جهاز تنظيف الوجه األصغر
و األكرث إبتكا ًرا

دليل املستخدم الكامل
البداية
تهانينا عىل إتخاذك الخطوة األوىل نحو إكتشاف ماهية تنظيف الوجه الحقيقى و ذلك بإقتنائك جهاز تنظيف الوجه
املزود بتكنولوجيا ™  T-Sonicقبل أن تبدأي اإلستمتاع مبزايا تكنولوجيا العناية بالبرشة املتطورة بينام أنت ىف منزلك
من فضلك خذي لحظات قليلة لتقرأي بعناية التعليامت ىف هذا الدليل

LUNA™ play

من فضلك  :إقرأي كل التعليامت قبل اإلستعامل و إستعميل املنتج لإلستخدام املعني به كام هو موضح ىف الدليل
تحذير  :غري مسموح بإضافة أى تعديل عىل الجهاز

الوصف العام لجهاز

LUNA™ play

 LUNA™ playتصنع عالمة ىف مجال العناية بالبرشة ،بالجمع بني إبتكار  FOREOاملتفوق املتمثل ىف نبضات ™ T-Sonicو التصميم املبتكر
للفرشاة السيليكونية لتنظيف أعمق و أكرث نعومة .عند نقل نبضات ™ T-Sonicعرب نقاط التالمس السيليكونية فإنها تقوم بتنظيف الشوائب
املسببة للعيوب بطريقة أفضل من التنظيف باليدين وحدهام ،مام يرتك البرشة أكرث نقا ًءا و إرشاقًا.

سطح فرشاة التنظيف

زر واحد ىف الخلفية

2

إستخدام

LUNA™ play

فرشاة  LUNA™ playذات املنطقتني تحتوي عىل نقاط تالمس سيليكونية مناسبة لكل أنواع البرشة فهناك نقاط التالمس األكرث رف ًع ا و
التى تنظف بلطف البرشة العادية أو الحساسة و املناطق العريضة كمنطقة الخدين ،كذلك تحتوي أيضً ا عىل نقاط تالمس أكرث سم كًا
عىل القمة لتنظيف اكرث دقة و لتنظف بعمق مناطق معينة مثل منطقة T
نحن ننصح بان تنظفي برشتك ب  LUNA™ playملدة دقيقة واحدة كل صباح و مساء

نظام التنظيف
تساعد نبضات ™ T-Sonicالتى يتم نقلها بسالسة عرب نقاط التالمس السيليكونية عىل إزالة  %٩٩‚٥من األتربة و الزيوت و كذلك إزالة
بقايا املكياج و خاليا البرشة امليتة.

١

٢

٣

 .١ضعي منظف البرشة
شغيل  LUNA™ playبالضغط عىل الزر األوسط
أزييل كل املكياج ،بليل  LUNA™ playو بعد ذلك بليل وجهك و ضعي منظفك العادي
 .٢نظفي املناطق التالية
• نظفي الذقن و الخد بإستخدام حركة دائرية و كرري العملية عىل الجانب اآلخر
• إبدأي من الوسط  ،نظفي جبهتك بحركة طردية للخارج
• نظفي األنف باملسح عليها لألسفل و األعىل .برفق نظفي منطقة تحت العني بإستخدام حركة طردية للخارج.
• إضغطي عىل الزر األوسط مرة أخرى لتوقفي LUNA™ play
 .٣اشطفي
إشطفي و جففي وجهك إلنهاء روتني التنظيف .بعد ذلك ،ضعي منتجات تنظيف البرشة املفضلة لديك

تحذير  :إذا ما أحسست بأى عدم راحة عند إستخدامك جهاز  FOREOتوقفي عن اإلستخدام فو ًرا و إستشريي طبيبك املتخصص
مبنية عىل التجارب الرسيرية و النتائج موثقة بامللفات *
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تنظيف جهازك

