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1.2. Inhoud verpakking
Na het openen van de verpakking van het Silk’n Glide™ apparaat vindt u de volgende onderdelen:

Silk’n Glide™-Ontharingsapparaat
Een muurbevestigingsbeugel
Deze gebruiksaanwijzing

1. Voordat u begint

Silk’n Glide™ is een apparaat voor 
lange-termijnontharing op basis van 
lichtflitsen, dat ontworpen is voor 
thuisgebruik.

1.1 Beschrijving van het Silk’n 
Glide™ apparaat
Het Silk’n Glide™- 
ONTHARINGSAPPARAAT beschikt 
over een BEHANDELOPPERVLAK, 
een BEDIENINGSPANEEL en een 
PULSAFGIFTE-KNO  

Leest u a.u.b. deze gebruiksaanwijzing geheel door voordat u het Silk’n Glide™ apparaat voor de eerste keer 
gebruikt. 
Lees vooral de secties met betrekking tot gebruiksvoorschriften, bediening en nabehandeling aandachtig door.
Wij raden u aan voor elk gebruik van het Silk’n Glide™ apparaat deze gebruiksaanwijzing opnieuw te raadplegen.
Silk’n Glide™ is een krachtig apparaat. Daarom moet er tijdens het gebruik goed op de veiligheid gelet worden.
Lees alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften voordat u Silk’n Glide™ in gebruik neemt, en volg deze 
zorgvuldig op tijdens gebruik.

Bedieningspaneel
Pulsafgifte-knop
Kontrol enhed
Midter knap
Centrale knop

1 

4

2

3

5

6

7 

Energieniveau-indicatielampjes
Gereed-/Huidtintwaarschuwing-indicatielampje

4

5

6

6

72

1 

3
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2. Beoogd gebruik van Silk’n Glide™

3. Veiligheid bij Silk’n Glide™

Silk’n™ kan gebruikt worden voor het verwijderen van ongewenst lichaamshaar. 
De lichaamsdelen waarop Silk’n Glide™ het beste werkt zijn oksels, bikinilijn, armen, benen, gezicht, 
schouders en borstkas.

Bij Silk’n Glide™ staat veiligheid vooro
HPL™ technologie bij Silk’n Glide™ - optimale veiligheid met een laag energieniveau:
Met de Home Pulsed Light™ technologie kunnen ontharingsresultaten op lange termijn bereikt worden 
met slechts een fractie van het energieniveau dat gebruikt wordt bij andere op lichtflitsen gebaseerde 
ontharingsapparatuur. Het lage energieniveau dat Silk’n Glide™ gebruikt verkleint de kans op beschadigingen 
of complicaties, en draagt bij aan uw algemene veiligheid.
Silk’n Glide™ beschermt uw huid:
Ontharing op basis van lichtflitsen is niet geschikt voor een van nature donkere huid of een door de 
zon gebruinde huid. De Silk’n Glide™ heeft een ingebouwde HUIDSKLEURSENSOR, die ontworpen 
is om de teint van het gedeelte van de huid waarop het apparaat gebruikt wordt te meten. Dit unieke 
beveiligingsmechanisme voorkomt dat u het apparaat gebruikt op plaatsen waar uw huid te donker of te 
gebruind is.
Daarnaast is het 3cm2-BEHANDELOPPERVLAK waardoor de lichtpulsen worden afgegeven, diep binnenin 
het apparaat aangebracht. Op deze manier kan de Glide™ uw huid beschermen door direct contact tussen 
het BEHANDELOPPERVLAK en de huid te voorkomen.
Silk’n Glide™ beschermt uw ogen:
De Silk’n Glide™ beschikt over een ingebouwd veiligheidsmechanisme om de ogen te beschermen. Het 
is zo ontwikkeld dat er geen lichtpuls afgegeven wordt wanneer het BEHANDELOPPERVLAK in de lucht 
gericht is. Het veiligheidsmechanisme zorgt ervoor dat behandeling uitsluitend mogelijk is wanneer het 
BEHANDELOPPERVLAK in aanraking is met de huid.

