ 10. נסיעות עם
ספק הכוח של +SmoothSkin Bare הוא אוניברסלי ויעבוד עם כל ספקי הרשת הנפוצים. אם יש לכם מתאם מתאים לתקע כבל החשמל, +SmoothSkin Bare יפעל כרגיל.

מחזיר אור

חיישן גור עור

11. פתרון בעיות

פתרון בעיה

ודאו שספק הכוח מחובר לחשמל, וכן שחיישן גון העור נלחץ במלואו אל העור. 
ייתכן שגון עורכם כהה מדי לטיפול. בדקו מול תרשים גון העור בעמוד הפותח של 

מדריך למשתמש זה.

אורות לחצן ההפעלה במכשיר אינם נדלקים כשהמכשיר מונח על עורכם.

ייתכן שיש תקלה במכשיר. נתקו את המכשיר מהחשמל והפעילו מחדש. אם הבעיה 
נמשכת, בקרו באתר האינטרנט לקבלת פרטי תמיכה.

כפתור ההפעלה במכשיר מאיר בצבע לבן כשהוא מונח על העור, אך המכשיר 
אינו מהבהב כשלוחצים על לחצן ההפעלה. 

זה מצביע על כך שיש תקלה במכשיר. הפסיקו להשתמש במכשיר ובקרו באתר 
האינטרנט לקבלת פרטי תמיכה.

אורות לחצן ההפעלה במכשיר הטלפון מוארים באדום ברציפות והמכשיר לא 
פועל.

 אל תשתמשו. 
אם יש לכם ספק לגבי בטיחותו של +SmoothSkin Bare או שאתם חושדים 

שהמכשיר פגום בכל דרך שהיא, אסור להשתמש בו, ועליכם לבקר באתר 
Promark לקבלת מידע נוסף.

מכשיר +SmoothSkin Bare, חלונית הטיפול, ספק הכוח או הכבל 
פגומים, שבורים, סדוקים או פגומים. 

12. אחריות
אנו מעניקים שנתיים אחריות על המוצר החל מיום הרכישה.

אחריות זו חלה בכל מדינה שבה מכשיר זה מסופק על ידי CyDen או המפיץ מטעמה.

אחריות זו אינה מכסה נזקים כתוצאה משימוש לא נכון, וכן אינה מכסה בלאי או שימוש רגילים או פגמים שיש להם השפעה זניחה על ערך המכשיר או על פעולתו. האחריות מבוטלת אם 
מבוצעים תיקונים על ידי אנשים לא מורשים ואם לא משתמשים בחלקים מקוריים של +SmoothSkin Bare. לקבלת שירות בתקופת האחריות, אנא פנו למוקד האינטרנט שלנו 

SUPPORT@PROMARK.CO.IL  באימייל
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14. מפרט טכני
+SmoothSkin Bare היא מערכת מסוננת של הבזקי אור אינטנסיביים עם פס רחב 

במפרט הטכני הבא:

• קצב החזרה:   פועם באופן ידני כל 0.6 שניות. פעולה רציפה

4J/cm2 • פלט אופטי מרבי:  

1msec FWHM • אורך הבזק:  

510-1100nm • אורך גל:  

0.91A,240 וולט, 50 הרץ • קלט קו חשמל: 

בין 5° ל-40° צלזיוס • טמפרטורת הפעלה:  

עד 93% לחות יחסית. לא מעבה • לחות בתפעול:  

1060hPa 700 עדhPa • לחצי הפעלה: 

3 ס”מ )30 מ”מ x 10 מ”מ(  • אזור טיפול )גודל האזור(:  

האזור שמסביב לחלונית הטיפול מסווג כ”חלק המטופל” ויכול להגיע לטמפרטורה 
מקסימלית של 52 מעלות

צלזיוס. הקפידו על שימוש ב-+SmoothSkin Bare בהתאם להוראות בסעיף 8. 