تنظيف

play

™LUNA

نظف دو ًما جهازك جيدًا بعد االستخدام .اغسل سطح الفرشاة بالماء والصابون ،ثم اشطفه بالماء الدافئ .تجنَّ ْ
ب
ِّ
المقشورات أو
الحبيبات،
السيليكون ،أو
:الطين ،أو
تحتوي
،استخدام المنظفات التي
بالدلكالداىفء
التنظيف باملاء
موادو اشطفي
الصابون،
الفرشاةأوباملاء
سطح
اإلستخدام .إغسيل
علىبعد
بعناية
دو ًم ا نظفي LUNA™ play
.جفف برفق باستخدام قطعة قماش أو منشفة
ألنها قد تُلحق الضرر بالرؤوس السيليكون الدقيقة الناعمة في الجهاز ِّ
جففي الجهاز بقطعة قامش خالية من الصوف أو فوطة.
لتنظيف السيليكون ثم شطفه بالماء الدافئ  FOREOخالية من الوبر .بعد االستخدام ،ننصح برش الجهاز ببخاخ
نحن ننصح بإستخدام رشاش التنظيف  FOREOلتنظيف الجهاز و بعد ذلك شطفه باملاء.
.للحصول على أفضل النتائج

إلتهابات للبرشة
تسبب
األسيتون
البنزين أو
الكحول أو
تحتوى عىل
مواد تنظيف
استخدام أى
تستخدمي أب ًدا
مالحظة
المواد
قد هذه
ألنهاألن
األسيتون،
البنزين أو
الكحول أو
تحتوي على
التنظيف التي
منتجات
مالحظة ::يالُمنع تما ًما
.قد تسبب تهيج البشرة وتلف السيليكون

هام للغاية

للسالمة التامة :
LUNA™ play

تجنبى إستخدام املنظفات املصنعة من الطمى أو السيليكون أو تحتوي عىل مق رشات و ذلك ألنها قد تؤذي نقاط
التالمس السيليكونية ىف LUNA™ play
إذا ما كان لديك أى حالة جلدية أو أى مشاكل صحية  ،من فضلك استشريي طبيب أم راض جلدية قبل اإلستخدام

LUNA mini 2

 LUNAمريح ج ًدا – إذا ما أحسست بأى عدم إرتياح  ،توقفى عن اإلستخ دام ىف الحال و إستشريي متخصص
™play LUNA
الوجه بجهاز
الخاص بك
تنظيفmini
تنظيف 2
™

تجنب استخدام
الدافئ.
اشطفهأوبالماء
والصابون ،ثم
اغسل
االستخدام.
تنظيف بعد
™ LUNAجيدًا
تعاميلا mini 2
نظف دو ًم
نفسها
العيون
جفون العني
بالماءملنطقة
الفرشاةالجهاز
سطح تقريب
العني و ال
تحت
منطقة ما
بحساسية عند
وسائل التنظيف بالدلك ،أو المقشرات ،أو المنظفات التي تحتوي على الطين ،أو السيليكون ،أو الحبيبات ،ألنها قد تلحق الضرر
باستخدامصحية
برفقألسباب
جففآخر،
شخص
 LUNAمع
لجهاز
مبشاركتك
بالرؤوسال ننصح
نحن
فوطة أو قطعة قماش خالية من الوبر .بعد
™.LUNA
playبـ ™mini 2
الخاصة
الناعمة
السيليكون الدقيقة
االستخدام ،ننصح بأن يتم رش الجهاز بإسبراي  FOREOلتنظيف السيليكون ثم شطفه بالماء الدافئ للحصول على نتائج مثالية.
تجنبي ترك جهاز  LUNA™ 2الخاص بك تحت أشعة الشمس املبارشة و ال تعرضيها للح رارة العالية أو للامء املغىل
ملحوظة :ملحوظة :ممنوع تما ًما تنظيف جهازك باستخدام منتجات تحتوي على الكحول ،أو البنزين ،أو الزيت ،أو األسيتون ألن هذه
السيليكون.
عندتلف
البشرة أو
الموادرشقدافتسبب
الجهاز بالقرب من أو عىل األطفال أو هؤالء ذوى اإلحتياجات البدنية و الذهنية الخاصة
إستخدام
تهيجرضوري
الدقيق
اإل