Silk’n Glide™ is bedoeld voor de verwijdering van ongewenste haargroei. Silk’n Glide™ is ook bedoeld om 
lange-termijn of permanente vermindering van haargroei te bewerkstelligen. Permanente vermindering van 
haargroei wordt gedefiniëerd als een stabiele vermindering op de lange termijn van het aantal haren dat 
weer aangroeit naar een reeks behandelingen.
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4. Contra-indicaties

Silk’n Glide™ is niet voor iedereen geschikt. Lees de volgende informatie a.u.b. aandachtig door om te beslissen 
of Silk’n Glide™ voor u geschikt is of niet. Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u ook www.silkn.
com of uw plaatselijke Silk’n™ website bezoeken.

Belangrijke veiligheidsinformatie - Lezen voor gebruik!

Waarschuwing Mogelijke resultaten Veiligheidsadvies
Gebruik de Silk’n Glide™ 
niet op het van nature 
donkerste huidtype.

Zie het haar- en 
huidskleurenschema 
onderin de verpakking.

Behandeling van donkere huid 
met Silk’n Glide™ kan leiden tot 
bijwerkingen zoals roodheid en 
huidirritatie 

Een unieke HUIDSKLEURSENSOR is 
ingebouwd in Silk’n Glide™ om de kleur 
van de behandelde huid te meten aan 
het begin van iedere sessie en regelmatig 
tijdens de sessie. De HUIDSKLEURSEN-
SOR garandeert dat impulsen alleen wor-
den uitgegeven op geschikte huidtinten.

Gebruik de Silk’n Glide™-
energiestanden 2 t/m 5 niet 
op een zongebruinde huid 
of na recente blootstelling 
aan de zon (inclusief 
zonnebanken).
Behandelde gebieden niet 
blootstellen aan de zon.

Een Silk’n Glide™-behandeling 
op energiestand 2 t/m 5 vóór of 
na blootstelling aan de zon kan 
nadelige gevolgen hebben, zoals 
roodheid en andere huidonge-
makken. Een gebruinde huid, en 
dan met name een die het gevolg is 
van blootstelling aan de zon, bevat 
grote hoeveelheden melanine (pig-
ment).
Dit geldt voor alle huidtypes en 
-tinten, waaronder die welke niet 
zo snel bruin worden. 
De aanwezigheid van grote ho-
eveelheden melanine stelt de huid 
bloot aan een hoger risico bij het 
gebruik van een op licht gebas-
eerde methode voor ontharing. 

Als u een hogere energiestand gebruikt dan 
de laagste, dient u blootstelling aan de zon te 
vermijden in de 4 weken voorafgaand aan de 
Silk’n Glide™-behandeling!
Blootstelling aan de zon omvat voortdurende en 
onbeschermde blootstelling aan direct zonlicht 
langer dan 15 minuten, of voortdurende en 
onbeschermde blootstelling aan diffuus zonlicht 
gedurende 1 uur. Om recent behandelde huid 
te beschermen bij blootstelling aan de zon, dien 
je ervoor te zorgen een zonnefilter van SPF 30 
of hoger aan te brengen, gedurende 2 weken 
na iedere ontharingssessie. 
De laagste energiestand (1) van de Silk’n 
Glide™ is speciaal ontwikkeld voor veilig 
gebruik, zelfs na blootstelling aan de zon. Na 
blootstelling aan de zon kunt u Silk’n Glide™ 
gerust blijven gebruiken, maar dan wel 
uitsluitend op de laagste energiestand.

 

Niet veilig!



50

N
ederlands

Waarschuwing Mogelijke resultaten Veiligheidsadvies
Gebruik Silk’n Glide™ nooit 
rond of bij de ogen.

Alhoewel Silk’n Glide™ 
gebruikt kan worden voor de 
behandeling van gezichtshaar, 
dient het gezicht extra 
voorzichtig behandeld te 
worden om de ogen te 
vermijden.

Silk’n Glide™ beschikt over een ingebou-
wd veiligheidsmechanisme voor bes-
cherming van de ogen. Het is zo ontwik-
keld dat er geen lichtpuls afgegeven wordt 
wanneer het BEHANDELOPPERVLAK 
in de lucht gericht is. De pulsafgifte-knop 
zorgt ervoor dat behandeling uitsluitend 
mogelijk is wanneer het BEHANDELOP-
PERVLAK contact maakt met de huid.