תנאי הסעה:

• טמפרטורה:   25°- עד 70° צלזיוס

עד 93% לחות יחסית. לא מעבה • לחות: 

 1060hPa 500 עדhPa • לחצים:  

אם המכשיר אוחסן בטמפרטורות שמחוץ לטווח ההפעלה המוגדר, אנא המתינו לפחות 30 
דקות לפני השימוש כדי שהמכשיר יגיע לטמפרטורה הנכונה.

+SmoothSkin Bare כולל הבזקים ללא הגבלה והוא מיועד למשתמש/ת יחיד/ה. 

אורך חיים מינימלי צפוי הוא 10 שנים בתנאי עמידה בהנחיות למשתמש.

EMC 
 EMC עומד בתקנים ובתיקונים העדכניים הבאים של EMC SmoothSkin Bare+

 EN 60601-1-2: 2014 Ed 4.0, EN 55014-1 :החלים על מכשירים ביתיים ורפואיים
 EN 55014-2-2015, EN 61000-3-2: 2014 & EN 61000-3-3: 2013,-2017 ו

15B 15.107 & 15.109 חלק FCC CRF 47

 בטיחות
+SmoothSkin Bare עומד בתקנים ובתיקונים העדכניים הבאים של EMC החלים על 

 IEC 60335-1: 2010, IEC 60335-2-23 :מכשירים ביתיים ורפואיים

סימון CE מאשר כי מכשיר זה תואם את הוראות האיחוד האירופי הבאות:

EU/2014/35 הנחיית מתח נמוך •

EU/2014/30 הנחיית תאימות אלקטרומגנטית •

EC/2009/125 הוראת מוצרים הקשורים לאנרגיה •

CyDen Ltd לפרטים נוספים צרו קשר עם

השלכה )סוף החיים( 

על מנת למזער סכנות לבריאות ולאיכות הסביבה ולהבטיח כי ניתן יהיה למחזר חומרים, יש 
 WEEE להשליך מוצר זה במתקן איסוף נפרד לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סמל

המסומן על המוצר נועד להזכיר לכם לפעול כך.

13. תוויות וסמלים
+SmoothSkin Bare מסומן בסמלים הבאים:

:FCC הצהרת

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא כי הוא עומד במגבלות הנדרשות 
 .FCC בהתאם לחלק 15 של תקנון ,B ממכשיר דיגיטלי מסוג
מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני שיבושי תקשורת 

כתוצאה משימוש בציוד ביתי. ציוד זה מייצר אנרגיית תדרי רדיו, 
משתמש בה ויכול להקרין אותה, ואם אינו מותקן ומופעל בהתאם 

להוראות, הוא עלול לגרום לשיבושים בתקשורת רדיו. עם זאת, 
אין כל ערובה כי לא יתרחש שיבוש בתקשורת כתוצאה מהתקנתו. 
ניתן לבדוק האם הציוד גורם לשיבוש בקליטת הרדיו או הטלוויזיה 

על ידי כיבוי והפעלה של הציוד. לתיקון שיבושים, משתמשים 
מוזמנים לנסות לנקוט אחד או יותר מהצעדים הבאים:

—כיוון או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.

— הגדלת המרחק בין הציוד למקלט.

— חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו המקלט מחובר.

סמל אישור NRTL— פנייה לעזרת מוכר או טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

BF סוג Applied Part תקן

Class II Equipment

יש לעקוב אחר הוראות השימוש

סימן פינוי פסולת WEEE של האיחוד 
האירופי

עומד בתקן אירופי

אין להרטיב

עומד בתקן האוסטרלי

עומד בתקן Trefoil אוקראינה

סימון China RoHS לתקופת שימוש 
מתאימה להגנת הסביבה

עומד בתקן FCC EMC לצפון 
אמריקה

אזהרה! קרינה אופטית מהמכשיר 
עלולה לפגוע בעיניים
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המוצר עשוי להיות שונה מהאילוסטרציות במדריך זה.

 

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך מוקד PROMARK באימייל 
support@promark.co.il
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