توقفي عن اإلستخدام إذا ما كان الجهاز يبدو مترض ًرا بأى شكل .هذا املنتج ال يحتوي عىل أج زاء قابلة لإلصالح
بسبب األداء املثاىل لنظام التنظيف املوجود ىف جهاز  FOREOفنحن ننصح بعدم إستخدام  LUNA™ playملدة تزيد عن  ٣دقائق
إستخدمي الجهاز ملا صنع له فقط و كام هو موضح ىف الدليل
إذا مل تجدي اإلجابة التى تبحثني عنها لس ؤالك ىف قسم إستكشاف األخطاء و إصالحها  ،أو إذا ما كان لديك أى أسئلة حول كيفية عمل الجهاز من
فضلك قومي بزيارة قسم خدمة العمالء عىل www.foroe.com
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معلومات التخلص من األجهزة األلكرتونية

التخلص من األجهزة األلكرتونية ( كام هو معمول به ىف دول اإلتحاد األوروىب و البلدان األوروبية األخرى يتم ىف نظام نفايات مختلف ) .يشري رمز
سلة النفايات املشطوب عليه إىل أن هذا الجهاز ال يجب معاملته كنفايات املنزل العادية و لكن يجب اخذه إىل نقطة التجمع املناسبة إلعادة
تدوير املنتجات األلكرتونية و الكهربائية .بالتأكد من أن هذا الجهاز يتم التخلص منه بالطريقة الصحيحة  ،فإنك تساعدين عىل منع اآلثار
السلبية املحتملة عىل البيئة و صحة اإلنسان و التى ميكن أن تسببها طريقة التخلص الخطأ لهذا الجهاز
إعادة تدوير املواد يساعد أيضً ا عىل تحويلها إىل موارد طبيعية.

املواصفات
املواد  :سيليكون آمن صح يً ا و مادة أب اس
اللون  :الزبرجدى  /فوشيا  /منتصف الليل  /اللؤلؤ الوردى  /عباد الشمس األصفر /النعناعى /أرجواىن
الحجم  ٤٥ X٥۰ :ملليمرت
الوزن  ٤٢‚٧ :ج رام
البطارية  :ب رادير ال أر  ۱‚٥ ۱فولت
وقت اإلستخدام  :حتى  ۱۰۰إستخدام
اإلستعداد  ۱۰۰ :يوم
الرتدد  ۱٢٥ :هرتز
أعىل مستوى للضوضاء  :أقل من  ٦۰ديسيبل
الواجهة  :زر واحد ىف الخلفية
تنويه  :يتم إستخدام هذا الجهاز عىل مسؤلية املستخدم الخاصة .ال تتحمل  FOREOأو أيا من موزعيها أى مسؤولية ناتجة عن أى
إصابة أو رضر جسدى أو غريه  ،تنتج مبارشة أو غري مبارشة من إستخدام هذا الجهاز .و عالوة عىل ذلك تحتفظ  FOREOبالحق
.ىف تعديل هذا املطبوع لصنع تعديالت من وقت آلخر ىف املحتويات بدون إعالم أحد بهذه التغي ريات

املوديل قد يتم تغيريه للتحسينات بدون أى تنويه
 FOREO AB.كل الحقوق محفوظة .املستورد و املوزع ىف اإلتحاد األوروىب 2016© :
FOREO AB, BIRGER JARLSGATA 22, 114 STOCKHOLM, SWEDEN
:املستورد و املوزع ىف الواليات املتحدة FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109,
التصنيع ىف الواليات املتحدة يتم عن طريق FOREO AB

التصميم و التوزيع يتم عن طريق  . FOREOالسويد www.foreo.com
التصنيع بواسطة FOREO AB

www.foreo.com
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