Niet gebruiken op tatoeages 
of permanente make-up, 
donkerbruine of zwarte 
vlekken, (zoals grote sproeten, 
moedervlekken of wratten), 
tepels, geslachtsdelen of lippen.

Behandeling met Silk’n Glide van 
een gebied dat donkergekleurd 
is of meer pigment bevat, 
kan leiden tot bijwerkingen 
zoals brandwonden, blaren en 
veranderingen in huidskleur 
(hyper- of hypopigmentatie).

Bedek het gebied met materiaal dat 
het licht niet absorbeert, zoals een 
witte doek of witte medische tape.

Niet gebruiken op actief 
eczeem, psoriasis, leasies, open 
wonden of infecties (koortslip), 
abnormale huidcondities door 
systemische of metabolische 
ziektes (bijvoorbeeld diabetes)

Op licht gebaseerde 
behandelingen kunnen 
bijwerkingen veroorzaken op 
gebieden die al gevoelig zijn.

Wacht totdat het aangetaste gebied 
geheeld is voordat je Silk’n Glide™ 
gebruikt.

Een behandelgebied dat in het 
verleden uitbraak van herpes 
heeft gehad.

Op licht gebaseerde 
behandelingen kunnen 
bijwerkingen veroorzaken op 
gebieden die al gevoelig zijn.

Raadpleeg je arts voor preventieve 
behandeling voor het gebruik van Silk’n 
Glide™.

Niet met Silk’n Flash & go 
behandelen als je zwanger bent 
of borstvoeding geeft.

Hormonale veranderingen 
tijdens zwangerschap kunnen 
huidgevoeligheid en het risico op 
bijwerkingen doen toenemen.

Niet gebruiken op gebieden 
waar je haar wilt laten groeien. 

Resultaten zijn blijvend.

Houd Silk’n Glide™ uit de buurt 
van water! Silk’n Glide™ niet op 
een plek neerleggen waar het in 
een wasbak, gootsteen of ander 
waterhoudend vat kan vallen of 
geduwd of gelegd kan worden.

Dit kan ernstige elektrocutie 
veroorzaken.

Silk’n Glide™ niet gebruiken: tijdens 
het baden of als het vochtig of nat kan 
worden. Onmiddellijk de stekker verwi-
jderen als het in het water is gevallen.
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5. Gebruik Silk’n Glide™ niet als:

Waarschuwing Mogelijke resultaten Veiligheidsadvies
Probeer je Silk’n Glide™ 
apparaat niet te openen of te 
repareren.

Het openen van Silk’n Glide™ 
kan je blootstellen aan gevaarlijke 
elektrische onderdelen en 
gepulseerde lichtenergie, die 
ernstig lichamelijk letstel en/
of blijvend oogletsel kunnen 
veroorzaken. Het kan ook het 
apparaat beschadigen en de 
garantie laten vervallen.

Neem contact op met Silk’n™ klan-
tenservice als je een kapot of besch-
adigd apparaat hebt dat gerepareerd 
dient te worden.

 

Het apparaat gebruikt wordt in combinatie 
met stekkers, hulpstukken of accessoires 
die niet bij uw Glide™ werden geleverd. 

de hulpstukken of 
accessoires worden niet 
aanbevolen door Home 
Skinovations Ltd.

Stop onmiddellijk met het gebruik 
en neem contact op met Silk’n™ 
klantenservice.

het heeft een beschadigd snoer of 
stekker.

Houd het 
elektriciteitssnoer uit de 
buurt van verwarmde 
oppervlakken.

Stop onmiddellijk met het gebruik 
en neem contact op met Silk’n™ 
klantenservice.

je ziet of ruikt rook tijdens het gebruik. Stop onmiddellijk met het gebruik 
en neem contact op met Silk’n™ 
klantenservice.

het werkt niet goed of het lijkt 
beschadigd.

Stop onmiddellijk met het gebruik 
en neem contact op met Silk’n™ 
klantenservice.

de HUIDSKLEURSENSOR is gebarsten 
of kapot

Stop onmiddellijk met het gebruik 
en neem contact op met Silk’n™ 
klantenservice.

het omhulsel is gebarsten of valt uit 
elkaar

Stop onmiddellijk met het gebruik 
en neem contact op met Silk’n™ 
klantenservice.
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6. Vermijd gebruik van Silk’n Glide™ als een van de
    vol gende omstandigheden van toepassing is:

Geschiedenis van littekenvorming. 

Raadpleeg je arts voor 
gebruik van de Silk’n Glide™.

Als je last hebt van epilepsie.

Als je een fotosensitiviteitsaandoening hebt, zoals porfyrie, 
polymorfe lichterupties, solar urticaria, lupus, etc.

Als je een geschiedenis hebt van huidkanker of gebieden met 
mogelijke kwaadaardige tumoren.

Als je in de laatste 3 maanden bestralings- of 
chemotherapiebehandelingen hebt ondergaan.

Als je een andere aandoening hebt waardoor je arts vindt dat 
het voor jou onveilig is om behandeld te worden.

Als je een andere aandoening hebt waardoor je arts vindt dat 
het voor jou onveilig is om behandeld te worden.
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7. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk’n Glide™

Wanneer het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt wordt, komen bijwerkingen en complicaties bij het 
gebruik van Silk’n Glide™ zelden voor. Aan elke cosmetische procedure, ook de procedures die bestemd zijn 
voor thuisgebruik, zit echter een bepaald risico vast. Daarom is het belangrijk dat u de risico’s en complicaties 
begrijpt die op kunnen treden bij het gebruik van ontharingssystemen met gepulseerd licht voor thuisgebruik.

Bijwerking Mate 
van risico

Lichte huidirratie - 
Hoewel thuisbehandelingen voor ontharing met lichtimpulsen over het algemeen goed 
verdragen worden, voelen de meeste gebruikers een lichte irritatie tijdens gebruik, meestal 
wordt dit omschreven als een licht stekende sensatie op de behandelde gebieden van de huid. 
Het stekende gevoel blijft meestal tijdens de behandeling zelf of een paar minuten daarna.
Alles wat erger is dan deze lichte irritatie is abnormaal en betekent dat je moet stoppen 
met het gebruik van Silk’n Glide™ omdat je niet in staat bent de ontharingstoepassing te 
verdragen, of omdat de instelling van het energieniveau te hoog is.

Licht

Roodheid van de huid - De huid kan rood worden, meteen na gebruik van Silk’n Glide™ 
of binnen 24 uur na gebruik van Silk’n Glide™. Roodheid trekt meestal binnen 24 uur weg. 
Raadpleeg je arts als de roodheid niet binnen 2 of 3 dagen is weggetrokken.

Licht

Toegenomen gevoeligheid van de huid –
De huid of het behandelde gebied  is gevoeliger dus je kunt droogte of verschilfering van de 
huid ervaren.

Licht

Veranderingen in pigment – 
Silk’n Glide™ richt zich op de haarschacht en dan vooral de gepigmenteerde cellen in het 
haarzakje en het haarzakje zelf. Desalniettemin is er een risico van tijdelijke hyperpigmentatie 
(verhoogd pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (verbleken) van de huid 
rondom. Het risico op veranderingen in de huidpigmentatie is groter bij mensen met 
donkere huidskleuren. Meestal zijn verkleuringen of veranderingen in huidpigment tijdelijk en 
permanente hyperpigmentatie of hypopigmentatie komen zelden voor.

Zeldzaam

Overmatige roodheid en zwelling –
In zeldzame gevallen kan behandelde huid zeer rood en gezwollen worden. Dit is meer 
gebruikelijk op gevoelige gedeeltes van het lichaam. De roodheid en zwelling dienen binnen 
2 tot 7 dagen te verminderen en dienen behandeld te worden met regelmatig aanbrengen 
van ijs. Voorzichtige reiniging is OK, maar blootstelling aan de zon dient vermeden te worden.

Zeldzaam
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Over het algemeen duurt een complete haargroeicyclus 18-24 maanden. Gedurende deze periode kunnen 
meerdere Glide™ behandelingen nodig zijn om permanente ontharing te bereiken.
De effectiviteit van de ontharing variëert van persoon tot persoon en hangt af van het lichaamsdeel, de 
haarkleur en hoe de Silk’n Glide™ gebruikt wordt.
Een algemeen Silk’n Glide™ behandelingsplan gedurende een complete haargroeicyclus:
Behandelingen 1-4 - plan tussenpozen van twee weken
Behandelingen 5-7 - plan tussenpozen van vier weken
Behandelingen 8 + - behandelen indien nodig, totdat gewenste resultaten zijn bereikt.

1 Individuele reactie is afhankelijk van zowel haartype als biologische factoren die haargroeipatronen kunnen beïnvloeden. Sommige patiënten kunnen sneller 
of langzamer reageren dan het gemiddelde aantal behandelingen.

2 Men kan geen epilatie op lange termijn verwachten op basis van één of twee behandelingen. De duur van de rustperiode van de haarzakjes is ook 
afhankelijk van het lichaamsdeel.

8. Langdurige ontharing op de manier van Silk’n Glide™

Verwachte behandelingsresultaten voor ontharing

Fitzpatrick 
huidtype Haarkleur Energieniveau 

[ J/cm²]
Anatomisch 
lichaamsdeel2

Gemiddeld aantal 
behandelingen1

Effectiviteit (% ontharing/
aangroeien)1

I-IV Lichtbruin tot 
bruin 3-4.5

Onder- of bovenbenen
10-12 Behandelingen, 
ca. vier weken 
tussentijd

60% Haarvermindering
Armen 50% Haarvermindering
Bininilijn 60% Haarvermindering
Onderarmen 55% Haarvermindering

I-IV Bruin tot zwart 3-4.5

Onder- of bovenbenen
8-10 Behandelingen, 
ca. vier weken 
tussentijd

70% Haarvermindering
Armen 60% Haarvermindering
Bininilijn 70% Haarvermindering
Onderarmen 65% Haarvermindering
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9. Aan de slag!

1. Haal het Silk’n Glide™-ONTHARINGSAPPARAAT en de overige onderdelen uit de doos.
2. Sluit de ADAPTER-kabel aan op de basiseenheid van het Silk’n Glide™-ONTHARINGSAPPARAAT.
3. Sluit de ADAPTER aan op een stopcontact. De indicatielampjes op het BEDIENINGSPANEEL gaan om de 
beurt aan en uit in een cirkel.
Je Silk’n Glide™ is klaar om aan het werk te gaan.

Behandel met Silk’n Glide™ op veilige en juiste wijze!

Behandel met Silk’n Glide™ op veilige en juiste wijze!

5. De huid van de behandelgebieden dient geschoren, schoon, droog en vrij van poeder, antiperspirant of 
deodorant te zijn. Het haar niet waxen, uittrekken of met een pincet verwijderen. Scheren is een belangrijke 
stap op weg naar het gewenste resultaat!

5. Druk op de CENTRALE KNOP Het apparaat wordt ingeschakeld, het INDICATIELAMPJE van energiestand 1 
(groen) gaat branden en u hoort een blazend geluid.

6. Ongeveer 1 seconde nadat op de CENTRALE KNOP is gedrukt, gaat het GEREED/
HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE (geel) branden. Vervolgens is het apparaat gereed om 
de eerste puls af te geven op de laagste energiestand.

7. Als dit jouw eerste behandeling is - Kies het energieniveau. Glide™ biedt 5 energieniveaus van 1 (het laagste) 
tot 5 (het hoogste). Om het juiste energieniveau voor je eerste behandeling te kiezen, ieder behandelgebied 
afzonderlijk testen:

Plaats het BEHANDELOPPERVLAK op de huid en druk op de pulsafgifte-knop om een lichtpuls af te 
geven. Indien u daarbij geen noemenswaardig ongemak ervaart, drukt u nogmaals op de CENTRALE 
KNO Hierdoor wordt de energiestand verhoogd. Geef de volgende puls af op een andere plek op 
energiestand 2.
Ga door met testen met toenemend energieniveau totdat je het hoogste niveau hebt bereikt waarbij 
je je prettig voelt. Als je binnen uur geen bijwerkingen hebt, kun je een volledige behandeling beginnen 
op dat energieniveau.
Herhaal deze test voor ieder lichaamsdeel dat je wilt behandelen.

9. Stel de energiestand in. Om de energiestand te verhogen of te verlagen, drukt u herhaaldelijk op de 
CENTRALE KNOP om de energiestand van 1 naar 5 en van 5 rechtstreeks terug naar 1 te laten gaan, 
totdat de gewenste energiestand ingesteld is. De groene ENERGIESTAND-INDICATIELAMPJES geven de 
ingestelde energiestand weer. (Voor meer details, zie hoofdstuk “Energiestand” in deze gebruiksaanwijzing).

10. Plaats het BEHANDELOPPERVLAK tegen de huid en zorg er daarbij voor dat de huid vlak en 
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Probeer het overlappen van lichtpulsen te voorkomen!

strakgetrokken is. Zodra het BEHANDELOPPERVLAK volledig in aanraking is met de huid, gaat het 
GEREED-/HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE langzaam knipperen.  

   Je ziet een heldere lichtflits en tegelijkertijd hoor je een zacht plopgeluid, wat een normaal geluid is voor het 
apparaat. Je ervaart een mild warm en tintelend gevoel.

   Silk’n Glide™ zal onmiddellijk herladen voor de volgende impuls.  
 Na een paar seconden (afhankelijk van de ingestelde energiestand) gaat het gele GEREED-/

HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE weer branden en langzaam knipperen bij plaatsing op 
de huid.

11. Verwijder het BEHANDELINGSOPPERVLAK van het behandelde gedeelte van de huid.
12. Kies een behandelmethode voor uw sessie. De Glide™ kan op twee manieren worden gebruikt: De “Puls”-  
      en de “Glijd”-methode (voor meer details, zie het onderstaande behandelmethode-kader).

Voor de PULS-methode herhaalt u de bovenstaande stappen 9 t/m 11 telkens op een andere plek totdat 
de gehele zone is behandeld.
Voor de GLIJD-methode houdt u de PULSAFGIFTE-KNOP continu ingedrukt en laat u het apparaat  
gelijkmatig over de behandelzone glijden. 

 

Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan één keer per behandeling!
Het zelfde gebied van de huid vaker dan een keer per sessie behandelen, verhoogt het 
risico op bijwerkingen.

Als je huid blaren krijgt of brandt, HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN!

Behandelmethodes 
PULS-METHODE
De PULS-methode is de beste optie wanneer u met hogere energiestanden werkt, omdat hiermee de 
verdeling van pulsen het best kan worden gecontroleerd. 
Bij de puls-methode moeten de Silk’n Glide™-lichtpulsen in rijen worden toegediend. Begin bij het ene 
uiteinde van de rij en werk stapsgewijs naar het andere uiteinde toe. Zo voorkomt u dat plekken vaker dan 
één keer behandeld worden of dat huidzones worden overgeslagen. 
Tijdens de puls-methode zorgt het Silk’n Glide-BEHANDELOPPERVLAK ervoor dat er tijdelijke afdrukken op 
de behandelde zones worden achtergelaten. Bij elke herpositionering van het BEHANDELOPPERVLAK kunt 
u aan de hand van deze afdrukken bepalen waar de volgende puls moet worden toegediend. Zo voorkomt u 
gaten of overlappingen tussen pulsen.
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De huidskleursensor
Het gebruik van een ontharingsmethode op basis van licht op een donkere huid kan resulteren in ongunstige 
bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie).
Om dit verkeerde gebruik te voorkomen, heeft de Silk’n Glide™ een unieke HUIDSKLEURSENSOR die 
de teint van de behandelde huid meet aan het begin van elke behandeling en op bepaalde momenten 
tijdens de behandeling. Als de HUIDSKLEURSENSOR een huidskleur waarneemt die te donker is voor 
behandeling met de Silk’n Glide™, stopt het apparaat automatisch met het afgeven van lichtpulsen.
Indien u geen lichtpuls ziet en het GEREED-/HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE snel 
knippert, duidt dat erop dat uw huidtint, gemeten door de HUIDSKLEURSENSOR, te donker is voor 
veilig gebruik. Probeer het apparaat op een andere lichaamszone te gebruiken of neem contact op met 
de klantenservice van Silk’n™.

Energieniveau
De energiestand bepaalt de intensiteit van de Silk’n Glide™-lichtpulsen die richting de huid worden 
verzonden. Naarmate de energiestand stijgt, verbeteren de ontharingsresultaten, maar neemt tegelijkertijd 
het risico op mogelijk nadelige gevolgen en complicaties toe.
De Glide™ heeft 5 energiestanden: 1 (de laagste) t/m 5 (de hoogste). Deze standen worden aangegeven 
door 5 energiestand-indicatielampjes.
Wanneer de Silk’n Glide™ ingeschakeld wordt, wordt het energieniveau automatisch teruggezet op de 
laagste stand. Er brandt maar één ENERGIENIVEAU-INDICATIELAMPJE. 
Om de energiestand in te stellen, drukt u kort en herhaaldelijk op de CENTRALE KNOP om de 
energiestand van 1 naar 5 en vervolgens rechtstreeks van 5 terug naar 1 te laten gaan.

GLIJD-METHODE
De GLIJD-METHODE is de beste optie wanneer u met lagere energiestanden werkt en een snelle en 
efficiënte sessie nastreeft. 
Houd de PULSAFGIFTE-KNOP tijdens de glijd-methode continu ingedrukt en laat het apparaat langzaam 
en in een vloeiende beweging over de behandelzone glijden, terwijl het voortdurend in aanraking is met de 
huid. Bij de laagste energiestanden heeft het apparaat slechts 1-1,5 seconde nodig om te herladen tussen de 
pulsafgiftes door en levert het een constante stroom flitsen. 

STAAK HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK wanneer uw huid blaren of brandwonden 
vertoont!
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9.2. Na de behandeling met Silk’n Glide™
Zodra de Glide™-sessie voltooid is, schakelt u de Glide™ uit door de CENTRALE KNOP lang ingedrukt te 
houden. Zorg ervoor dat u onthoudt welke energiestand u als laatst heeft gebruikt, aangezien deze niet hervat 
wordt wanneer het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld.
Haal de stekker van de ADAPTER uit het stopcontact.
U wordt aangeraden uw Silk’n Glide™ apparaat na elke behandeling te reinigen, met name het 
BEHANDELINGSOPPERVLAK (Zie: “Reiniging van de Silk’n Glide™”).
U kunt uw Silk’n Glide™ apparaat na de reiniging het beste opbergen in de originele verpakking, en uit de buurt 
van water bewaren.

9.1. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met  Silk’n Glide™?
Voor veel mensen is het gebruik van de Silk’n Glide™ de eerste ervaring met een apparaat op basis van licht 
dat ontworpen is voor thuisgebruik. De Silk’n Glide™ is eenvoudig te gebruiken, en de behandelingen zijn 
snel voorbij. Tijdens een Silk’n Glide™ behandeling zijn de volgende sensaties en ervaringen normaal:

Ventilatorgeluid - De koelingsventilator in het Silk’n Glide™ apparaat maakt een geluid dat doet denken 
aan een föhn.  Dit is normaal.
Plopgeluidje bij elke lichtpuls - Wanneer een HPL™ lichtpuls geactiveerd wordt, is het normaal om een 
licht plopgeluidje te horen tegelijk met de lichtflits.
Een warm en tintelend gevoel - Het is normaal om tijdens elke lichtpuls een lichte tinteling en warmte te 
voelen door de lichtenergie. 
Een lichte rode of roze verkleuring van de huid - Uw huid kan tijdens of direct na uw Silk’n Glide™ 
behandeling licht roze of rood kleuren. Dit is vaak het meest zichtbaar rond de haren zelf. 
Als uw huid echter sterk rood kleurt, blaren of brandwonden vertoont, moet u het gebruik van de Silk’n 
Glide™ onmiddellijk staken.

Huidverzorging na de behandeling
Stel de huidzones die behandeld zijn op energiestand 2 t/m 5 niet bloot aan de zon. Zorg 
ervoor dat u uw huid zorgvuldig beschermt met behulp van zonnebrandcrème gedurende 
de ontharingsperiode en de minimaal 2 weken die volgen op de Silk’n Glide™-sessie.

10. Onderhoud van Silk’n Glide™

10.1. Reiniging van Silk’n Glide™
U wordt aangeraden uw Silk’n Glide™ apparaat na elke ontharingsbehandeling te reinigen, met name het 
BEHANDELINGSOPPERVLAK.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
Veeg het oppervlak van het Silk’n Glide™ apparaat, vooral het BEHANDELINGSOPPERVLAK, voorzichtig 
schoon met een droge, schone doek en een reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor het reinigen van 
elektronische apparatuur.

Dompel het Silk’n Glide™ apparaat of onderdelen ervan nooit onder in water!
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Probeer uw Silk’n Glide™ apparaat nooit te openen of te repareren. Alleen erkende 
Silk’n™ reparatiecentra mogen reparaties uitvoeren.

11. Probleemoplossing

11.1. “Mijn Silk’n Glide™ apparaat start niet.”
Controleer of de ADAPTER goed aangesloten is op het Silk’n Glide™ apparaat.
Controleer of de stekker van de ADAPTER goed in het stopcontact zit.

11.2. “Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik druk op de  PULSAFGIFTE-KNOP”
Zorg ervoor dat het gele GEREED-/HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE langzaam knippert, 
hetgeen erop duidt dat er voldoende contact wordt gemaakt met de huid en dat het BEHANDELOPPERVLAK 
gelijkmatig en stevig tegen de huid gedrukt is. Omwille van uw veiligheid geeft de PULSAFGIFTE-KNOP alleen 
een puls af indien het BEHANDELOPPERVLAK stevig tegen de huid geplaatst is.

Controleer het HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE.  Als het snel knippert, duidt dat erop 
dat uw huidtint, gemeten door de HUIDSKLEURSENSOR, te donker is voor veilig gebruik. Probeer het 
apparaat op een andere lichaamszone te gebruiken of neem contact op met de klantenservice van Silk’n™.
Wanneer het gele lampje tegelijkertijd met één of meerdere indicatielampjes continu brandt, is er sprake van 
een systeemfout. Neem contact op met de plaatselijke Glide™-klantenservice indien het probleem aanhoudt.
Neem contact op met de plaatselijke Silk’n™-klantenservice indien deze problemen aanhouden.
Controleer of het Systeemfout-indicatielampje brandt en alle andere lampjes knipperen. Koppel het apparaat 
in dergelijk geval los van het elektriciteitsnet. Het apparaat heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Het 
apparaat moet op de voorgeschreven wijze als afval worden aangeboden. Breng uw oude apparatuur naar het 
dichtstbijzijnde inzamelpunt voor elektronisch afval, zodat die op een veilige en efficiënte wijze wordt verwerkt.  

Het openen van het Silk’n Glide™ apparaat kan u blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en aan 
gepulseerde lichtenergie, die beide ernstige lichamelijke verwondingen en/of permanente oogbeschadiging 
kunnen veroorzaken. 
Als u probeert het Silk’n Glide™ apparaat te openen, kunt u ook het apparaat beschadigen en uw garantie 
doen vervallen.
Neem a.u.b. contact op met de Silk’n™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd is en 
gerepareerd moet worden.
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12. Klantenservice

Bezoek voor meer informatie over Silk’n™ producten uw plaatselijke Silk’n™ website, www.silkn.eu of www.
silkn.com. 
Als uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden, of als u andere vragen heeft over 
Silk’n Glide™, neem dan contact op met uw plaatselijke Silk’n™ Klantenservice:
Voor klanten uit de VS en Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Voor klanten uit andere landen: info@silkn.com

13. Specificaties

Grootte behandelde plaats 0.9cm x 3cm [2.7cm²]
Snelheid energiestand 1 - 1 puls per 1 seconde

energiestand 2 - 1 puls per 1,5 seconde
energiestand 3 -  1 puls na 2,3 seconden
energiestand 4 – 1 puls na 3 seconden
energiestand 5 – 1 puls na 3,4 seconden

Technologie Home Pulsed Light™
Max. Energieniveau Max 5J/cm²

Golflengte 475-1200nm
Oplaadtijd/Stroombron Doorlopend gebruik
Elektrische vereisten 100-240VAC, 2A
Benodigde tijd voor de behandeling van onderbenen 30 Minuten

Bediening en veiligheid De Huidskleursensor verzekert u er te allen tijde van dat het ap-
paraat uitsluitend op geschikte huidtypes gebruikt wordt.

Afmetingen verpakking 180x180x100cm
Gewicht systeem 200gr

Temperatuur
Werking  10°C tot 35°C
Opslag -40 to +70°C

Relatieve luchtvochtigheid
Werking  30 to 75%rH
Opslag 10 to 90%rH

Atmosferische druk
Werking  700 to 1060hPa
Opslag 500 to 1060hPa
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